
๑ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 

 

 
 
 

รายงานการประเมินตนเอง 
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วิทยาลัยการทัพอากาศ 

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 
 
 
 

ผลการปฏิบัติงาน ต้ังแต ๑ ต.ค.๖๒ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๓ 
วัน/เดือน/ปที่รายงาน ๒๙ พ.ย.๖๓ 

 
 

  





๓ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 

บทสรุปสำหรับผูบริหาร 

ขอมูลเกี่ยวกับหนวยโดยยอ 

  วิทยาลัยการทัพอากาศ เปนสถาบันการศึกษาระดับสูงสุดของกองทัพอากาศ สังกัดกรมยุทธศึกษา
ทหารอากาศ มีหนาท่ีใหการศึกษา และฝกอบรมนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพอากาศในระดับยุทธศาสตร 
ยุทธการ การบริหารจัดการ และการอำนวยการระดับสูง โดยมีผูบัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศเปน
ผูบังคับบัญชารับผิดชอบ ดำเนินการจัดการศึกษาภายใตปรัชญาท่ีวา “หลักสูตรการทัพอากาศเปนระบบการ
เรียนรูเพ่ือการพัฒนาและสรางเสริมความพรอมเปนผูนำระดับยุทธศาสตรท่ีมีความรูทางทหาร พรอมเปน
ผูบริหารและฝายอำนวยการระดับสูงของกองทัพอากาศ” และวิสัยทัศน “สถาบันการศึกษาทางทหารชั้นนำใน
อาเซียน (Leading Military Education Institute in ASEAN)” 

  ในปงบประมาณ ๒๕๖๓ มีจำนวนผูเขารับการศึกษา จำนวน ๘๐ คน (หนวยนอก ทอ. ๑๔ คน) 
จำนวนบุคลากรรวม ๖๑ คน แยกเปนนายทหารสัญญาบัตร ๓๘ คน นายทหารประทวน ๑๘ คน พนักงาน
ราชการ ๔ คน และพลทหารกองประจำการ ๑ คน 

  สวนของงบประมาณ ในปงบประมาณ ๒๕๖๓ วิทยาลัยการทัพอากาศไดรับงบประมาณรวมท้ังสิ้น 
๖,๒๖๒,๖๖๕ บาท (หกลานสองแสนหกหม่ืนสองพันหกรอยหกสิบหาบาท) มีคาใชจายรวม ๕,๙๐๓,๔๒๖.๑๘ บาท 
เงินเหลือจายสุทธิ ๐.๘๒ บาท คิดเปนรอยละ ๐ ของงบประมาณท่ีไดรับ โดยแยกเปนคาใชจายตาง ๆ ดังนี้  
  ๑. งบประมาณคาสมนาคุณผูบรรยาย  จำนวน ๑,๓๒๓,๒๐๐ บาท 
  ๒. งบประมาณคาเบี้ยเลี้ยงท่ีพักพิธีการตาง ๆ จำนวน ๔,๕๕๙,๔๖๕ บาท 
  ๓. งบประมาณคาวัสดุ    จำนวน ๓๘๐,๐๐๐    บาท 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 

  ผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ในปงบประมาณ ๒๕๖๓ จากผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในสถาบัน เม่ือวันท่ี ๓๐ ก.ย.๖๓ ไดคะแนนเฉลี่ย ๔.๗๒ ระดับคุณภาพ ดีมาก รายละเอียดตาม
ตารางท่ี ๑ 

ตารางท่ี ๑ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศในภาพรวม  

มาตรฐาน น้ำหนัก 
คะแนน
เฉล่ีย 

คะแนนเฉล่ีย X 
น้ำหนัก 

ระดับ
คุณภาพ 

๑ คุณภาพและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
ของผูสำเร็จการศึกษา ๓๐ 

 
๕.๐๐ 

 
๑๕๐ 

 

ดีมาก 
๒ การวิจัยและ/หรือผลงานทางวิชาการ ๒๐ ๔.๒๕ ๘๕ ด ี

๓ การบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๒๖ ๔.๙๗ ๑๒๙.๒๐ ดีมาก 
๔ การบริหารและพัฒนาหลักสูตร ๔๐ ๕.๐๐ ๒๐๐ ดีมาก 
๕ การฝกทักษะตามเอกลักษณของสถานศึกษา ๓๐ ๔.๐๐ ๑๒๐ ด ี
๖ การประกันและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๒๐ ๕.๐๐ ๑๐๐ ดีมาก 

ผลการประเมิน (๗๘๔.๒๐ ÷ ๑๖๖) = ๔.๗๒ ระดับคุณภาพ ดีมาก 

วิเคราะหภาพรวมสถาบัน 
จุดเดน 

 หลักสูตรการทัพอากาศสามารถสรางผูนำระดับยุทธศาสตรตามความตองการของกองทัพ 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาเรงดวน 

 ๑. จัดทำแผนพัฒนาผูเรียนและการดูงาน 

 ๒. จัดทำคูมือการฝกการบริหารสถานการณวิกฤติในระดับยุทธศาสตร 

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย  

 ๑. ปรับโครงสรางบุคลากร วทอ.ฯ  

 ๒. บรรจุอาจารยใหตรงตามอัตราท่ีกำหนด 

 ๓. สนับสนุนสงเสริมการผลิตผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการของอาจารย 

 ๔. จัดหาอุปกรณสนับสนุนการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานสำหรับอาจารยและผูบริหาร 

 

 

 

 

 

 
 



๕ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 

สารบัญ 
 

 เรื่อง หนา 
สวนท่ี  ๑ คำนำ ๒ 

บทสรุปสำหรับผูบริหาร ๓ 

สารบัญ ๕ 

สวนท่ี  ๒  ขอมูลพ้ืนฐานของสถาบัน ๗ 
ปท่ีใหขอมูล/ท่ีตั้งสถาบัน ๗ 
ประวัติสถาบัน ๗ 
สัญลักษณสถาบัน ๗ 
ภารกิจ ๘ 
ปรัชญา ๘ 
วิสัยทัศน ๘ 
เอกลักษณของสถาบัน ๘ 
อัตลักษณของผูสำเร็จการศึกษา ๘ 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูสําเร็จการศึกษา ๘ 
พันธกิจ ๙ 
โครงสรางและการจัดสวนราชการ ๙ 
รายชื่อผูบังคับบัญชาและผูบริหาร ๑๐ 
ขอมูลกําลังพล ๑๐ 
ขอมูลอาจารย ๑๐ 
ขอมูลผูเขารับการศึกษา ๑๑ 
คุณสมบัติผูเขารับการศึกษา ๑๒ 
หลักสูตรการศึกษา ๑๓ 
งบประมาณ ๑๔ 

สวนท่ี  ๓ ผลการปรับปรุงการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๑๕ 
สวนท่ี  ๔ ผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา ๒๑ 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพและคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูสำเร็จการศึกษา ๒๑ 
มาตรฐานท่ี ๒ การวิจัยและหรือผลงานทางวิชาการ ๒๖ 

 มาตรฐานท่ี ๓ การบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๓๒ 
 มาตรฐานท่ี ๔ การบริหารและพัฒนาหลักสูตร ๔๒ 
 มาตรฐานท่ี ๕ การฝกทักษะตามเอกลักษณของสถานศึกษา ๕๕ 
 มาตรฐานท่ี ๖ การประกันและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๖๐ 
 ตารางสรุปผลการดำเนินงานในแตละรายมาตรฐานของสถาบัน ๖๕ 
 การวิเคราะหภาพรวมของสถาบัน ๖๕ 

 
 



๖ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 

สารบัญ (ตอ) 
 

 เรื่อง หนา 
สวนท่ี  ๕ ภาคผนวก ๖๖ 

ตารางสรุปผลการดำเนินงานตามมาตรฐานและตัวบงชี ้ ๖๗ 

ขอมูลพ้ืนฐาน ๖๘ 

ตารางแสดงแหลง/เอกสารอางอิง ๗๐ 

แผนงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓ ๗๖ 

คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓ ๗๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 

สวนที่ ๒ 
ขอมูลพ้ืนฐานของสถาบัน 

 
๑. ปท่ีใหขอมูล พ.ศ.๒๕๖๓ 
 ท่ีตั้งสถาบัน อาคารวิทยาลัยการทัพอากาศ เลขท่ี ๑๗๑  ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง
กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ โทรศัพท ๐ ๒๕๓๔ ๒๘๖๙ 

๒. ประวัติสถาบัน  
 วิทยาลัยการทัพอากาศเริ่มกอตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๙ โดยความริเริ่มของ พล.อ.อ.บุญชู  จันทรุเบกษา  
ผูบัญชาการทหารอากาศในขณะนั้น ซ่ึงกองทัพอากาศไดรายงานขออนุมัติจัดตั้งวิทยาลัยการทัพอากาศไปยัง
กองบัญชาการทหารสูงสุด เม่ือวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๐๘ และไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม 
เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๐๙ โดยกำหนดใหเปนสวนราชการขึ้นตรงตอกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ และ
เปลี่ยนมาเปนสวนราชการข้ึนตรงตอสถาบันวิชาการทหารอากาศชั้นสูงเม่ือ วันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๒๖ และ 
ไดเปลี่ยนมาเปนสวนราชการข้ึนตรงตอกรมยุทธศึกษาทหารอากาศตั้งแตวันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๕๒ 
 วิทยาลัยการทัพอากาศ ไดเปดการศึกษารุนแรก เม่ือวันท่ี ๑๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๑๐ โดยใหการศึกษา 
ในเรื่องการเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา การสังคม การทหาร และความม่ันคงปลอดภัยของชาติ เพ่ือนำมาประยุกต 
การใชกำลังทางทหาร สนับสนุนวัตถุประสงคและนโยบายของชาติใหบรรลุผล กอนท่ีจะเปดการศึกษารุนแรก 
กองทัพอากาศไดสงเจาหนาท่ีของกรมยุทธศึกษาทหารอากาศคณะหนึ่งเดินทางไปดูกิจการวิทยาลัยการทัพอากาศ
ในประเทศตาง ๆ ท้ังในยุโรปและสหรัฐอเมริกา และบางประเทศในเอเซีย เพ่ือนำแนวความคิดและประสบการณ 
มาประกอบการพิจารณาจัดทำหลักสูตรของวิทยาลัยการทัพอากาศใหเหมาะสมกับความจำเปน สถานการณ 
และขีดความสามารถของกองทัพไทยในขณะนั้น 
 กองทัพอากาศไดรับความชวยเหลือจาก Air University ของกองทัพสหรัฐอเมริกา ในการกำหนดหลักสูตร 
ในรุนแรก และตอมาในป ๒๕๒๖ ยังไดสงหนวย Mobile Training Team (MTT) มาชวยพัฒนาหลักสูตร ท้ัง วทอ. 
และ รร.สธ.ทอ. อีกดวย 

๓. สัญลักษณสถาบัน 

 
รูปภาพท่ี ๑ สัญลักษณของ วทอ.ยศ.ทอ. 

  
 
 
 
 

รูปภาพท่ี ๒ เข็มนภยาธิปตย 



๘ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 

 ในป พ.ศ.๒๕๐๙ ทางราชการกำหนดใหจัดตั้งวิทยาลัยการทัพอากาศข้ึน และให พลอากาศตรี อุสาห 
ชัยนาม รองเจากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ทำหนาท่ี ผูบัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศไดพิจารณา
เครื่องหมายวิทยาลัยการทัพอากาศ เพ่ือจัดทำเปนเข็มวิทยฐานะสำหรับผูสำเร็จการศึกษาเสนอ เจากรมยุทธศึกษา
ทหารอากาศ และเจากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ไดเสนอใหหนวยเก่ียวของพิจารณาตามลำดับชั้น ซ่ึงท่ีประชุม
กองทัพอากาศ ครั้งท่ี ๑/๑๐ เม่ือ ๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๑๐ มีมติใหชื่อเครื่องหมายวา “นภยาธิปตย” ตามท่ีเสนอมา 
สวนแบบของเครื่องหมาย ท่ีประชุมกองทัพอากาศ ครั้งท่ี ๒/๑๐ เม่ือ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๑๐ มีมติใหใชเข็ม
ทำดวยโลหะสีทอง เปนรูปดาว ๕ แฉก เสนผาศูนยกลาง ๔.๕ เซนติเมตร มีครุฑพาหยืนบนชอชัยพฤกษ 
ท้ังสองขาง ๆ ละ ๙ ใบ รูปครุฑกวาง ๓ เซนติเมตรสูง ๒ เซนติเมตร ติดอยูก่ึงกลางดาวยอดมงกุฎของครุฑ 
อยูทางแฉกยอดของดาวใบชอชัยพฤกษท้ังสองขางลงยาสีขาว เบื้องหลังของเข็มนภยาธิปตย ใหสลักยศ และชื่อ 
ผูมีสิทธิ์ประดับเข็มนภยาธิปตย 
 นภยาธิปตย อานวา นบ-พะ-ยา-ทิ-ปด มีความหมายวา “เปนใหญยิ่งในผูท่ีไปทางฟา หรือระดับสูงสุด
ของนายทหารอากาศ” (นภ หมายถึง ฟา ยา หมายถึง ไป อธิปตย หมายถึง เปนใหญยิ่ง) ชื่อเข็มวิทยฐานะนี้ 
อนุศาสนาจารย กรมยุทธศึกษาทหารอากาศเปนผูพิจารณาเลือก การประดับใหประดับท่ีกระเปาเสื้อเบื้องขวา 

๔. ภารกิจ 
 วิทยาลัยการทัพอากาศ มีหนาท่ีใหการศึกษา และฝกอบรมนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพอากาศ 
ในระดับยุทธศาสตร ยุทธการ การบริหารจัดการ และการอำนวยการระดับสูง โดยมีผูบัญชาการวิทยาลัย 
การทัพอากาศเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 

๕. ปรัชญา 
 หลักสูตรการทัพอากาศเปนระบบการเรียนรูเพ่ือการพัฒนาและสรางเสริมความพรอมเปนผูนำระดับ
ยุทธศาสตรท่ีมีความรูทางทหาร พรอมเปนผูบริหารและฝายอำนวยการระดับสูงของกองทัพอากาศ ท่ีมี
คุณธรรมและจริยธรรม 

๖. วิสัยทัศน  
 สถาบันการศึกษาทางทหารชั้นนำในอาเซียน (Leading Military Education Institute in ASEAN) 

๗. เอกลักษณของสถาบัน 
 เปนสถาบันหลักของการศึกษาวิชาชีพทางทหารระดับสูงสุดของกองทัพอากาศ ผลิตผูนำ และ 
ฝายอำนวยการระดับยุทธศาสตรของกองทัพอากาศ 

๘. อัตลักษณของผูสำเร็จการศึกษา 
 มีความพรอมในการเปนผูนำระดับยุทธศาสตรและเปนผูบริหาร หรือฝายอำนวยการระดับสูงท่ีมี
ประสิทธิภาพในการเตรียมและใชกำลัง สามารถวางแผนการปฏิบัติการรวมทางทหารในระดับยุทธศาสตร และ
ตระหนักถึงบทบาทของกองทัพตอความม่ันคงของชาติ 

๙. คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูสำเร็จการศึกษา 
  ๙.๑ สามารถวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคงและบทบาททหารในการปองกันประเทศ 
ประเมินยุทธศาสตรดานความม่ันคง รวมท้ังสังเคราะหแนวทางพัฒนายุทธศาสตรทหาร 
  ๙.๒ สามารถวิเคราะหยุทธศาสตรสงคราม และชวยเหลือผูบังคับบัญชาระดับสูงในการวางแผนใชกำลัง
และอานวยการยุทธรวมกับเหลาทัพอ่ืนๆ เพ่ือแกปญหาวิกฤติของชาติไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  ๙.๓ สามารถประเมินภาวะผูนำทางทหารระดับยุทธศาสตร และสังเคราะหคุณลักษณะของผูนำระดับ
ยุทธศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพ 



๙ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 

  ๙.๔ สามารถสังเคราะหองคความรู ให เกิดประโยชน ในการพัฒนาองคกร/กองทัพ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
  ๙.๕ มีความพรอมในการศึกษา พัฒนาความรู ทักษะ เจตคติ ในการปฏิบัติกิจกรรมท่ีเปนปฏิสัมพันธ
ระหวางสถาบันการศึกษาตางเหลาทัพ การเรียนรูขอมูลในสภาพพ้ืนท่ีจริงเก่ียวกับปจจัยกำลังอำนาจแหงชาติ
ดานตางๆ การขยายวิสัยทัศนจากการเยี่ยมชมกิจการ และการศึกษาภูมิประเทศ 

๑๐. พันธกิจ 
 ๑๐.๑ จัดการศึกษาและฝกอบรมตามหลักสูตรการทัพอากาศ ใหแกผูเขารับการศึกษาท่ีเปนนายทหาร
สัญญาบัตรของกองทัพอากาศ กองทัพอากาศมิตรประเทศ และจากหนวยงานภายนอกกองทัพอากาศ 
 ๑๐.๒ กำกับดูแลใหผูเขารับการศึกษามีความเปนทหารอาชีพท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และสำเร็จ
การศึกษาโดยมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
 ๑๐.๓ ควบคุมกิจกรรมในหลักสูตรการทัพอากาศโดยใหความสำคัญกับการมีสวนรวม และการทำงานเปนทีม 
 ๑๐.๔ สรางเสริม และพัฒนากระบวนการคิดในระดับยุทธศาสตรใหแกผูเขารับการศึกษา 
 ๑๐.๕ พัฒนาสื่อการเรียนการสอน อาคารสถานท่ี และบุคลากรทางการศึกษา ใหพรอมสนับสนุน  
การจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

๑๑. โครงสรางและการจัดสวนราชการ 
 

 

 

 

 
 

 

 

  ๑๑.๑  แผนกธุรการ 
   มีหน า ท่ี  ดำเนินการเก่ียวกับงานสารบรรณ กำลังพล การส งกำลังบำรุง สถานท่ี   
และเครื่องมือเครื่องใชท้ังปวง ตลอดจนการบริการท่ัวไป โดยมีหัวหนาแผนกธุรการ เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
  ๑๑.๒  กองการศึกษา 
   มีหนาท่ี วางแผน อำนวยการ จัดการศึกษาใหเปนไปตามนโยบายและหลักสูตร จัดทำแผน 
และโครงการศึกษา จัดเตรียมตำรา เอกสารประกอบการศึกษา และการสอนตามหลักสูตร โดยมีผูอำนวยการ 
กองการศึกษา เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
  ๑๑.๓  กองกิจการนักศึกษา 
   มีหนาท่ี วางแผน อำนวยการ ประสานงาน ควบคุม กำกับดูแล และดำเนินการเก่ียวกับ 
การปกครอง พิธีการ และกิจกรรม ตลอดจนการศึกษาดูงาน และการศึกษาภูมิประเทศ โดยมีผูอำนวยการกอง
กิจการนักศึกษา เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 

แผนกธุรการ 

 

 

 

 

 

กองวิเคราะหและ

ประเมินผล 
กองการศึกษา กองกิจการนักศึกษา 

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 

วิทยาลัยการทัพอากาศ 



๑๐ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 

  ๑๑.๔  กองวิเคราะหและประเมินผล 
  มีหนาท่ี วางแผน อำนวยการในการ วิเคราะห วิจัย ประเมินผลการศึกษา การรายงานผล
การศึกษา ตลอดจนการจัดทำตำนาน การจัดทำหลักฐาน ประวัติ ขอมูลสถิติ เพ่ือการวิเคราะหวิจัย และ 
การพัฒนาการศึกษา โดยมีผูอำนวยการกองวิเคราะหและประเมินผล เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 

๑๒. รายช่ือผูบังคับบัญชาและผูบริหาร 
 ผูบัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ  พล.อ.ต.ศุภโชติ  ชัยวงษ 
  รองผูบัญชาการ วิทยาลัยการทัพอากาศ  น.อ.จักร  สุวรรณทัต 
  ผูอำนวยการกองการศึกษา   น.อ.ปยะศักดิ์  เสารแกว  
  ผูอำนวยการกองกิจการนักศึกษา   น.อ.ประภาส  ศรีประเสรฐิ     
  ผูอำนวยการกองวิเคราะหและประเมินผล  น.อ.อัมพร  เพ็ชราช 

๑๓. ขอมูลกำลังพล  
 อัตรากำลังพลวิทยาลัยการทัพอากาศ 

ประเภท ตามอัตรา บรรจุจริง 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 

รวมท้ังส้ิน ๗๓ ๕๑ + ๑๕ - ๔ - ๑ ๖๑ 

 
๑๔. ขอมูลอาจารย 
 

อัตรา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก จำนวน 

น.๔ ๔ ๗ - ๑๑ 

น.๕ ๔ ๗ ๒ ๑๓ 

รวมท้ังส้ิน ๘ ๑๔ ๒ ๒๔ 

 



๑๑ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 

๑๕. ขอมูลผูเขารับการศึกษา 
 นักศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ รุนท่ี ๕๔ ปงบประมาณ ๒๕๖๓ รวม ๘๐ คน 



๑๒ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 

๑๖. คุณสมบัติผูเขารับการศึกษา  
 คุณสมบัติผูเขารับการศึกษา (เปนไปตามระเบียบ ทอ.วาดวยวิทยาลัยการทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๕)  
 ๑๖.๑ คุณสมบัติของผูท่ีจะเขารับการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ ในสวนนายทหารชั้นสัญญาบัตร  
มีดังนี้ 
   ๑๖.๑.๑ ยศนาวาอากาศเอก หรือเทียบเทา และมีระยะเวลาการครองยศนาวาอากาศเอก
มาแลวไมนอยกวา ๒ ป (ยกเวนผูดำรงตำแหนงอาจารยของวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
โรงเรียนเสนาธกิารทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ และโรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส กรมยุทธศึกษา
ทหารอากาศ) โดยผูบังคับบัญชาเห็นสมควรและเห็นชอบใหเขารับการศึกษาและผานการพิจารณาจาก
คณะอนุกรรมการโครงการศึกษาของกองทัพอากาศ 
   ๑๖.๑.๒ อายุไมเกิน ๕๐ ป (นับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ โดยนับถึงปท่ี
เปดการศึกษา)  
   ๑๖.๑.๓ สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีข้ึนไป โดยไดรับการบรรจุในตำแหนงอัตรา
นายทหารสัญญาบัตร ดวยคุณวุฒิปริญญา และเปนผูท่ีดำรงตำแหนง หรือเคยดำรงตำแหนงไมต่ำกวาระดับ
ผูอำนวยการกอง หรือรองผูอำนวยการกองหรือหัวหนากอง ซ่ึงสมควรใหเขารับการศึกษาเพ่ือเปนประโยชนตอ
การปฏิบัติหนาท่ีราชการ 
    ๑๖.๑.๔ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการกิจของเหลาทัพ ท้ังจากภายในประเทศหรือ
ตางประเทศ หรือหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส โดยมีระดับคะแนนการประเมินการศึกษารวมตลอดหลักสูตร 
ตั้งแต ๒.๘๐ หรือรอยละ ๗๐ ข้ึนไป และมีระดับคะแนนการประเมินคาคุณลักษณะสวนบุคคลตั้งแตรอยละ 
๗๕ ข้ึนไป ถาสถานศึกษาใดมีการประเมินผลในดานความรูความสามารถ หรือการประเมินคาคุณลักษณะ 
สวนบุคคลแตกตางไปจากการประเมินผลดังกลาวขางตน ใหอยูในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการโครงการ
ศึกษาของกองทัพอากาศ สำหรับนายทหารตางประเทศจะตองเปนผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรทางการทหาร 
ท่ีเทียบเทาไดไมต่ำกวาหลักสูตรเสนาธิการกิจ 
    ๑๖.๑.๕ ผานเกณฑประเมินผลการปฏิบัติงานประจำป โดยมีระดับคะแนนสุทธิไมต่ำกวารอยละ ๘๐ 
    ๑๖.๑.๖ เปนผูท่ีมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตสมบูรณ โดยผานการตรวจจากคณะกรรมการ
แพทยจำนวนไมนอยกวา ๓ คน 
    ๑๖.๑.๗ เปนผูท่ีไดรับความไววางใจใหเขาถึงความลับของทางราชการชั้น “ลับท่ีสุด” 
    ๑๖.๑.๘ ไมเปนผูอยูในระหวางการศึกษา ฝกงาน หรือดูงาน ณ สถานศึกษาหรือองคกรใด ๆ 
ในเวลาราชการ 
    ๑๖.๑.๙ ไมเปนผูท่ีอยูระหวางตองหาคดี และไมเคยตองโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุด 
ใหจำคุก เพราะกระทำความผิดอาญา เวนแตเปนโทษสำหรับความผิดท่ีกระทำโดยประมาท หรือความผิด 
ลหุโทษ และไมอยูในระหวางถูกสอบสวนวินัยรายแรง 
    ๑๖.๑.๑๐ เปนผูท่ีมีผลการทดสอบระดับความเขาใจภาษาอังกฤษ (English Comprehension 
Level : ECL) ในระดับไมต่ำกวารอยละ ๖๐ 
    ๑๖.๑.๑๑  เปนผูท่ีมีขีดความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ตเปนอยางดี 
    ๑๖.๑.๑๒  ไมเปนผู ท่ีเคยรับการศึกษาในหลักสูตรการทัพอากาศ หรือเทียบเทาท้ังในและ
ตางประเทศ เวนแตเปนผูท่ีทางราชการมีคำสั่งใหเขารับการศึกษาแลว แตถูกใหพนจากการศึกษาเนื่องจากปวย
หรือมีปญหาดานสุขภาพ ซ่ึงคณะกรรมการแพทยตรวจและลงความเห็นวาไมสามารถศึกษาจนสำเร็จหลักสูตรได
และเม่ือไดรับการรักษาจนหายเปนปกติ และมีคุณสมบัติของผูเขารับการศึกษาครบถวนตามขอ ๑๖.๑.๑ ถึง
๑๖.๑.๑๑ ใหมีสิทธิสมัครเขารับการศึกษาในรุนตอไปได 



๑๓ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 

 ๑๖.๒ คุณสมบัติของผูท่ีจะเขารับการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ ในสวนขาราชการพลเรือน พนักงาน
ภาครัฐ และนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร มีดังนี้ 
   ๑๖.๒.๑ เปนขาราชการพลเรือน หรือพนักงานภาครัฐท่ีบรรจุเขารับราชการดวยคุณวุฒิปริญญาตรี
ข้ึนไป และดำรงตำแหนงไมต่ำกวาประเภทอำนวยการระดับตนประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษและ
ประเภทท่ัวไประดับอาวุโสตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ หรือนายตำรวจชั้น
สัญญาบัตรยศพันตำรวจเอก 
    ๑๖.๒.๒ อายุไมเกิน ๕๐ ป (นับถึงปท่ีเขารับการศึกษา)  
    ๑๖.๒.๓ เปนผูท่ีมีคุณสมบัติตามขอ ๑๖.๑.๖ – ๑๖.๑.๑๒ โดยอนุโลม 
 ๑๖.๓ คุณสมบัติของผูท่ีจะเขารับการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ ในสวนนักธุรกิจภาคเอกชน มีดังนี้ 
    ๑๖.๓.๑ เปนผูมีสัญชาติไทย และประสบความสำเร็จในการดำเนินกิจการ มีสถานภาพม่ันคง 
มีจรรยาบรรณในการประกอบกิจการ ไมเคยประพฤติเสียหายดานธุรกิจ ดานสังคมและกฎหมาย และผานการ
พิจารณาความเหมาะสมจากคณะอนุกรรมการโครงการศึกษาของกองทัพอากาศ 
    ๑๖.๓.๒ เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 
    ๑๖.๓.๓ อายุไมต่ำกวา ๔๐ ป และไมเกิน ๕๐ ป (นับถึงปท่ีเปดการศึกษา)  
    ๑๖.๓.๔ เปนผูท่ีมีคุณสมบัติตามขอ ๑๖.๑.๖ – ๑๖.๑.๑๒ โดยอนุโลม 

๑๗. หลักสูตรการศึกษา 
  ปจจุบันใชหลักสูตรการทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๖๑ 

หมวดวิชา 
ชั่วโมงศึกษา 

หนวยกิต หมายเหตุ บรรยาย สัมมนา ปฏิบัต ิ รวม 
ในหนวย นอกหนวย 

หมวดวิชาท่ี ๑ ผูนำและการ
บริหารระดับยุทธศาสตร 

๗๖ ๒๖ ๔๖ - ๑๔๘ ๗  

หมวดวิชาท่ี ๒ ความม่ันคง
แหงชาติและยุทธศาสตร
ดานความม่ันคง 

๑๒๐ ๓๖ ๕๔ - ๒๑๐ ๑๐  

หมวดวิชาท่ี ๓ การทหาร ๑๑๘ ๓๔ ๗๖ ๕๖ ๒๘๔ ๑๑  

หมวดวิชาท่ี ๔ เอกสารวิจัย ๒๐ - ๑๐๔ - ๑๒๔ ๔  
หมวดวิชาท่ี ๕ กิจกรรมและ

วิชาเสริมหลักสูตร 

๓๖ ๒๐ ๕๖ ๔๒๘ ๕๔๐ ๙  

รวมเวลาการศึกษาท้ังหมด 
๑,๓๐๖ ชม. (ทดสอบ ๑๒ 
ชม.) ประมาณ ๔๘ สัปดาห 

๓๗๐ ๑๑๖ ๓๓๖ ๔๘๔ ๑,๓๐๖ ๔๑ ดูงาน ๓๘๐ ชม. 
(ในประเทศ ๓๓ 
วัน ตางประเทศ 

๑๕ วัน) 

การบรรยายคิดเปนรอยละ ๓๐, การสัมมนาและแถลงผลคิดเปนรอยละ ๑๐ และการปฏิบัติคิดเปนรอยละ ๖๐ 

 

 



๑๔ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 

๑๘. งบประมาณ 
 ในปงบประมาณ ๒๕๖๓ วิทยาลัยการทัพอากาศไดรับงบประมาณรวมท้ังสิ้น ๖,๒๖๒,๖๖๕ บาท (หกลาน
สองแสนหกหม่ืนสองพันหกรอยหกสิบหาบาท) มีคาใชจายรวม ๕,๙๐๓,๔๒๖.๑๘ บาท เงินเหลือจายสุทธิ 
๐.๘๒ บาท คิดเปนรอยละ ๐ ของงบประมาณท่ีไดรับ โดยแยกเปนคาใชจายตาง ๆ ดังนี้  
   ๑. งบประมาณคาสมนาคุณผูบรรยาย  จำนวน ๑,๓๒๓,๒๐๐ บาท 
   ๒. งบประมาณคาเบี้ยเลี้ยงท่ีพักพิธีการตาง ๆ จำนวน ๔,๕๕๙,๔๖๕ บาท 
   ๓. งบประมาณคาวัสดุ    จำนวน ๓๘๐,๐๐๐ บาท 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 

สวนท่ี ๓ 
การติดตามขอเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพ 

 
 จากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วทอ.ยศ.ทอ. โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของ ทอ.ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๒ คณะกรรมการฯ มีขอเสนอแนะ
เพ่ือการพัฒนาให วทอ.ฯ ดำเนินการพัฒนาคุณภาพตามขอเสนอแนะ ท้ังนี้ วทอ.ฯ ไดดำเนินการพัฒนา
คุณภาพตามขอเสนอแนะดังกลาวแลว รายละเอียดตามตาราง 
 

 

รายการขอเสนอแนะ 

 

การดำเนินงานตามขอเสนอแนะ 

การปฏิบัติ 

ระบุเหตุผล 

ในกรณีท่ี 

ยังไมได

ดำเนนิการ 

ดำเนินการ

แลว 

อยูระหวาง

ดำเนนิการ 

ยังไมได

ดำเนินการ 

มาตรฐานท่ี ๒  

    ๑. สงเสริมใหอาจารย  
วทอ.ฯ ผลิตผลงานวิจัย/ 
ผลงานทางวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     ว ท อ .ฯ  มี ก า ร ส ง เส ริ ม 
สนั บ สนุ น ให อ าจ ารย เขี ย น
บ ท ค ว า ม ท า ง วิ ช า ก า ร / 
บทความวิจัยมากข้ึน  โดยมี
วารสารนภยาธิปตย เปนแหลง
เผยแพรผลงานอีกชองทางหนึ่ง 
และมอบรางวัลตอบแทนใน
กรณีท่ีใหเผยแพรผลงาน 

 

มาตรฐานท่ี ๔ 

     ๑. จัดทำแผนปฏิบั ติ
ราชการ ๔ ป 

 

 

 

     ๒. จัดทำแผนปฏิบัติงาน
ประจำป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ว ท อ .ฯ  มี ก า ร จั ด ท ำ
แผนปฏิบัติราชการ ๔ ป วทอ.ฯ 
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ือใช
เป นแผนสำหรับการปฏิบั ติ
ราชการของ วทอ.ฯ 

 

      ว ท อ .ฯ  มี ก า ร จั ด ท ำ
แผนการปฏิบัติงานประจำป  
วทอ.ฯ พ.ศ.๒๕๖๒ เพ่ือรองรับ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของ วทอ.ฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 

 

รายการขอเสนอแนะ 

 

การดำเนินงานตามขอเสนอแนะ 

การปฏิบัติ 

ระบุเหตุผล 

ในกรณีท่ี 

ยังไมได

ดำเนนิการ 

ดำเนินการ

แลว 

อยูระหวาง

ดำเนนิการ 

ยังไมได

ดำเนินการ 

     ๓. จัดทำคู มือบริหาร
ความเสี่ยงและนำไปสูการ
ปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม        

 

 

 

๔. จัดทำแผนพัฒนา วทอ.ฯ 
สู อ งค กรแห งการเรียนรู  
(KM/LO) ตามแนวทางท่ี  
ทอ.กำหนด 

มาตรฐานท่ี ๕ 

     ๑ . จัดทำแผนพัฒนา
ผู เรี ยนและการดู งาน ให
ค รบ ถ ว น ส อ ด ค ล อ ง กั บ
วัตถุประสงคของหลักสูตร 

 

 

 

 

 

     ๒. จัดทำแผนการสอน
ใหครบถวน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     วทอ.ฯ มีการจัดทำคูมือการ
บริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน  เพ่ือใชเปนแนวทางใน
การดำเนินการดานบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ของ วทอ.ฯ 
 

     ว ท อ .ฯ  มี ก า ร จั ด ท ำ
แผนพัฒนา วทอ.ฯ สูองคกร
แหงการเรียนรู (KM/LO) 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

    ว ท อ .ฯ  มี แ น ว ท า งก า ร
บรรยายรายวิชาไวเปนขอมูล
สำหรับจัดการเรียนการสอน 
และกำลั งดำเนิ นการจัดทำ
แผนการสอนแตละวิชา โดยมี
หั ว ห น า ห ม ว ด วิ ช า เ ป น
ผูรับผิดชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     วทอ.ฯ มี

การกำหนด

ค ว า ม มุ ง

หมายแตละ

กิจกรรมให

สอดคลองกับ

วัตถุประสงค

หลักสูตร 

     

      



๑๗ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 

 

รายการขอเสนอแนะ 

 

การดำเนินงานตามขอเสนอแนะ 

การปฏิบัติ 

ระบุเหตุผล 

ในกรณีท่ี 

ยังไมได

ดำเนนิการ 

ดำเนินการ

แลว 

อยูระหวาง

ดำเนนิการ 

ยังไมได

ดำเนินการ 

มาตรฐานท่ี ๖ 

     ก า ร ฝ ก ทั ก ษ ะ ต า ม
เอกลักษณของสถานศึกษา 
ควรดำเนินการใหครบตาม
วงจรคุณภาพ PDCA 

 

 

 

 

 

มาตรฐานท่ี ๗ 

     ๑. ควรกำหนดตัวบงชี้  
และเกณฑในคู มือประกัน
คุณภาพการศึกษา วทอ.ฯ 
ให เปนไปตามท่ีหนวยตน
สังกัดกำหนด 

 

      

     ๒. ควรนำขอเสนอแนะ
ของ คณก.ตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพภายในมา
จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ
ของ วทอ.ฯ  

 

     ๓. ควรเขียนรายงาน
การดำเนิ น งาน ในแต ล ะ
เกณฑการพิจารณาท่ีตอบตัว
บงชี้อยางครอบคลุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

     วทอ.ฯ มีการดำเนินงาน
การฝกตามวงจรคุณภาพ PDCA 
โดยมีแผนกิจกรรมการฝก มี
บุคลากรรับผิดชอบดำเนินงาน 
ประชุมเตรียมการกอนและหลัง
การฝก มีการประเมินการฝกฯ 
แล ะน ำผลการป ระ เมิ น ม า
ปรับปรุงและพัฒนาการฝกใน
ครั้งตอไป 

 

 
     วทอ.ฯ มีการกำหนดตัว
บงชี้ และเกณฑในคูมือประกัน
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 

 

     วทอ.ฯ ไดนำขอเสนอแนะ
ขอ ง คณ ก .ต รวจสอบ แล ะ
ประเมิน คุณ ภาพภายในมา
จั ดท ำแผ น พั ฒ น า คุณ ภ าพ
การศึกษา วทอ.ฯ (พ.ศ.๒๕๖๒ 
– ๒๕๖๖) 
 

     วทอ.ฯ มีการเขียนรายงาน
การดำเนินงานในแตละเกณฑ
การพิจารณาท่ีตอบตัวบงชี้อยาง
ครอบคลุม 



๑๘ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 

 

รายการขอเสนอแนะ 

 

การดำเนินงานตามขอเสนอแนะ 

การปฏิบัติ 

ระบุเหตุผล 

ในกรณีท่ี 

ยังไมได

ดำเนนิการ 

ดำเนินการ

แลว 

อยูระหวาง

ดำเนนิการ 

ยังไมได

ดำเนินการ 

     ๔ .  ค ว ร ร ว บ ร ว ม
หลักฐานและเอกสารอางอิง
ใหครบถวน 

 

 

๕ . ค ว ร เขี ย น ข อ มู ล เชิ ง
ปริมาณยอนหลังอยางนอย 
๓ ป 

 

 

 

 

 
 

 

 

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

     วทอ.ฯ มีการเขียนรายงาน
ผลการตรวจประเมินคุณภาพใน
ส วน ของข อ มู ล เชิ งป ริม าณ 
เขียนยอนหลังอยางนอย ๓ ป 

 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ รวม ๑๓ เรื่อง 

- ดำเนินการแลว ๑๑ เรื่อง     คิดเปนรอยละ ๘๔.๖๒    
- อยูระหวางดำเนินการ ๑  เรื่อง    คิดเปนรอยละ ๗.๖๙ 
- ยังไมไดดำเนินการ ๑ เรื่อง    คิดเปนรอยละ ๗.๖๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 

 จากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในของ วทอ.ยศ.ทอ.ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๒ คณะกรรมการฯ มีขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา
ให วทอ.ฯ ดำเนินการพัฒนาคุณภาพตามขอเสนอแนะ ท้ังนี้ วทอ.ฯ ไดดำเนินการพัฒนาคุณภาพตาม
ขอเสนอแนะดังกลาวแลว รายละเอียดตามตาราง 
 

 

รายการขอเสนอแนะ 

 

การดำเนินงานตามขอเสนอแนะ 

การปฏิบัติ 

ระบุเหตุผล 

ในกรณีท่ี 

ยังไมได

ดำเนินการ 

ดำเนินการ

แลว 

อยูระหวาง

ดำเนนิการ 

ยังไมได

ดำเนินการ 

มาตรฐานท่ี ๒  

    ส ง เส ริ ม ให อ า จ า ร ย แ ล ะ 

บุ คลากร วทอ .ฯ  พัฒ นางาน

ประจำเปนงานวิจัย/ ผลงานทาง

วิชาการ 

 

 

 

 

มาตรฐานท่ี ๕ 

     ควรมีการจัดทำคูมือการฝก

การบริหารสถานการณวิกฤติใน

ระดับยุทธศาสตรของ วทอ.ฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     วทอ.ฯ มีการสงเสริม 

สนับสนุนใหอาจารย และ

บุคลากร วทอ.ฯ พัฒนางาน

ประจำเปนงานวิจัย/ ผลงาน

ทางวิชาการมากข้ึน และมี

วารสารนภยาธิปตย  เปน

แหล งเผยแพรผลงานอีก

ชองทางหนึ่ง 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วทอ.ฯ มี เอกสาร

ประกอบการฝ ก

สำหรับอาจารยท่ี

ใชในการฝกปฏิบัติ 

ใชคูมือ Planner’ 

Handbook for 

Operational 

Design Ver 1.0 

และเอกสารอ่ืน ๆ 

ท่ี เ ก่ี ย วข อ งเป น

คูมือประกอบการ

ฝกฯ 



๒๐ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 

 

รายการขอเสนอแนะ 

 

การดำเนินงานตามขอเสนอแนะ 

การปฏิบัติ 

ระบุเหตุผล 

ในกรณีท่ี 

ยังไมได

ดำเนนิการ 

ดำเนินการ

แลว 

อยูระหวาง

ดำเนนิการ 

ยังไมได

ดำเนินการ 

มาตรฐานท่ี ๖ 

     ปรับโครงสราง เพ่ิมตำแหนง 
นายทหารและเจาหนาท่ีประกัน
คุณภาพการศึกษาของ วทอ.ฯ 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 
     วทอ.ฯ มีการ

แ ต ง ตั้ ง  ค ณ ก .

ประกันคุณภาพ

ก าร ศึ ก ษ าข อ ง 

วทอ.ฯ ทำหนาท่ี

เ ก่ี ย ว กั บ ง า น

ประกันคุณภาพฯ 

ของ วทอ.ฯ 

 
 
สรุปผลการดำเนินงานตามขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ รวม ๓ เรื่อง 

- ดำเนินการแลว ๑ เรื่อง     คิดเปนรอยละ ๓๓.๓๓   
- อยูระหวางดำเนินการ - เรื่อง    คิดเปนรอยละ - 
- ยังไมไดดำเนินการ ๒ เรื่อง    คิดเปนรอยละ ๖๖.๖๗   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 

สวนท่ี ๔ 
ผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา 

 
มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพและคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูสำเร็จการศึกษา 

ตัวบงช้ี ๑.๑ คะแนนเฉล่ียของคาระดับคะแนนหรือรอยละของคะแนนภาควิชาการของผูสำเร็จการศึกษา 
(น้ำหนัก ๕) 
เกณฑการประเมิน 
 ๑  คะแนน เม่ือมีคาเฉลี่ยต่ำกวา ๒.๐๐ หรือ ต่ำกวารอยละ ๖๐ 
  ๒  คะแนน เม่ือมีคาเฉลี่ย ๒.๐๐ – ๒.๔๙ หรือ รอยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙ 
  ๓  คะแนน เม่ือมีคาเฉลี่ย ๒.๕๐ – ๒.๙๙ หรือ รอยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙ 
  ๔  คะแนน เม่ือมีคาเฉลี่ย ๓.๐๐ – ๓.๔๙ หรือ รอยละ ๘๐.๐๐ – ๘๙.๙๙ 
  ๕  คะแนน เม่ือมีคาเฉลี่ย ๓.๕๐ – ๔.๐๐ หรือ รอยละ ๙๐.๐๐ ข้ึนไป 
ผลการดำเนินงาน  
  ปงบประมาณ ๒๕๖๓ วทอ.ฯ จัดการศึกษาจำนวน ๑ หลกัสูตร มีคะแนนเฉลี่ยของคาระดับคะแนน/
รอยละของคะแนนภาควิชาการของผูสำเร็จการศึกษา ดังนี้ 

ขอมูล พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ 
ผล

ดำเนินการ  
๓ ป 

หลักสูตรการทัพอากาศรุนท่ี ๕๒ ๕๓ ๕๔ - 

จำนวนผูสำเร็จการศึกษา ๘๑ ๘๓ ๘๐ ๘๑ 

คะแนนเฉลี่ยภาควิชาการของผูสำเร็จการศึกษา    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.ท่ี ๑๗๐๒/๖๒ ลง ๙ ต.ค.๖๒ เรื่อง เปดการศึกษา ใหขาราชการและบุคคลภายนอก 
ทอ.เขารับการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ รุนท่ี ๕๔ 

   ๑.๑.๑.๓  รายงานผลการศึกษาของ นศ.วทอ.รุนท่ี ๕๔ (ลับ) 
   ๑.๑.๑.๔  รายงานผลการศึกษาของ นศ.วทอ.รุนท่ี ๕๓ (ลับ) 
   ๑.๑.๑.๕  รายงานผลการศึกษาของ นศ.วทอ.รุนท่ี ๕๒ (ลับ) 
 
 
 
 



๒๒ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 

ผลการประเมินตนเองตัวบงช้ี ๑.๑ คะแนนเฉล่ียของคาระดับคะแนนหรือรอยละของคะแนนภาควิชาการ
ของผูสำเร็จการศึกษา 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุเปาหมาย การประเมินตนเอง 
≥ ๓.๕๐ คะแนนเฉลี่ย 

ภาควิชาการของผูสำเร็จ
การศึกษา  
= ๓.๖๑ 

 ๕ คะแนน 

ตัวบงช้ี ๑.๒  คะแนนเฉล่ียของการประเมินคุณลักษณะสวนบุคคลของผูสำเร็จการศึกษา (น้ำหนัก ๕) 
เกณฑการประเมิน 
  ๑  คะแนน เม่ือมีคาเฉลี่ยต่ำกวา ๒.๐๐  
  ๒  คะแนน เม่ือมีคาเฉลี่ย ๒.๐๐ – ๒.๔๙  
  ๓  คะแนน เม่ือมีคาเฉลี่ย ๒.๕๐ – ๒.๙๙  
  ๔  คะแนน เม่ือมีคาเฉลี่ย ๓.๐๐ – ๓.๔๙  
  ๕  คะแนน เม่ือมีคาเฉลี่ย ๓.๕๐ – ๔.๐๐  
ผลการดำเนินงาน  
 ปงบประมาณ ๒๕๖๓ วทอ.ฯ จัดการศึกษาจำนวน ๑ หลักสูตร มีคะแนนเฉลี่ยของการประเมิน
คุณลักษณะสวนบุคคลของผูสำเร็จการศึกษา ดังนี้ 

ขอมูล พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ 
ผล

ดำเนินการ  
๓ ป 

หลักสูตรการทัพอากาศรุนท่ี ๕๒ ๕๓ ๕๔ - 

จำนวนผูสำเร็จการศึกษา ๘๑ ๘๓ ๘๐ ๘๑ 

คะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณลักษณะสวนบุคคล
ของผูสำเร็จการศึกษา 

๓.๖๔ ๓.๗๔ ๓.๘๔ ๓.๗๔ 

หมายเหตุ  การคำนวณคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณลักษณะสวนบุคคลของผูสำเร็จการศึกษา เปนการคำนวณ
คาเฉลี่ยแบบถวงน้ำหนักตามจำนวนผูสำเร็จการศึกษาในแตละหลักสูตร 

หลักฐานอางอิง  
  ๑.๑.๑.๓  รายงานผลการศึกษาของ นศ.วทอ.รุนท่ี ๕๔ (ลับ) 
  ๑.๑.๑.๔  รายงานผลการศึกษาของ นศ.วทอ.รุนท่ี ๕๓ (ลับ) 
  ๑.๑.๑.๕  รายงานผลการศึกษาของ นศ.วทอ.รุนท่ี ๕๒ (ลับ) 

ผลการประเมินตนเองตัวบงช้ี ๑.๒ คะแนนเฉล่ียของการประเมินคุณลักษณะสวนบุคคลของผูสำเร็จการศึกษา 
เปาหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุเปาหมาย การประเมินตนเอง 
≥ ๓.๕๐ คะแนนเฉลี่ยการประเมิน

คุณลักษณะสวนบุคคล
ของผูสำเร็จการศึกษา  

= ๓.๘๔ 

 ๕ คะแนน 



๒๓ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 

ตัวบงช้ี ๑.๓ รอยละของผูเรียนกอนสำเร็จการศึกษาท่ีมีคุณลักษณะพึงประสงคตามท่ีหลักสูตรกำหนด 
(น้ำหนัก ๑๐) 
เกณฑการพิจารณา 
 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกำหนดรอยละ ๙๐ ของผูเรยีนกอนสำเร็จการศึกษาทุกหลักสูตร
ในแตละปซ่ึงมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามท่ีหลักสูตรกำหนด เทากับ ๕ คะแนน  
เกณฑการประเมิน  

ระดบัคะแนน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

คะแนน = 
๕

๙๐
× รอยละของจำนวนผูมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค รอยละ ๙๐ ข้ึนไป 

ผลการดำเนินงาน  
 ปงบประมาณ ๒๕๖๓ วทอ.ฯ จัดการศึกษาจำนวน ๑ หลักสูตร มีจำนวนผูสำเร็จการศึกษาท่ีมี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามท่ีหลักสูตรกำหนดคือเปนผูมีความรูความสามารถและผลการประเมินคา
คุณลักษณะสวนบุคคล อยูในเกณฑดี – ดีมาก 
 

ขอมูล พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ 
ผล

ดำเนินการ  
๓ ป 

หลักสูตรการทัพอากาศรุนท่ี ๕๒ ๕๓ ๕๔ - 

จำนวนผูสำเร็จการศึกษา ๘๑ ๘๓ ๘๐ ๘๑ 

จำนวนผูสำเร็จการศึกษาท่ีมีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงคตามท่ีหลักสูตรกำหนด 

๘๑ ๘๓ ๘๐ ๘๑ 

รอยละของผูสำเร็จการศึกษาท่ีมีคุณลักษณะพึง
ประสงคตามท่ีหลักสูตรกำหนด 

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 

ผลการประเมินตนเองตัวบงช้ี ๑.๓ รอยละของผูเรียนกอนสำเร็จการศึกษาท่ีมีคุณลักษณะพึงประสงคตามท่ี
หลักสูตรกำหนด 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุเปาหมาย การประเมินตนเอง 
≥ รอยละ ๙๐ รอยละของผูสำเร็จการศึกษาท่ีมี

คุณลักษณะพึงประสงคตามท่ี
หลักสูตรกำหนด = ๑๐๐ 

 ๕ คะแนน 

 
 



๒๔ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 

ตัวบงช้ี ๑.๔ ความพึงพอใจของหนวยงานตนสังกัดตอผูสำเร็จการศึกษา (น้ำหนัก ๑๐) 
ผลการดำเนินงานตามเกณฑการพิจารณา 
 ปงบประมาณ ๒๕๖๓ วทอ.ฯ ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของหนวยงานตนสังกัด  
ตอผูสำเร็จการศึกษา 
 (๑) แผนงาน/โครงการติดตามคุณภาพผูสำเร็จการศึกษา 
  วทอ .ฯ มีแผนงานติดตามคุณภาพผูสำเร็จการศึกษา เพ่ือติดตามคุณภาพผูสำเร็จ
การศึกษา โดยในปงบประมาณ ๖๓ รอบ ต.ค.๖๒ – ก.ย.๖๓ กำหนดดำเนินการภายหลังจากท่ีผูเขารับ
การศึกษา รุนท่ี ๕๓ สำเร็จการศึกษาไปแลว ๖ เดือน (เอกสารอางอิงหมายเลข ๑.๑.๔.๑) 
 (๒)  หนวยงาน/บุคลากรรับผิดชอบการดำเนินงาน 
  วทอ.ฯ มีหนวยงานรับผิดชอบการดำเนินงาน โดย กวผ.วทอ.ฯ มีหนาท่ีดำเนินการจัดทำ
แผนการดำเนินงาน ปรับปรุงแบบประเมินติดตามผูสำเร็จการศึกษา วิเคราะห ประเมินและสรุปรายงานผล
การปฏิบัติงาน ตามระยะเวลาท่ีกำหนด (เอกสารอางอิงหมายเลข ๑.๑.๔.๒) 
 (๓)  หลักฐานการติดตามคุณภาพผูสำเร็จการศึกษา 
  วทอ.ฯ มีการดำเนินการติดตามคุณภาพผูสำเร็จการศึกษา โดยจัดทำหนังสือตอบ
แบบสอบถาม และแจงผูเก่ียวของตอบแบบสอบถาม (เอกสารอางอิงหมายเลข ๑.๑.๔.๓) 
 (๔)  ผลการประเมินความพึงพอใจของตนสังกัดตอผูสำเร็จการศึกษาในดานความรู ความสามารถ 
และคุณลักษณะที่พึงประสงคตามที่หลักสูตรและสถานศึกษากำหนด (ตนสังกัด คือ ผูบังคับบัญชา และ
ผูใตบังคับบัญชา/ผูรวมงาน) โดยแบบประเมินความพึงพอใจท่ีไดรับคืนอยางนอยรอยละ ๗๐ 
  วทอ.ฯ มีการดำเนินการประเมินความพึงพอใจในพฤติกรรมการทำงานของผูสำเร็จ
การศึกษา ภายหลังสำเร็จการศึกษาไปแลวอยางนอย ๖ เดือน โดยใชแบบสอบถามเพ่ือติดตามและประเมินผล
ผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ สงแบบสอบถามไปยังผูบังคับบัญชา ณ หนวยตนสังกัดของผูสำเร็จ
การศึกษา มีหัวขอในการสอบถามเพ่ือประเมินดานความรูความสามารถของผูสำเร็จการศึกษาตามวัตถุประสงค
ของหลักสูตรการทัพอากาศ จากการสำรวจความพึงพอใจในพฤติกรรมการทำงานของผูสำเร็จการศึกษา รุนท่ี 
๕๓ จำนวน ๘๑ คน ผูบังคับบัญชาของผูสำเร็จการศึกษาตอบกลับจำนวน ๖๘ คน คิดเปนรอยละ ๘๓.๙๕ 
(เอกสารอางอิงหมายเลข ๑.๑.๔.๔ และ ๑.๑.๔.๕ )  
 (๕) ระดับความพึงพอใจของตนสังกัดตอผูสำเร็จการศึกษาในภาพรวม มีคา ≥ ๓.๕๑ (ระดับ
ดีข้ึนไป) 

ขอมูล 

คาเฉลี่ยการประเมินความพึงพอใจของตนสังกัดตอ 
ผูสำเร็จการศึกษา 

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ 
ผลดำเนินการ  

๓ ป 

หลักสูตรการทัพอากาศรุนท่ี ๕๑ ๕๒ ๕๓ - 

จำนวนผูสำเร็จการศึกษา ๘๑ ๘๑ ๘๓ ๘๒ 

จำนวนแบบสอบถามท่ีสง ๘๐ ๗๙ ๘๑ ๘๐ 

จำนวนแบบสอบถามท่ีไดรับคืน ๖๒ ๖๐ ๖๘ ๖๓ 

คิดเปนรอยละ ๗๗.๕๐ ๗๕.๙๕ ๘๓.๙๕ ๗๙.๑๓ 

คาเฉล่ียระดับความพึงพอใจ ๔.๖๕ ๔.๗๓ ๔.๖๕ ๔.๖๘ 



๒๕ 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 รุนท่ี ๕๓ 
 ๑.๑.๔.๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผูบังคับบัญชาของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ 
รุนท่ี ๕๓ 

 ๑.๑.๔.๕ รายงานการประเมินการติดตามผลผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ รุนท่ี ๕๓ 
 ๑.๑.๔.๕ รายงานการประเมินการติดตามผลผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ รุนท่ี ๕๒ 
 ๑.๑.๔.๕ รายงานการประเมินการติดตามผลผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ รุนท่ี ๕๑ 

ผลการประเมินตนเองตัวบงช้ี ๑.๔ ความพึงพอใจของหนวยงานตนสังกัดตอผูสำเร็จการศึกษา 
เปาหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุเปาหมาย การประเมินตนเอง 

๕ ขอ ขอ ๑  มี  
ขอ ๒  มี  
ขอ ๓  มี  

ขอ ๔ เปนไปตามเกณฑ  
ขอ ๕  ระดับความพึงพอใจ = ๔.๖๕ 

 ๕ คะแนน 

ตารางท่ี ๒ ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานและตัวบงช้ี   
มาตรฐาน/ 

ตัวบงช้ี 
เปาหมาย 

ผลดำเนินการ การบรรลุ
เปาหมาย 

น้ำหนัก 
คะแนน   

การประเมิน 
คะแนน x 
น้ำหนัก 

มาตรฐานท่ี ๑  คุณภาพและคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูสำเร็จการศึกษา 
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 
คะแนนเฉล่ีย (๑๕๐ ÷ ๓๐  = ๕.๐๐) - 

ระดับคุณภาพ ดีมาก 

การวิเคราะหมาตรฐานท่ี  ๑ 

จุดเดน 

 ผูสำเร็จการศึกษาเปนผูท่ีมีความรูความสามารถ มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคทางทหาร มีความพรอม 
ในการเปนผูนำระดับยุทธศาสตร ผูบริหาร และฝายอำนวยการระดับสูงของกองทัพอากาศท่ีมีประสิทธิภาพ 

จุดท่ีควรพัฒนา 

 การประเมินความพึงพอใจของตนสังกัดตอผูสำเร็จการศึกษา ในสวนของผูใตบังคับบัญชา/ ผูรวมงาน 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

 ควรเพ่ิมการประเมินความพึงพอใจของตนสังกัดตอผูสำเร็จการศึกษา ในสวนของผูใตบังคับบัญชา/ 
ผูรวมงาน 



๒๖ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 

มาตรฐานท่ี ๒ การวิจัยและ/หรือผลงานทางวิชาการ  

ตัวบงช้ี ๒.๑ ระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและ/หรือผลงานทางวิชาการ (น้ำหนัก ๑๐) 
ผลการดำเนินงานตามเกณฑการพิจารณา 
  ปงบประมาณ ๒๕๖๓ วทอ.ฯ จัดใหมีระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและ/
หรือผลงานทางวิชาการ  
 (๑)  ระเบียบ หลักเกณฑ ข้ันตอนการปฏิบัติ 
  วทอ.ฯ มีคูมือการจัดทำเอกสารวิจัยของ วทอ.ฯ โดยคูมือดังกลาวมีการกำหนดระเบียบ 
หลักเกณฑ และข้ันตอนการปฏิบัติไวอยางชัดเจน ซ่ึงไดเผยแพรไวในระบบอีเลิรนนิงของ วทอ.ฯ ในรูปแบบของ
ไฟลเอกสาร ทำใหผูเขารับการศึกษาสามารถเขาถึงขอมูลไดสะดวกข้ึน (เอกสารอางอิงหมายเลข ๒.๒.๑.๑) 
 (๒)  หนวยงาน/บุคลากรรับผิดชอบกำกับดูแลการบริหารจัดการงานวิจัยและ/หรือผลงาน 
ทางวิชาการ 
  วทอ.ฯ มีการแตงตั้งผูรับผิดชอบ กำกับดูแล การบริหารจัดการงานวิจัย ดังนี้ 
    - คณะกรรมการเอกสารวิจัย มีหนาท่ีในการพิจารณาและอนุมัติชื่อเรื่องเอกสารวิจัย 
ควบคุม กำกับดูแลกระบวนการทำเอกสารวิจัย ประเมินผลการดำเนินการเอกสารวิจัย พิจารณาและอนุมัติ
เอกสารวิจัยดีเดนของ วทอ.ฯ (เอกสารอางอิงหมายเลข ๒.๒.๑.๒) 
   - อาจารยผูรับผิดชอบเอกสารวิจัยของ นศ.วทอ.ฯ มีหนาท่ีในการควบคุม กำกับดูแล 
และใหคำปรึกษาแนะนำในการทำเอกสารวิจัยแก นศ.วทอ.ฯ ท่ีอยูในความรับผิดชอบ ตรวจและประเมินผลงาน
เอกสารวิจัยของ นศ.วทอ.ฯ ท่ีอยูในความรับผิดชอบตามหวงเวลาท่ีกำหนด (เอกสารอางอิงหมายเลข ๒.๒.๑.๓) 
   - คณะกรรมการประเมินและเจาหนาท่ีรับผิดชอบการแถลงผลงานเอกสารวิจัยของ 
นศ.วทอ.ฯ มีหนาท่ีในการรับฟงการนำเสนอเอกสารวิจัยของ นศ.วทอ.ฯ ตามหัวขอเอกสารวิจัยและหวงเวลา 
ท่ีกำหนด พรอมท้ังใหคำแนะนำทางวิชาการและประเมินการแถลงเอกสารวิจัย (เอกสารอางอิงหมายเลข 
๒.๒.๑.๔) 
 (๓)  การจัดทำฐานขอมูลและสารสนเทศท่ีเก่ียวของกับงานวิจัยและ/หรือผลงานทางวิชาการ
  วทอ.ฯ มีคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำหนาท่ีรวบรวมไฟลเอกสารวิจัย (ฉบับ
สมบูรณ) ในรูปแบบไฟลอิเล็กทรอนิกส PDF ท่ีมีการเขารหัสและจัดทำฐานขอมูลผลงานเอกสารวิจัย/ ผลงาน
ทางวิชาการ เก็บไวในระบบอีเลิรนนิงของ วทอ.ฯ (เอกสารอางอิงหมายเลข ๒.๒.๑.๕) 
 (๔)  การใหรางวัลผลงานวิจัยและ/หรือผลงานทางวิชาการ 
  วทอ.ฯ มีระเบียบวาดวยการคัดเลือกเอกสารวิจัยดีเดนของ วทอ.ฯ พ.ศ.๒๕๖๑ 
(เอกสารอางอิงหมายเลข ๒.๒.๑.๖) โดยเอกสารวิจัยท่ีจะไดรับการพิจารณาใหเปนเอกสารวิจัยดีเดน ตองมี
คะแนนผลงานเอกสารวิจัยฉบับสมบูรณรอยละ ๙๐ ข้ึนไป และมีคะแนนหมวดวิชาเอกสารวิจัยรอยละ ๙๐ ข้ึนไป 
มี นศ.วทอ.ฯ ไดรับการคัดเลือกใหไดรับรางวัลเอกสารวิจัยดีเดนจำนวน ๑ เรื่อง คือ เรื่อง การปองกันฐานบิน 
ในสภาวะภัยคุกคามปจจุบันและอนาคต โดย น.อ.ปรธร  จีนะวัฒน และไดรับรางวัลชมเชยจำนวน ๓ เรื่อง คือ
เรื่อง การจัดการ Disruptive Technology ตอการทหาร โดย น.อ.ณัฏฐวุธ  ดวงสูงเนิน, เรื่อง การรักษา
ผลประโยชนแหงชาติในอวกาศ โดยกองทัพอากาศ โดย น.อ.เอกกมล  ชวลิกุล และ เรื่อง การพัฒนา
ยุทธศาสตรกองทัพอากาศดานปญญาประดิษฐ โดย น.อ.จตุชยั  แพงจันทร (เอกสารอางอิงหมายเลข ๒.๒.๑.๗) 
ซ่ึงมีการมอบโลเอกสารวิจัยใหผูท่ีไดรับคัดเลือกในวันปดการศึกษา มีปายชื่อโลหะเอกสารวิจัยดีเดนติดท่ีบอรด
ของ วทอ.ฯ และไดประชาสัมพันธในเว็บไซต วทอ.ฯ 
 



๒๗ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 

 (๕)  อัตราสวนของอาจารย ท่ีปรึกษาทำเอกสารวิจัยและ/หรือเอกสารทางวิชาการ : 
นายทหารนักเรียน/นักศึกษา 
  วทอ.ฯ มีอาจารยผูรับผิดชอบเอกสารวิจัยของ นศ.วทอ.รุนท่ี ๕๔ ประจำปงบประมาณ 
๒๕๖๓ จำนวน ๒๐ คน ตอจำนวน นศ.วทอ.ฯ ท้ังหมด 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) ท่ี ๓๗ ลง ๑๕ พ.ย.๖๒ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการเอกสารวิจัย  
วทอ.ยศ.ทอ.ประจำปการศึกษา ๒๕๖๓ 

 ๒.๒.๑.๓  คำสั่ง วทอ.ฯ (เฉพาะ) ท่ี ๑ ลง ๘ ม.ค.๖๓ เรื่อง แตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบเอกสารวิจัย
ของ นศ.วทอ.รุนท่ี ๕๔ ประจำปการศึกษา ๒๕๖๓ 

 ๒.๒.๑.๔  คำสั่ง วทอ.ฯ (เฉพาะ) ท่ี ๙ ลง ๖ มี.ค.๖๓ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประเมินและ
เจาหนาท่ีรับผิดชอบการแถลงผลงาน เอกสารวิจัยของ นศ.วทอ.รุนท่ี 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.รุนท่ี ๕๔ 

ผลการประเมินตนเองตัวบงช้ี ๒.๑ ระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและ/หรือผลงานทาง
วิชาการ 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุเปาหมาย การประเมินตนเอง 
๕ ขอ ขอ ๑  มี  

ขอ ๒  มี  
ขอ ๓  มี  
ขอ ๔  มี  

ขอ ๕  อัตราสวน ๑ : ๔ 

 ๕ คะแนน 

 
ตัวบงช้ี ๒.๒ ผลงานวิจัยและ/หรือผลงานทางวิชาการ  

(๑) รอยละของผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ/บทความของ นทน. หรือ นศ. ท่ีมีการตีพิมพ 
หรือ เผยแพรสูสาธารณะและ/หรือกลุมเปาหมายในลักษณะใดลักษณะหนึ่งและ/หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 
online หรือไดรับรางวัล หรือนำไปใชประโยชน ในระดับสถานศึกษา/กองทัพ/ชาติ/นานาชาติ (น้ำหนัก ๕) 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

ระดบัคะแนน ๑ - ๔ (คาของรอยละท่ีคำนวณได x ๕ หารดวย ๕๐) รอยละ ๕๐ 
 
 
 
 
 
 



๒๘ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 

ผลการดำเนินงาน 

ขอมูล พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ 
 ผลดำเนินการ 

๓ ป 
 จำนวน น้ำหนกั

คะแนน
ผลงาน 

ผลคูณ จำนวน น้ำหนกั
คะแนน
ผลงาน 

ผลคูณ จำนวน น้ำหนกั
คะแนน
ผลงาน 

ผลคูณ จำนวน น้ำหนกั
คะแนน
ผลงาน 

ผลคูณ 

๑. ผลงานท่ีมี
การ เผยแพร  
๒. ผลงานท่ีมี
การตีพิมพ 

 

๘๑ 
 

๑๑ 

๐.๔ 
 

๐.๔ 
 

๓๒.๔ 
 

๔.๔ 

๘๓ 
 

๑๔ 

๐.๔ 
 

๐.๔ 

๓๓.๒ 
 

๕.๖ 

๘๐ 
 

๑๗ 

๐.๔ 
 

๐.๔ 

๓๒ 
 

๖.๘ 

๒๔๔ 
 

๔๒ 

๐.๔ 
 

๐.๔ 
 

๙๗.๖ 

 
๑๖.๘ 

 

 รวมคะแนน ๓๖.๘ รวมคะแนน ๓๘.๘ รวมคะแนน ๓๘.๘ รวมคะแนน ๑๑๔.๔ 

จำนวนผลงาน
ท้ังหมดใน
ปงบประมาณท่ี
รายงาน 

๙๒ ๙๗ ๙๗ ๒๘๖ 

รอยละของ
ผลงานท่ีมีการ 
เผยแพรและ
ตีพิมพ ตอ
ผลงานท้ังหมด 

๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

หลักฐานอางอิง รายการผลงานและการตีพิมพ หรือ การเผยแพร หรือ การไดรับรางวัล หรือการนำไปใช 
 ๒.๒.๒.๑  หนังสือสงงานเอกสารวิจัยของ นศ.วทอ.รุนท่ี ๕๔ ไปหองสมุด ทอ.  

 ๒.๒.๒.๒  วารสารนภยาธิปตย ปท่ี ๓ ฉบับท่ี ๒ กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒ 

 ๒.๒.๒.๓  วารสารนภยาธิปตย ปท่ี ๔ ฉบับท่ี ๑ มกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๓ 

(๒) จำนวนผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ/บทความทางวิชาการของบุคลากรหรือสถานศึกษา 
ท่ีไดรับการตีพิมพและ/หรือเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส online 
หรือนำไปใชประโยชน อยางนอยปละ ๑ เรื่อง โดยพิจารณาในวงรอบ ๓ ปกอนการตรวจประเมินคุณภาพ 
(น้ำหนัก ๕) 
เกณฑการประเมิน 

๑ คะแนน เม่ือมีผลงานรวม ๓ ปยอนหลัง รวม ๓ เรื่อง  
๒ คะแนน เม่ือมีผลงานรวม ๓ ปยอนหลัง รวม ๔ เรื่อง 
๓ คะแนน เม่ือมีผลงานรวม ๓ ปยอนหลัง รวม ๕ เรื่อง 
๔ คะแนน เม่ือมีผลงานรวม ๓ ปยอนหลัง รวม ๖ เรื่อง  
๕ คะแนน เม่ือมีผลงานรวม ๓ ปยอนหลัง รวม ๗ เรื่องข้ึนไป 

เง่ือนไข คะแนนจะลดลง ๑ คะแนน หากมีปใดปหนึ่งในระยะเวลา ๓ ปท่ีพิจาณาไมมีผลงานมีการตีพิมพ หรือ 
เผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส online หรือไดรับรางวัล หรือนำไปใช
ประโยชน 
 



๒๙ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 

ผลการดำเนินงาน 

ขอมูล พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ 
 ผลดำเนินการ 

๓ ป 
จำนวนผลงานของบุคลากร
หรือสถานศึกษา ท่ีไดรับการ
ตีพิมพ หรือเผยแพร หรือ
นำไปใชในปงบประมาณ 

- ๕ ๑ ๖ 

หลักฐานอางอิง รายการผลงานและการตีพิมพ หรือ การเผยแพร หรือ การไดรับรางวัล หรือการนำไปใช 
   ๒.๒.๒.๔  เอกสารประกอบการศึกษา เรื่อง ความทาทายนวัตกรรมและเทคโนโลยีกับความม่ันคงของชาติ 
โดย น.อ.หญิง วชิราภรณ  เชาวนศิริ 

ผลการประเมินตนเองตัวบงช้ี ๒.๒  ผลงานวิจัยและ/หรือผลงานทางวิชาการ 
(๑) รอยละของผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ/บทความของ นทน. หรือ นศ. ท่ีมีการตีพิมพ 

หรือ เผยแพรสูสาธารณะและ/หรือกลุมเปาหมายในลักษณะใดลักษณะหนึ่งและ/หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 
online หรือไดรับรางวัล หรือนำไปใชประโยชน ในระดับสถานศึกษา/กองทัพ/ชาติ/นานาชาติ (น้ำหนัก ๕) 

 ปงบประมาณ ๒๕๖๓ มีผลงานเอกสารวิจัยของ นศ.วทอ.รุนท่ี ๕๔ ท่ีไดรับการตีพิมพ
และเผยแพรท่ีหอสมุด ทอ. รวม ๘๐ เรื่อง (เอกสารอางอิงหมายเลข ๒.๒.๒.๑) และมีบทความวิจัยของ 
นศ.วทอ.รุนท่ี ๕๓ และ ๕๔ ท่ีตีพิมพในวารสารนภยาธิปตยรวม ๑๗ เรื่อง โดยแบงออกเปน  

 วารสารนภยาธิปตย ปท่ี ๓ ฉบับท่ี ๒ กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒ (เอกสารอางอิงหมายเลข 
๒.๒.๒.๒) รวม ๑๐ เรื่อง ไดแก 

  ๑. เรื่อง การปฏิบัติการท่ีใชเครือขายเปนศูนยกลาง (Network Centric Operations : NCO) 
โดย กฤษณัส  กาญจนกุล 

 ๒. เรื่อง การพัฒนาระบบอากาศยานไรคนขับของกองทัพอากาศเพ่ือรองรับยุทธศาสตร
กองทัพอากาศ ๒๐ ป โดย ชาคริต  ศักดิ์ชัยศรี 

 ๓. เรื่อง การพัฒนาระบบปองกันภัยทางอากาศของกองทัพบกเพ่ือรองรับยุทธศาสตร
กองทัพบก ๒๐ ป โดย ธนพัฒน  พัฒเสมา 

 ๔. เรื่อง การบูรณาการการซอมสนามบินของประเทศไทยในภาวะวิกฤตท่ีมิใชสงคราม 
โดย ธีระศักดิ์  เมืองสง 
 ๕. เรื่อง การพัฒนาการฝกผสมของกองทัพอากาศ โดย นทัย  เมืองมณี 
 ๖. เรื ่อง การควบคุมการใชงานอากาศยานไรคนขับเพื่อความมั่นคงแหงชาติ โดย  
ปญญารักษ  โกศัลวัฒน 

 ๗. เรื่อง การพัฒนาหลักนิยมกองทัพอากาศ โดย สุรพงษ  ศรีวนิชย 
 ๘. เรื่อง การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพเรือในการชวยเหลือมิตรประเทศ 
เม่ือเกิดภัยพิบัติ โดย สุระชัย  ยงกัน 

 ๙. เรื่อง การพัฒนาการดำเนินนโยบายระหวางประเทศของกองทัพเรือเพ่ือรักษา 
ความม่ันคงทางทะเลในภูมิภาค 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 

 



๓๐ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 

 วารสารนภยาธิปตย ปท่ี ๔ ฉบับท่ี ๑ มกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๓ (เอกสารอางอิงหมายเลข 
๒.๒.๒.๓) รวม ๗ เรื่อง ไดแก 
 ๑. เรื่อง การพัฒนาการสงกำลังและซอมบำรุงเครื่องยนตอากาศยาน ตอบสนอง 
ความพรอมปฏิบัติการของอากาศยานท่ีกองทัพอากาศกำหนด โดย เขมบดินทร  วงศหมึก 
 ๒. เรื่อง การแสวงหาความรวมมือกับมิตรประเทศ ในการพัฒนาระบบการฝกนักบินของ
กองทัพอากาศ เพ่ือรองรับยุทธศาสตรกองทัพอากาศ 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 ผลการดำเนินงาน การบรรลุเปาหมาย การประเมินตนเอง 

≥ รอยละ ๕๐ รอยละของผลงานท่ีมีการเผยแพรและ
ตีพิมพ ตอผลงานท้ังหมด = ๔๐ 

 ๔ คะแนน 

(๒) จำนวนผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ/บทความทางวิชาการของบุคลากรหรือ
สถานศึกษา ท่ีไดรับการตีพิมพและ/หรือเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ งหรือผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส online หรือนำไปใชประโยชน อยางนอยปละ ๑ เรื่อง โดยพิจารณาในวงรอบ ๓ ปกอนการ
ตรวจประเมินคุณภาพ (น้ำหนัก ๕) 

 ปงบประมาณ ๒๕๖๓ มีผลงานทางวิชาการของอาจารย วทอ.ฯ ท่ีตีพิมพและเผยแพร 
ในระบบอีเลิรนนิง และเว็บไซต วทอ.ฯ จำนวน ๑ เรื่อง คือ เอกสารประกอบการศึกษา เรื่อง ความทาทาย
นวัตกรรมและเทคโนโลยีกับความม่ันคงของชาติ โดย น.อ.หญิง วชิราภรณ  เชาวนศิริ (เอกสารอางอิงหมายเลข 
๒.๒.๒.๔) 

 
เปาหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุเปาหมาย การประเมินตนเอง 
≥ ๒ เรื่อง ผลงานของบุคลากรหรือสถานศึกษาท่ีมี

การตีพิมพ หรือ เผยแพร หรือไดรับ
รางวัล หรือนำไปใช = ๑ เรื่อง 

  ๓ คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 

ตารางท่ี ๓ แสดงผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานและตัวบงช้ี   
มาตรฐาน/ 

ตัวบงช้ี 
เปาหมาย 

ผลดำเนินการ การบรรลุ
เปาหมาย 

น้ำหนัก 
คะแนน   

การประเมิน 
คะแนน x 
น้ำหนัก 

มาตรฐานท่ี 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 
คะแนนเฉล่ีย  (๘๕ ÷ ๒๐  = ๔.๒๕) - 

ระดับคุณภาพ ดี 

การวิเคราะหมาตรฐานท่ี  ๒ 

จุดเดน 

 ๑. มีการสนับสนุนผู เขารับการศึกษาใหสรางผลงานดานงานวิจัย/ ผลงานดานวิชาการท่ีมีคุณภาพ  
สามารถนำไปประยุกตใชเพ่ือพัฒนาสถาบันการศึกษา/ กองทัพ/ สังคม – ชุมชน ได 

 ๒. มีการใหรางวัลเอกสารวิจัยดีเดนและรางวัลเอกสารวิจัยชมเชยแกผูเขารับการศึกษา 

 ๓. มีวารสารนภยาธิปตยเปนชองทางในการเผยแพรผลงานวิจัย/ ผลงานทางวิชาการ 

จุดท่ีควรพัฒนา  

 งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการของอาจารย และบุคลากร วทอ.ฯ 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

 สงเสริมใหอาจารย และบุคลากร วทอ.ฯ พัฒนางานประจำเปนงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๒ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 

มาตรฐานท่ี ๓ การบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 

ตัวบงช้ี ๓.๑ แผนการบริหารจัดการสอดคลองกับยุทธศาสตร ทอ. นโยบายการศึกษาของ ทอ.และ
แผนพัฒนาการศึกษาของ ทอ. (น้ำหนัก ๕) 
ผลการดำเนินงานตามเกณฑการพิจารณา 
 ปงบประมาณ ๒๕๖๓ วทอ.ฯ มีแผนการบริหารจดัการสอดคลองกับยุทธศาสตร ทอ. นโยบาย
การศึกษาของ ทอ.และแผนพัฒนาการศึกษาของ ทอ. 
 (๑) แผนแมบท/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา (๔ – ๕ ป) และแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมสอดคลองกับปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศนและภารกิจตาม ยุทธศาสตร ทอ. นโยบายการศึกษา
ของ ทอ.และแผนพัฒนาการศึกษาของ ทอ. 
  วทอ.ฯ  มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ วทอ.ฯ (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ ) 
(เอกสารอางอิงหมายเลข ๓.๓.๑.๖) แผนปฏิบัติราชการ วทอ.ฯ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) (เอกสารอางอิง
หมายเลข ๓.๓.๑.๑) และแผนปฏิบัติราชการ วทอ.ฯ พ.ศ.๒๕๖๓ (เอกสารอางอิงหมายเลข ๓.๓.๑.๒)  
ท่ีสอดคลองกับปรัชญา 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) 
จากประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ เสริมสรางสมรรถนะและความพรอมในการปองกันประเทศ กลยุทธท่ี ๒.๑๓  
เพ่ือพัฒนาสมรรถนะกำลังพลใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมืออาชีพ มีความพรอมในการปฏิบัติภารกิจ และ
สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรตามเปาหมายวิสัยทัศนของ ทอ. รวมท้ังการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกำลังพล
และครอบครัวใหมีความม่ันคงและยั่งยืนบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจพอเพียง  
  ประเด็นกลยุทธ ยศ.ทอ. พัฒนาศักยภาพกำลังพลและระบบวิชาชีพทางทหารใหมี 
ความทันสมัยและมีคุณภาพ 
  ประเด็นกลยุทธ วทอ.ฯ ท่ี ๑ พัฒนาศักยภาพผูเขารับการศึกษา และระบบการฝกศึกษา
หลักสูตรการทัพอากาศใหมีความทันสมัยและมีคุณภาพ 
  ประเด็นกลยุทธ วทอ.ฯ ท่ี ๒ พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือสรางผลงานวิจัย ผลงานดาน
วิชาการ และการใหบริการทางวิชาการท่ีมีคุณภาพ 
 (๒) สถานศึกษาและหนวยงานภายใน มีแผนปฏิบัติราชการประจำป/แผนการดำเนินงาน/
แผนปฏิบัติการ สอดคลองกับแผนแมบท/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา (๔ – ๕ ป) 
  วทอ.ฯ มีแผนปฏิบัติราชการ วทอ.ฯ พ.ศ.๒๕๖๓ (เอกสารอางอิงหมายเลข ๓.๓.๑.๒) 
สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ วทอ.ฯ (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๖) (เอกสารอางอิงหมายเลข 
๓.๓.๑.๖) เพ่ือใชเปนแนวทางในการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ และเปนไปในทิศทางเดียวกัน  
 (๓) ตัวบงชี้ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและคาเปาหมายของแตละตัวบงชี้ เพ่ือวัด
ความสำเร็จของการดำเนินงานในทุกแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  
  วทอ.ฯ มีตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการ วทอ.ฯ พ.ศ.๒๕๖๓ เพ่ือวัดความสำเร็จในการ
บริหารจัดการและการปรับปรุงพัฒนา (เอกสารอางอิงหมายเลข ๓.๓.๑.๒) ในเรื่อง 
  ๑. ผูสำเร็จการศึกษาเปนผูมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามท่ี ทอ. กำหนด จำนวน ๒ 
ตัวชี้วัด 
  ๒. ผูศึกษาผลงานวิจัย ผลงานดานวิชาการและผูรับบริการทางวิชาการไดรับประโยชน 
และความพึงพอใจ จำนวน ๒ ตัวชี้วัด 



๓๓ 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. พัฒนาสถานท่ีและสิ่งอำนวยความสะดวก จำนวน ๑ ตัวชี้วัด 
  ๑๔. พัฒนาเครือขายและความรวมมือกับสถาบันการศึกษาท้ังภายในและภายนอก ทอ. 
จำนวน ๑ ตัวชี้วัด 
 (๔) การดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม บรรลุเปาหมายท่ีกำหนดในเกณฑ 
การพิจารณาขอ (๓) ไมนอยกวารอยละ ๘๐ 
  วทอ.ฯ มีการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติ งานประจำป  โดยมี  นขต.วทอ.ฯ  
รวมดำเนินงานใหเปนไปตามแผน บรรลุเปาหมายมากกวารอยละ ๘๐ (เอกสารอางอิงหมายเลข ๓.๓.๑.๒) 
 (๕) การประชุมติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน 
  วทอ.ฯ มีการประชุมเพ่ือรายงานและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนเปนประจำ 
ทุกเดือน (เอกสารอางอิงหมายเลข ๓.๓.๑.๗) โดยใหหนวยข้ึนตรงนำเสนอผลงานในแตละเดือนโดยมี ผบ.วทอ.ฯ 
เปนประธาน เพ่ือเปนการประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานใหเปนไปตามแผนและบรรลุเปาหมาย  
 (๖) การนำผลการประเมินมาปรับปรุง/พัฒนาแผนแมบท/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (๔ - ๕ ป) 
และแผนปฏิบัตริาชการประจำป/แผนการดำเนินงาน/แผนปฏิบัติการ 
  วทอ.ฯ มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงแผนปฏิบัติงานประจำป โดยนำขอคิดเห็น
และขอเสนอแนะ มาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปการศึกษาตอไป (เอกสารอางอิงหมายเลข 
๓.๓.๑.๗) 
เกณฑการประเมิน 

๑ คะแนน เม่ือมีการดำเนินงานขอ ๑ – ๒  
๒ คะแนน เม่ือมีการดำเนินงานขอ ๑ – ๓ 
๓ คะแนน เม่ือมีการดำเนินงานขอ ๑ – ๔ 
๔ คะแนน เม่ือมีการดำเนินงานขอ ๑ – ๕  

 ๕ คะแนน เม่ือมีการดำเนินงานครบทุกขอ 

หลักฐานอางอิง  
 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) 
 



๓๔ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 

 ๓.๓.๑.๖  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ วทอ.ฯ (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๖) 
 ๓.๓.๑.๗  รายงานการประชุมประจำเดือน วทอ.ฯ 

ผลการประเมินตนเองตัวบงช้ี ๓.๑ แผนการบริหารจัดการสอดคลองกับยุทธศาสตร ทอ. นโยบายการศึกษา
ของ ทอ.และแผนพัฒนาการศึกษาของ ทอ. 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุเปาหมาย การประเมินตนเอง 
ดำเนินการขอ ๑ - ๖ ครบ ๖ ขอ  ๕ คะแนน 

 
ตัวบงช้ี ๓.๒ การบริหารจัดการองคกรอยางเปนระบบ (น้ำหนัก ๕) 
ผลการดำเนินงานตามเกณฑการพิจารณา 
 ปงบประมาณ ๒๕๖๓ วทอ.ฯ ดำเนินการบริหารจัดการองคกรอยางเปนระบบ  
ผลการดำเนินงานตามเกณฑการพิจารณา 
 (๑)  คณะกรรมการสภาหรือคณะกรรมการสถานศึกษาและ/หรือผูบริหารสถานศึกษา 
กำหนดทิศทางหรือนโยบายของสถานศึกษา 
  วทอ.ฯ มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือกำหนดแนวทางในการพัฒนา
และปฏิบัติงาน โดยบูรณาการงานท่ีเก่ียวของเพ่ือใหงานเปนไปในทิศทางเดียวกัน รวมท้ังกำหนดบทบาทหนาท่ี
ของผูบริหารและผูปฏิบัติไวอยางชัดเจน (เอกสารอางอิงหมายเลข ๓.๓.๒.๑) 
 (๒)  ผูบริหารปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีท่ีกำหนดไวในกฎ ระเบียบ ขอบังคับ คำสั่งตาง ๆ ในการ
บริหารสถานศึกษา 
  คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร กำหนดบทบาทหนาท่ีของผูบริหารไว 
อยางชัดเจน โดยบูรณาการงานท่ีเก่ียวของในการบริหารสถาบันใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน (เอกสารอางอิง
หมายเลข ๓.๓.๒.๑) 
 (๓)  กำลังพลระดับผูบริหารหนวยข้ึนตรงสถานศึกษา มีสวนรวมและสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
ตามแผนงาน/โครงการท่ีสถานศึกษากำหนด 
  วทอ.ฯ มีการประชุมระดับผูบริหาร และการประชุมผูเก่ียวของประจำเดือน ประจำ
สัปดาห การประชุมเชิงปฏิบัติการ ตลอดจนการประชุมวิชาการ โดยเปดโอกาสใหผูบริหารในระดับตาง 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 
ตลอดจนขอขัดของท่ีเกิดข้ึน เพ่ือเปนการติดตามงาน ตลอดจนหาแนวทางเพ่ือปรับปรุงงานจากขอเสนอแนะ
จากท่ีประชุม (เอกสารอางอิงหมายเลข ๓.๓.๑.๗ และ ๓.๓.๒.๓) 
 (๕)  การประชุมชี้แจงการปฏิบัติงาน การติดตามงาน และปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพอยางนอย
ปละ ๖ ครั้ง 
  มีการประชุม วทอ.ฯ เปนประจำทุกเดือน เพ่ือชี้แจงการปฏิบัติงาน การติดตามงาน และ
ปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพ (เอกสารอางอิงหมายเลข ๓.๓.๑.๗) 
 
 



๓๕ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 

หลักฐานอางอิง 
   ๓.๓.๑.๗  รายงานการประชมุประจำเดือน วทอ.ฯ 
 ๓.๓.๒.๑  คำสั่ง วทอ.ฯ (เฉพาะ) ท่ี ๖/๖๑ ลง ๒๘ ก.ย.๖๑ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
การทัพอากาศ 
 ๓.๓.๒.๒  สรุปผลสั่งการ ผบ.วทอ.ยศ.ทอ.ในท่ีประชุมหารือขอราชการของ วทอ.ฯ 

 ๓.๓.๒.๓  หนังสือเชิญประชุม วทอ.ฯ 

ผลการประเมินตนเองตัวบงช้ี ๓.๒  การบริหารจัดการองคกรอยางเปนระบบ 
เปาหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุเปาหมาย การประเมินตนเอง 

๕ ขอ ขอ ๑  มี  
ขอ ๒  มี  
ขอ ๓  มี  
ขอ ๔  มี  
ขอ ๕  มี  

 ๕ คะแนน 

 
ตัวบงช้ี ๓.๓ ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษา (น้ำหนัก ๔) 
เกณฑการพิจารณา 
 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกำหนดคะแนนเต็มของการประเมินเทากับ ๕ คะแนน 
เกณฑการประเมิน  

ระดบัคะแนน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

คะแนน = คะแนนทีไ่ดจากการประเมินคูณ ๕ หารดวย คะแนนเต็มการประเมิน คะแนนเต็ม 

 
ผลการดำเนินงาน  
 การประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษาใชแบบประเมินการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีของผูบริหาร วทอ.ฯ ผลการประเมินมีดังนี้ 

รอบการประเมิน ผลการประเมิน 

ต.ค.๖๒ - มี.ค.๖๓ ๔.๘๘ 

เม.ย. - ก.ย.๖๓ ๔.๗๑ 

คะแนนเฉลี่ย ๔.๘๐ 

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



๓๖ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 

ผลการประเมินตนเองตัวบงช้ี ๓.๓ ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีของผูบริหาร 
เปาหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุเปาหมาย การประเมินตนเอง 
≥ ๔.๕๑ ๔.๘๐ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕  ๔.๙๐ คะแนน 

 
ตัวบงช้ี ๓.๔  ศักยภาพระบบฐานขอมูลเพ่ือการบริหารจัดการการเรียนการสอนและการวิจัย (น้ำหนัก ๔) 
ผลการดำเนินงานตามเกณฑการพิจารณา 
 ปงบประมาณ ๒๕๖๓ วทอ.ฯ มีศักยภาพระบบฐานขอมูลเพ่ือการบริหารจัดการการเรียน 
การสอนและการวิจัย  
 (๑) ขอมูลพ้ืนฐานเพ่ือการตัดสินใจ 
  วทอ.ฯ มีระบบฐานขอมูลสำหรับบริหารการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย คือระบบ
อีเลิรนนิง ซ่ึงมีขอมูลท่ีเก่ียวของกับการศึกษาตลอดท้ังหลักสูตร เชน ขอมูลนักศึกษา หลักสูตร บงการปฏิทิน
การศึกษา ตารางสอน ขาวสารและประกาศ เปนตน และระบบฐานขอมูลเพ่ือบริหารจัดการภายในหนวยงาน
คือ ระบบดาตาแชรริง ซ่ึงมีขอมูลท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการขอมูลภายในหนวยงาน เชน 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 ท่ีปรึกษาคณะอนุกรรมการ และคณะอนุกรรมการ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยคณะกรรมการฯ มี รอง ผบ.วทอ.ฯ เปนประธาน และ
คณะอนุกรรมการฯ แบงเปน ๕ คณะ ประกอบดวยคณะอนุกรรมการอินเทอรเน็ต, อินทราเน็ต, ระบบอีเลิรนนิง, 
รักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และฮารดแวร ซอฟทแวร และเครือขาย
คอมพิวเตอร (เอกสารอางอิงหมายเลข ๓.๓.๔.๒) 
 (๓)  การปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยอยูเสมอ 
  ระบบอีเลิรนนิงมีการบริหารจัดการและควบคุมดูแลโดยคณะทำงานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร วทอ .ฯ ซ่ึงผูใชงานระบบอีเลิรนนิง ไดแก คณาจารย เจาหนาท่ีและนักศึกษา
หลักสูตรการทัพอากาศ โดยคณาจารยและเจาหนาท่ีประจำหมวดวิชาจะเปนผูดำเนินการปรับปรุงขอมูล 
เอกสาร และสื่อประกอบการบรรยาย ใหมีความทันสมัย และทันตอเหตุการณอยางตอเนื่อง รวมท้ังการจัดเก็บ
ขอมูลเอกสารงานวิจัยใหเปนปจจุบัน (เอกสารอางอิงหมายเลข ๓.๓.๔.๓) 
 (๔)  ฐานขอมูลท้ังหมดสามารถเชื่อมโยงกันเปนเครือขายของสถานศึกษา 
  ระบบสารสนเทศท้ังหมดของ วทอ.ฯ สามารถเชื่อมโยงกันผานเว็บไซต  วทอ.ฯ 
(www.awc.rtaf.mi.th) โดยมีลิงคในการเขาถึงระบบตาง ๆ ไดอยางงายดาย ไมวาจะเปน ระบบดาตาแชรริง 
ระบบอีเลิรนนิง รวมท้ังยังมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซตอ่ืน ๆ ท้ังภายใน ทอ.และภายนอก ทอ.ไดอีกดวย เชน 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ระบบอีเมล ทอ. ระบบประเมินสมรรถนะกำลังพล ทอ. เว็บไซตเหลาทัพอ่ืน
หรือเว็บไซตหองสมุดหนวยงานอ่ืน เปนตน (เอกสารอางอิงหมายเลข ๓.๓.๔.๔) 
 (๕)  การประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบการบริหารจัดการขอมูล 
  วทอ.ฯ มีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบการบริหารจัดการ
ขอมูล (เอกสารอางอิงหมายเลข ๓.๓.๔.๕) โดยดำเนินการตามระเบียบ ทอ.วาดวยการรักษาความปลอดภัย
ระบบสารสนเทศของ ทอ. พ.ศ.๒๕๕๒ รวมท้ังมีการประเมินประสิทธิภาพการใชงานระบบอีเลิรนนิง 
(เอกสารอางอิงหมายเลข ๓.๓.๔.๖) เปนประจำทุกป 



๓๗ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 

หลักฐานอางอิง  
 ๓.๓.๔.๑  ระบบอีเลิรนนิง และ ระบบดาตาแชรริง 

 ๓.๓.๔.๒  คำสั่ง วทอ.ฯ (เฉพาะ) ท่ี ๓๕ ลง ๑ พ.ย.๖๒ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร วทอ.ฯ ปงบประมาณ ๒๕๖๓ 
 ๓.๓.๔.๓  ภาพแสดงขอมูลในระบบอีเลิรนนิง ท่ีปรับปรุงใหทันสมัยอยูเสมอ 
 ๓.๓.๔.๔  แผนผังการเชื่อมโยงกันเปนเครือขายของสถาบัน 
 ๓.๓.๔.๕  แบบประเมินการรักษาความปลอดภัยและการบริหารความเสี่ยง ICT 
 ๓.๓.๔.๖  การประเมินประสิทธิภาพการใชงานระบบอีเลิรนนิง 

ผลการประเมินตนเองตัวบงช้ี ๓.๔ ศักยภาพระบบฐานขอมูลเพ่ือการบริหารจัดการการเรียนการสอนและ
การวิจัย 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุเปาหมาย การประเมินตนเอง 
๕ ขอ ขอ ๑  มี  

ขอ ๒  มี  
ขอ ๓  มี  
ขอ ๔  มี  
ขอ ๕  มี  

 ๕ คะแนน 

 
ตัวบงช้ี ๓.๕ การพัฒนาสถานศึกษาสูองคกรแหงการเรียนรู (น้ำหนัก ๔) 
ผลการดำเนินงานตามเกณฑการพิจารณา 
 ปงบประมาณ ๒๕๖๓ วทอ.ฯ ดำเนินการพัฒนาสถานศึกษาสูองคกรแหงการเรียนรู  
 (๑)  แผนการดำเนินงานหรือแผนการจัดการความรู  
  วทอ.ฯ มีแผนดำเนินงานขับเคลื่อน วทอ.ฯ ใหเปนองคการแหงการเรียนรู โดยมีการ
ดำเนินกิจกรรมตามแผน แบงเปน ๓ สวน สวนแรกเปนการแตงตั้งคณะกรรมการ ชี้แจงแผนและผลการ
ดำเนินงาน ทบทวนปรับปรุงกระบวนงาน และการประชุมตาง ๆ สวนท่ี ๒ เปนการนำกระบวนงานท่ีปรับปรุงแลว 
บันทึกลงในระบบ KMS การจัดขาราชการเขาอบรมเชิงปฏิบัติการการใชงานระบบการจัดการความรู ทอ. 
(KMS) เตรียมรับการตรวจและประเมินผลงาน สวนสุดทาย เปนการจัดขาราชการรวมงานมหกรรมการจัดการ
ความรูนวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ทอ.ครั้งท่ี ๓๗ รวบรวมผลงาน และประเมินตนเองตาม 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 มีคณะอนุกรรมการการจัดการความรูของ วทอ.ฯ โดยมี น.อ.เดชา  ธงก่ิง  
เปนประธาน ซ่ึงอยูในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการของ วทอ.ฯ ทำหนาท่ีวางแผนการดำเนินงาน และ
จัดทำกระบวนการจัดการความรู ดำเนินงาน และทบทวนการจัดการความรู รวมถึงรายงานผลการดำเนินการ
ตามแผนใหคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการของ วทอ.ฯ (เอกสารอางอิงหมายเลข ๓.๓.๕.๒) และไดแตงตั้ง
คณะทำงานการชุมชนนักปฏิบัติของ วทอ.ฯ ทำหนาท่ี วางแผนและดำเนินการตามกระบวนการจัดการความรู
ภายในคณะทำงาน รวมกันถายทอด แลกเปลี่ยนเรียนรู ทบทวนปรับปรุงกระบวนงานเดิม ระบุองคความรู 
ท่ีจำเปนตอการปฏิบัติ งาน ประมวลกลั่นกรองกอนนำลงใน K – Map ของหนวย และระบบ KMS  
(เอกสารอางอิงหมายเลข ๓.๓.๕.๓) 
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 (๓)  การดำเนินงานการบริหารจัดการความรู (การบงชี้ความรู การสรางและแสวงหาความรู 
การจัดเก็บความรูใหเปนระบบ การประมวลและกลั่นกรองความรู การเขาถึงความรู การแบงปนแลกเปลี่ยน
ความรู และการเรียนรู) 
  วทอ.ฯ มีการบริหารจัดการความรู โดยคณะทำงานการจัดการความรู (เอกสารอางอิง
หมายเลข ๓.๓.๕.๓) มีการประชุมกำหนดทิศทางและบทบาทของ 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) ท้ังหมด 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 และการควบคุมดูแลอาคารสถานท่ีและเครื่องมือเครื่องใช 
  ๗. การประชาสัมพันธ 
  ๘. งานนิรภัยภาคพ้ืน 

   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. ขอมูลสถิติเพ่ือการวิเคราะห เพ่ือพัฒนาการศึกษา 
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  ๕. การจัดทำตำนาน 
  ๖. การสงตัวผูสำเร็จการศึกษากลับตนสังกัด 

  ๗. การจัดทำใบประกาศนียบัตรหลักสูตรการทัพอากาศ 
 (๔)  การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน โดยผลการดำเนินงานบรรลุเปาหมายไมนอย
กวารอยละ ๘๐ ของแผนงาน 
  การดำเนินงานตามกระบวนการจัดการความรู ไดแก มีการบริหารจัดการความรู  
การรวบรวมความรู การจำแนกความรู การจัดระบบ และการจัดการฐานขอมูล การแลกเปลี่ยนความรู  
โดยกำหนดการดำเนินงานท้ังหมด ๒๘ งาน บรรลุเปาหมายท้ังหมด คิดเปนรอยละ ๑๐๐ (เอกสารอางอิง
หมายเลข ๓.๓.๑.๗ และ ๓.๓.๕.๖) 
 (๕) มีรายงานสรุปผลการดำเนินงานนำเรียนผูบังคับบัญชา พรอมขอเสนอแนะในการปรับปรุง
และพัฒนาการดำเนินงานในครั้งตอไป  
  คณอก.การจัดการความรู ไดสรุปผลการดำเนินงานจากการติดตามผลการสั่งการในท่ี
ประชุมและรายงานใหท่ีประชุม วทอ.ฯ ซ่ึงมี ผบ.วทอ.ฯ เปนประธาน ทราบทุกเดือน (เอกสารอางอิงหมายเลข 
๓.๓.๑.๗ และ ๓.๓.๕.๖) 
เกณฑการประเมิน 
  ๑  คะแนน เม่ือมีการดำเนินงานขอ ๑ 
  ๒  คะแนน เม่ือมีการดำเนินงานขอ ๑ – ๒  
  ๓  คะแนน เม่ือมีการดำเนินงานขอ ๑ – ๓  
  ๔  คะแนน เม่ือมีการดำเนินงานขอ ๑ – ๔ 
  ๕  คะแนน เม่ือมีการดำเนินงานครบทุกขอ  

หลักฐานอางอิง 
   ๑.๑.๔.๒  คูมือมาตรฐานงาน วทอ.ฯ พ.ศ.๒๕๖๓ 
   ๓.๓.๑.๗  รายงานการประชุมประจำเดือน วทอ.ฯ 
 ๓.๓.๕.๑  แผนดำเนินงานขับเคลื่อน วทอ.ฯ ใหเปนองคการแหงการเรียนรู ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓ 
 ๓.๓.๕.๒  คำสั่ง วทอ.ฯ (เฉพาะ) ท่ี ๓๑ ลง ๒๑ ต.ค.๖๒ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
วทอ.ฯ 
 ๓.๓.๕.๓  คำสั่ง วทอ.ฯ (เฉพาะ) ท่ี ๔๐ ลง ๒๘ พ.ย.๖๒ เรื่อง แตงตั้งคณะทำงานชุมชนนักปฏิบัติ วทอ.ฯ 
 ๓.๓.๕.๔  ขอเชิญประชุม คณอก.การจัดการความรู วทอ.ฯ และคณะชุมชนนักปฏิบัติ วทอ.ฯ  
 ๓.๓.๕.๕  ตัวอยางหนาเว็บไซตท่ีรวบรวม KM วทอ.ฯ 
 ๓.๓.๕.๖  สรุปผลการประชุม คณอก.การจัดการความรู วทอ.ฯ และคณะชุมชนนักปฏิบัติ วทอ.ฯ 

ผลการประเมินตนเองตัวบงช้ี ๓.๕ การพัฒนาสถานศึกษาสูองคกรแหงการเรียนรู 
เปาหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุเปาหมาย การประเมินตนเอง 

ดำเนินการขอ ๑ - ๕ ครบ ๕ ขอ  ๕ คะแนน 
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ตัวบงช้ี ๓.๖ ประสิทธิภาพในการบริหารความเส่ียง (น้ำหนัก ๔) 
ผลการดำเนินงานตามเกณฑการพิจารณา 
 ปงบประมาณ ๒๕๖๓ วทอ.ฯ ดำเนินการดานการบริหารความเสี่ยง  
 (๑)  แผนบริหารความเสี่ยง 
  วทอ.ฯ มีแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน โดยคำนึงถึงปจจัยเสี่ยงท่ีสงผล
กระทบตอเปาหมายพันธกิจตามแผนปฏิบัติราชการ ท้ังมิติมุมมองผูมีสวนไดเสีย มุมมองดานกระบวนการ และ
มุมมองดานการเรียนรูและพัฒนา ซ่ึงขอมูลในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สามารถ
เชื่อมโยงกันได (เอกสารอางอิงหมายเลข ๓.๓.๖.๑) 
 (๒)  หนวยงาน/บุคลากร รับผิดชอบการดำเนินงาน 
  วทอ.ฯ มีการแตงตั้ง คณอก.ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง เพ่ือกำหนด
ผูรับผิดชอบท่ีชัดเจน พรอมสื่อสารใหผูเก่ียวของเขาใจและสรางเปนวัฒนธรรมองคกรดานการจัดการความเสี่ยง
ใหเกิดข้ึน (เอกสารอางอิงหมายเลข ๓.๓.๕.๒) 
 (๓)  การประเมินโอกาสในการเกิดเหตุการณความเสี่ยงและประเมินผลกระทบความเสี่ยงท่ีจะ
เกิดข้ึน 
  มีการระบุและวิเคราะหความเสี่ยง การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยง 
การบริหารความเสี่ยง การติดตามผลการบริหารความเสี่ยง และสรุปแผนบริหารความเสี่ยง (เอกสารอางอิงหมายเลข 
๓.๓.๖.๒ - ๓.๓.๖.๕) 
 (๔)  การกำหนดวิธีการ มาตรการ กลไกการควบคุมไมใหเกิดความเสี่ยงหรือลดความเสียหาย
ท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
  มีกำหนดวิธีการ มาตรการ กลไกการควบคุมไมใหเกิดความเสี่ยงหรือลดความเสียหายท่ี
อาจจะเกิดข้ึน ตามนโยบาบการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน วทอ.ฯ ดังนี้ (เอกสารอางอิงหมายเลข 
๓.๓.๖.๖) 
  ๑. การบริหารความเสี่ยงเปนการดำเนินการท่ีสำคัญของหนวยงานโดยครอบคลุมพันธกิจ
ทุกดานและตองมีระบบการดำเนินการตามมาตรฐาน 
  ๒. การบูรณาการความเสี่ยงควบคูกับการควบคุมภายใน โดยพิจารณาถึงความสอดคลอง
กับแผนปฏิบัติราชการ วทอ.ฯ หรือภารกิจของ วทอ.ฯ 
  ๓. ผูบริหารและกำลังพล วทอ.ฯ ทุกระดับ มีสวนรวมในกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน 
  ๔. การติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน วทอ.ฯ  
จะดำเนินการอยางเหมาะสม สม่ำเสมอและตอเนื่อง ตามสถานการณและวงรอบปฏิทินปฏิบัติงาน 
  ๕. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน 
 (๕)  การกำกับ ติดตาม ประเมินการบริหารความเสี่ยง และรายงานผูบังคับบัญชาทราบ 
  มีการดำเนินงานการระบุ วิเคราะห จัดการความเสี่ยง มีการวางแผน รวมถึงรายงาน 
การประเมินผล ตามวงรอบท่ี ยศ.ทอ.กำหนด  และการติดตามผลการสั่งการในท่ีประชุมและรายงานให 
ท่ีประชุม วทอ.ฯ ซ่ึงมี ผบ.วทอ.ฯ เปนประธาน ทราบทุกเดือน (เอกสารอางอิงหมายเลข ๓.๓.๑.๗) 
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เกณฑการประเมิน 
  ๑  คะแนน เม่ือมีการดำเนินงานขอ ๑ 
  ๒  คะแนน เม่ือมีการดำเนินงานขอ ๑ – ๒  
  ๓  คะแนน เม่ือมีการดำเนินงานขอ ๑ – ๓  
  ๔  คะแนน เม่ือมีการดำเนินงานขอ ๑ – ๔ 
  ๕  คะแนน เม่ือมีการดำเนินงานครบทุกขอ  

หลักฐานอางอิง  
   ๓.๓.๑.๗  รายงานการประชุมประจำเดือน วทอ.ฯ 
 ๓.๓.๕.๒  คำสั่ง วทอ.ฯ (เฉพาะ) ท่ี 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 ประสิทธิภาพในการบริหารความเส่ียง 
เปาหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุเปาหมาย การประเมินตนเอง 

ดำเนินการขอ ๑ - ๕ ครบ ๕ ขอ  ๕ คะแนน 

ตารางท่ี ๔ แสดงผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานและตัวบงช้ี   
มาตรฐาน/ 

ตัวบงช้ี 
เปาหมาย 

ผลดำเนินการ การบรรลุ
เปาหมาย 

น้ำหนัก 
คะแนน   

การประเมิน 
คะแนน x 
น้ำหนัก 

มาตรฐานท่ี 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 
คะแนนเฉล่ีย  (๑๒๙.๒๐ ÷ ๒๖ = ๔.๙๗) - 

ระดับคุณภาพ ดีมาก 

 

 

 



๔๒ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 

 

การวิเคราะหมาตรฐานท่ี  ๓ 

จุดเดน 

 ๑. มีระบบการบริหารจัดการสอดคลองกับภารกิจของสถาบันการศึกษา  

 ๒. มีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการของสถาบัน 

จุดท่ีควรพัฒนา 
 - 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
 - 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๓ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 

มาตรฐานที่ ๔ การบริหารและพัฒนาหลักสูตร 

ตัวบงช้ี ๔.๑ คุณภาพหลักสูตร (น้ำหนัก ๕) 
ผลการดำเนินงานตามเกณฑการพิจารณา 
 ปงบประมาณ ๒๕๖๓ วทอ.ฯ ดำเนินการดานคุณภาพการบริหารและพัฒนาหลักสูตร  
 (๑) หลักสูตรเปนไปตามคูมือการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาของ ทอ.และไดรับการ
อนุมัติใหใชหลักสูตร 
  วทอ.ฯ ใชหลักสูตรการทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๖๑  ซ่ึงตอบสนองความตองการของ 
กองทัพอากาศท่ีตองพัฒนากำลังพลท่ีจะกาวข้ึนมาทำหนาท่ีผูบริหาร และฝายอำนวยการระดับสูงของกองทัพ 
ใหมีขีดสมรรถนะเพียงพอตอการปฏิบัติภารกิจ โดยเฉพาะการกำหนดแนวทางพัฒนากองทัพอากาศเพ่ือเตรียม
กำลังและการกำหนดหนทางปฏิบัติในการใชกำลังเพ่ือเผชิญกับสถานการณวิกฤติของชาติ รวมท้ังขับเคลื่อน
กองทัพใหบรรลุวิสัยทัศน “การเปนกองทัพอากาศชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน” โดย วทอ.ฯ เปนสถาบันการศึกษา
วิชาชีพทางทหารชั้นสูงของกองทัพอากาศ มีหนาท่ีพัฒนากำลังพลท่ีเขารับการศึกษาใหมีคุณลักษณะดังกลาว 
จึงมีความจำเปนท่ีจะตองปรับปรุงหลักสูตรใหกาวทันกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณโลกปจจุบันและ
แนวโนมท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ซ่ึงตอบสนองตอวิสัยทัศนกองทัพอากาศอยางเปนรูปธรรม และสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรกองทัพอากาศ (เอกสารอางอิงหมายเลข ๔.๔.๑.๑)   
 (๒)  คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและ/หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรดำเนินงานพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตรและบริหารจัดดำเนินงานหลักสูตร โดยมีการประชุมคณะกรรมการฯ อยางนอย ๒ ครั้ง/ป 
  วทอ.ฯ ไดแตงต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการทัพอากศ เพ่ือดำเนินงานพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตรและบริหารจัดดำเนินงานหลักสูตร (เอกสารอางอิงหมายเลข ๓.๓.๒.๑) มีการประชุมปรับ
หมวดวิชาและเนื้อหาวิชาใหสอดคลองกับการจัดการศึกษา รวมท้ังการจัดทำยุทธศาสตรทหารรวมกับวิทยาลัย
การทัพเหลาทัพอ่ืน ซ่ึงตอบสนองตอวิสัยทัศนกองทัพอากาศอยางเปนรูปธรรม และสอดคลองกับยุทธศาสตร
กองทัพอากาศ เพ่ือเปนกรอบแนวทางการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ และเปนไปในแนวทางเดียวกัน 
(เอกสารอางอิงหมายเลข ๔.๔.๑.๒) 
 (๓)  การประเมินความพึงพอใจของตนสังกัดตอผูสำเร็จการศึกษาและการประเมิน
คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูสำเร็จการศึกษา 
  วทอ.ฯ มีการดำเนินการประเมินความพึงพอใจในพฤติกรรมการทำงานของผูสำเร็จ
การศึกษา ภายหลังสำเร็จการศึกษาไปแลวอยางนอย ๖ เดือน โดยใชแบบสอบถามเพ่ือติดตามและประเมินผล
ผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ สงแบบสอบถามไปยังผูบังคับบัญชา ณ หนวยตนสังกัดของผูสำเร็จ
การศึกษา มีหัวขอในการสอบถามเพ่ือประเมินดานความรูความสามารถของผูสำเร็จการศึกษาตามวัตถุประสงค
ของหลักสูตรการทัพอากาศ จากการสำรวจความพึงพอใจในพฤติกรรมการทำงานของผูสำเร็จการศึกษา รุนท่ี 
๕๓ จำนวน ๘๑ คน ผูบังคับบัญชาของผูสำเร็จการศึกษาตอบกลับจำนวน ๖๘ คน คิดเปนรอยละ ๘๓.๙๕ 
(เอกสารอางอิงหมายเลข ๑.๑.๔.๕)  
 (๔)  การประเมินหลักสูตรเพ่ือปรับปรุงหลักสูตร อยางนอย ๑ ครั้งในทุก ๓ ป 
  วทอ.ฯ มีการประเมินหลักสูตรทุกป โดยหลังจากเสร็จสิ้นการเรียนการสอนของแตละ
หมวดวิชา กวผ.วทอ.ฯ เปนผูดำเนินการประเมินการจัดการเรียนการสอนแตละหมวดวิชา โดยการสัมมนาของ 
นศ.วทอ.ฯ และรายงานผล หลังจากการศึกษาเสร็จสิ้น กวผ.วทอ.ฯ ไดดำเนินการประเมินภาพรวมการจัด
การศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ โดยการตอบแบบประเมินของ นศ.วทอ.ฯ และรายงานผลใหผูบังคับบัญชา
และผูเก่ียวของทราบ (เอกสารอางอิงหมายเลข ๔.๔.๑.๓) 



๔๔ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 

 (๕)  ผลการปรับปรุงหลักสูตรตามขอเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจฯ และจาก
ขอเสนอแนะการประเมินหลักสูตรในเรื่องความเหมาะสมและทันสมัย การบริหารจัดดำเนินงานหลักสูตรและ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูสำเร็จการศึกษาตามท่ีหลักสูตรกำหนด 
  วทอ.ฯ มีการประชุมหลังเสร็จสิ้นการศึกษา เพ่ือนำผลการประเมินมาปรุงหลักสูตร 
(เอกสารอางอิงหมายเลข ๔.๔.๑.๒ และ ๔.๔.๑.๔) 

หลักฐานอางอิง 
   ๑.๑.๔.๕  รายงานการประเมินการติดตามผลผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ รุนท่ี ๕๓ 
 ๓.๓.๒.๑  คำสั่ง วทอ.ฯ (เฉพาะ) ท่ี ๖/๖๑ ลง ๒๘ ก.ย.๖๑ เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
การทัพอากาศ 
 ๔.๔.๑.๑  หลักสูตรการทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๖๑ 
 ๔.๔.๑.๒  รายงานผลการประชุม คณก.บริหารหลักสูตรการทัพอากาศ 
 ๔.๔.๑.๓  รายงานผลการประเมินภาพรวมการจัดการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศรุนท่ี ๕๔ 
 ๔.๔.๑.๔  รายงานการประชุม คณก.บริหารหลักสูตรการทัพอากาศ ครั้งท่ี ๗/๖๓ (จบหลักสูตร) 

ผลการประเมินตนเองตัวบงช้ี  ๔.๑  คุณภาพหลักสูตร 
เปาหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุเปาหมาย การประเมินตนเอง 

๕ ขอ ขอ ๑  มี  
ขอ ๒  มี  
ขอ ๓  มี  
ขอ ๔  มี  
ขอ ๕  มี  

 ๕ คะแนน 

 
ตัวบงช้ี ๔.๒ คุณภาพของผูบรรยาย/วิทยากร/อาจารย (น้ำหนัก ๕) 
ผลการดำเนินงานตามเกณฑการพิจารณา 
 ปงบประมาณ ๒๕๖๓ วทอ.ฯ ดำเนินการดานคุณภาพของผูบรรยาย/วิทยากร/อาจารย 
 (๑) การกำหนดคุณสมบัติผูบรรยาย/วิทยากร/อาจารย 
  วทอ.ฯ ไดกำหนดคุณสมบัติผูบรรยายจากผลการประชุมการจัดการเรียนการสอนปลายป 
และขอใหหนวยวิทยาการพิจารณาผูท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม และมีความสามารถมาเปนผูบรรยาย สวนผูบรรยาย
อ่ืน ๆ พิจารณาจากการเปนผูทรงคุณวุฒิ มีความรูความสามารถในสาขาวิชาท่ีจะเชิญมาบรรยาย เปนท่ีเชื่อถือ 
นับถือ และเปนผู ท่ีมีชื่อเสียงเปนท่ียอมรับโดยท่ัวไป จากสถาบันการศึกษาท้ังภายในและภายนอก ทอ. 
(เอกสารอางอิงหมายเลข ๔.๔.๒.๑) 
 (๒)  การจัดทำฐานขอมูลประวัติผูบรรยาย/วิทยากร/อาจารย 
  วทอ.ฯ มีการจัดทำฐานขอมูลประวัติผูบรรยาย/ อาจารย/ วิทยากร โดย นกศ.กกศ.วทอ.
ยศ.ทอ. เปนผูรวบรวมประวัติผูบรรยายเพ่ือใชเปนฐานขอมูลในการพิจารณาคัดเลือกผูบรรยายตอไป 
(เอกสารอางอิงหมายเลข ๔.๔.๒.๒) 
 
 
 
 



๔๕ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 

 (๓)  การพิจารณาคัดเลือกผูบรรยาย/วิทยากร/อาจารย 
  วทอ.ฯ มีการพิจารณาคัดเลือกผูบรรยาย/ อาจารย/ วิทยากร โดยการประชุมเตรียม 
การจัดการเรียนการสอน พิจารณาคุณสมบัติผูบรรยายจากผลการประเมินการบรรยายป ๖๒ และคัดเลือก
ผูบรรยายป ๖๓ มอบใหหัวหนาหมวดวิชาจัดทำแผนการจัดการเรียนการสอนตอไป (เอกสารอางอิงหมายเลข 
๔.๔.๒.๓) 
 (๔)  จำนวนผูบรรยาย/วิทยากร/อาจารย อยางนอยรอยละ ๘๐ ของผูบรรยาย/วิทยากร/อาจารย 
ท้ังหมด ไดรับการประเมินอยูในระดับ ดี ข้ึนไป (ผลการประเมินมีคา ≥ ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน) 
  วทอ.ฯ มีการดำเนินการประเมินการบรรยายโดย นศ.วทอ.ฯ ตอบแบบประเมินหลังจาก
เรียนจบวิชานั้น ๆ จากนั้นทำการวิเคราะหและรายงานผลการประเมินใหผูบังคับบัญชาและผูเก่ียวของทราบ 
ผลการประเมินอยูในระดับดีข้ึนไป คิดเปนรอยละ ๑๐๐ (เอกสารอางอิงหมายเลข ๔.๔.๒.๔ และ ๔.๔.๒.๕) 
 

การดำเนินงาน 
พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓  ผลดำเนนิการ 

๓ ป 

๑. จำนวนผูบรรยาย  ๙๘ ๙๓ ๘๙ ๙๓ 

๒. จำนวนผูบรรยายท่ีไดรบัการประเมินใน
ระดับ ดี ข้ึนไป 

๙๘ ๙๓ ๘๙ ๙๓ 

๓. รอยละผูบรรยายท่ีไดรับการประเมินใน
ระดับ ดี ข้ึนไป 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

 (๕)  อัตราสวนของอาจารยประจำสัมมนา : นทน./นศ. (อาจารย ๑ คน : นทน./นศ.ไมเกิน 
๑๕ คน) 
  มีอาจารยประจำสัมมนาของ นศ.วทอ.รุนท่ี ๕๔ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน 
๑๗ คน ตอจำนวน นศ.วทอ.ฯ ท้ังหมด ๘๐ คน (อัตราสวนของอาจารย : ผูเรียน = ๑ : ๕)  (เอกสารอางอิง
หมายเลข ๔.๔.๒.๖) 

หลักฐานอางอิง  
 ๔.๔.๒.๑  ขออนุมัติแตงต้ังผูบรรยาย ผูควบคุมการสัมมนา และการปฏิบัติกิจกรรมหลักสูตรการทัพ
อากาศรุนท่ี ๕๔ ปการศึกษา ๒๕๖๓ 
 ๔.๔.๒.๒  ฐานขอมูลประวัติผูบรรยาย 
 ๔.๔.๒.๓  แผนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการทัพอากาศ รุนท่ี ๕๔ ปการศึกษา ๒๕๖๓ 
 ๔.๔.๒.๔  รายงานผลการประเมินการบรรยายหมวดวิชาท่ี ๑ - ๕ 
 ๔.๔.๒.๕  ฐานขอมูลผลการประเมินผูบรรยาย ปงบประมาณ ๒๕๖๓ 
   ๔.๔.๒.๖  คำสั่ง วทอ.ฯ (เฉพาะ) ท่ี ๒๗ ลง ๑๘ ต.ค.๖๒ เรื่อง แตงตั้งผูรับผิดชอบการศึกษาหลักสูตร
การทัพอากาศ ปการศึกษา ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 



๔๖ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 

ผลการประเมินตนเองตัวบงช้ี ๔.๒  คุณภาพของผูบรรยาย/วิทยากร/อาจารย 
เปาหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุเปาหมาย การประเมินตนเอง 

๕ ขอ ขอ ๑  มี  
ขอ ๒  มี  
ขอ ๓  มี  

ขอ ๔  ตามเกณฑ  
ขอ ๕  ตามเกณฑ  

 ๕ คะแนน 

 
ตัวบงช้ี ๔.๓ ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน (น้ำหนัก ๕) 
ผลการดำเนินงานตามเกณฑการพิจารณา 
 ปงบประมาณ ๒๕๖๓ วทอ.ฯ ดำเนินการดานประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน  
 (๑)  หนวยงาน/บุคลากร ผูรับผิดชอบกำกับดูแลการจัดการเรียนการสอน 
  วทอ.ฯ มีผูรับผิดชอบกำกับดูแลการจัดการเรียนการสอน เพ่ือใหการดำเนินการศึกษา
หลักสูตรการทัพอากาศ ปงบประมาณ ๒๕๖๓ เปนไปดวยความเรียบรอย และเหมาะสมตามความมุงหมายของ
ทางราชการ จึงมีการกำหนดผูรับผิดชอบและหนาท่ีการจัดการเรียนการสอน โดยออกเปนคำสั่งแตงตั้ง
ผูรับผิดชอบการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ ปงบประมาณ ๒๕๖๓ มีคณะอาจารยประจำหมวดวิชา และ
คณะอาจารยอำนวยการศึกษา เปนผูรับผิดชอบกำกับดูแลการจัดการเรียนการสอน (เอกสารอางอิงหมายเลข 
๔.๔.๒.๖) 
 (๒)  การประชุมเตรียมการกอนเปดและปดการศึกษา 
  วทอ.ฯ มีการประชุมเตรียมการสอนท้ังกอนเปดและการประชุมสรุปผลเม่ือปดการศึกษา 
ท้ังนี้ วทอ.ฯ ยังไดนำผลของการประเมินรายวิชา หมวดวิชาและการประเมินหลักสูตรของ นศ.วทอ.ฯ  
ในรูปแบบของการสัมมนามาพิจารณารวมกับอาจารยผูรับผิดชอบ เพ่ือหาแนวทางการปรับปรุงการเรียนการ
สอนท้ังเนื้อหา ผูสอน เวลา การวัดและประเมินผล และสิ่งอำนวยความสะดวก (เอกสารอางอิงหมายเลข 
๔.๔.๑.๒ และ ๔.๔.๑.๔) 
 (๓)  ขอบเขตการสอน/ประมวลการสอน/แผนการสอน ทุกรายวิชา 
  วทอ.ฯ มีแผนการสอน และแนวการบรรยายทุกรายวิชาท่ีสอนท้ัง ๕ หมวดวิชา  
ตามหลักสูตรการทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๖๑ และมีการประชุมการจัดการเรียนการสอนของหมวดวิชาเพ่ือวางแผน 
การจัดการเรียนการสอน การจัดผูบรรยาย การจัดทำบงการ การจัดอาจารยรับผิดชอบบงการ การจัดอาจารย
ควบคุมการสัมมนาและการแถลงผลรวมถึงสรุปผลการจัดการเรียนการสอน (เอกสารอางอิงหมายเลข 
๔.๔.๓.๑) 
 (๔)  การประเมินการจัดการเรียนการสอน (โดยผูเรียนและผูท่ีเก่ียวของ) อยางนอยรอยละ ๘๐ 
ของรายวิชาท้ังหมด 
  วทอ.ฯ มีการประเมินการจัดการเรียนการสอน โดยผูเขารับการศึกษาหลังจากเสร็จสิ้น
การเรียนการสอนแตละหมวดวิชาแลว กวผ.วทอ.ฯ ไดดำเนินการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนทุก 
หมวดวิชา คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ของรายวิชาท้ังหมด โดยการสัมมนา วิเคราะหจากรายงานผลการสัมมนาของ 
ผูเขารับการศึกษาแตละสัมมนา และรายงานผลใหผูบังคับบัญชาและผูเก่ียวของทราบ (เอกสารอางอิงหมายเลข 
๔.๔.๓.๒) 
 



๔๗ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 

 (๕)  การนำผลประเมินมาปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
  วทอ.ฯ มีการประชุมเพ่ือประเมินหลักสูตรท่ีนำขอมูลจากการใหผูเรียนประเมินอาจารย
รายวิชา สัมมนาหมวดวิชา และสัมมนาหลักสูตร โดย วทอ.ฯ ไดจัดการประชุมสรุปผลหลังปดการศึกษา  
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงตอไป (เอกสารอางอิงหมายเลข ๔.๔.๑.๒ และ ๔.๔.๑.๔) 
เกณฑการประเมิน 
  ๑  คะแนน เม่ือมีการดำเนินงานขอ ๑ 
  ๒  คะแนน เม่ือมีการดำเนินงานขอ ๑ – ๒  
  ๓  คะแนน เม่ือมีการดำเนินงานขอ ๑ – ๓  
  ๔  คะแนน เม่ือมีการดำเนินงานขอ ๑ – ๔ 
  ๕  คะแนน เม่ือมีการดำเนินงานครบทุกขอ  

หลักฐานอางอิง 
 ๔.๔.๑.๒  รายงานผลการประชุม คณก.บริหารหลักสูตรการทัพอากาศ  
 ๔.๔.๑.๔  รายงานการประชุม คณก.บริหารหลักสูตรการทัพอากาศ ครั้งท่ี ๗/๖๓ (จบหลักสูตร) 
   ๔.๔.๒.๖  คำสั่ง วทอ.ฯ (เฉพาะ) ท่ี ๒๗ ลง ๑๘ ต.ค.๖๒ เรื่อง แตงต้ังผูรับผิดชอบการศึกษาหลักสูตร
การทัพอากาศ ปการศึกษา ๒๕๖๓  
 ๔.๔.๓.๑  แนวการบรรยาย 
 ๔.๔.๓.๒  รายงานการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาท่ี ๑ – ๔ 

ผลการประเมินตนเองตัวบงช้ี ๔.๓ ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน 
เปาหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุเปาหมาย การประเมินตนเอง 

ดำเนินการขอ ๑ – ๕ ครบ ๕ ขอ  ๕ คะแนน 
 
ตัวบงช้ี ๔.๔ กระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ (น้ำหนัก ๕) 
ผลการดำเนินงานตามเกณฑการพิจารณา 
 ปงบประมาณ ๒๕๖๓ วทอ.ฯ ดำเนินการดานกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 
 (๑)  รูปแบบการเรียนรูท่ีหลากหลาย 
  วทอ.ฯ มีรูปแบบการเรียนรูท่ีหลากหลาย ไดแก การฟงบรรยาย การสัมมนา การปฏิบัติ 
การฝกทางทหาร การทำเอกสารวิจัย การเสวนาทางวิชาการ การศึกษาดูงานในประเทศ การศึกษาดูงาน
ตางประเทศ และการทดสอบ (เอกสารอางอิงหมายเลข ๔.๔.๑.๑) 
 (๒)  การสงเสริมใหผูเรียนเลือกทำกิจกรรม/ชิ้นงาน/โครงการท่ีเชื่อมโยงกับกองทัพ สังคม และ
การประยุกตใช 
  วทอ.ฯ มีการสงเสริมใหผูเรียนเลือกทำกิจกรรม/ ชิ้นงาน/ โครงการท่ีเชื่อมโยงกับกองทัพ 
สังคม และการประยุกตใช โดยเฉพาะอยางยิ่งบงการของหมวดวิชาท่ี ๔ เอกสารวิจัย บงการ ๔/๑ การทำ
เอกสารวิจัย โดยใหผูเรียนเลือกเรื่องหรือหัวขอท่ีตนเองสนใจ ซ่ึงเปนเรื่องท่ีเชื่อมโยงกับกองทัพ และสังคม 
รวมท้ังนำความรูท่ีไดจากการวิจัยไปประยุกตใชประโยชนในการปฏิบัติหนาท่ีได โดย วทอ.ฯ กำหนดใหผูเรียน
ทำการศึกษาคนควาดวยตัวเองอยางอิสระ พรอมกับจัดใหมีอาจารยรับผิดชอบเพ่ือใหคำปรึกษาและแนะนำ
(เอกสารอางอิงหมายเลข ๔.๔.๔.๑) 
 
 



๔๘ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 

 (๓)  การสงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง และการใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติท้ังใน
และนอกหองเรียน และ/หรือจากการทำวิจัย 
  วทอ.ฯ มีการสงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง (ท้ังในและนอกเวลา) และการให
ผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติท้ังในและนอกหองเรียน ยกตัวอยางเชน การฟงบรรยายในหองเรียน การเรียนรู
ผานระบบอีเลิรนนิง การศึกษาดูงานใน กทม.และจังหวัดใกลเคียง (๕ ครั้ง) การดูงานและศึกษาภูมิประเทศ
ภายในประเทศ (๔ ครั้ง) รวมท้ังใหผูเรียนทำเอกสารวิจัยประเภทการวิจัยเชิงเอกสาร ซ่ึงมอบหมายใหแกผูเรียน
เปนรายบุคคล (เอกสารอางอิงหมายเลข ๔.๔.๔.๑ และ ๔.๔.๔.๒) 
 (๔)  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการเรียนรู 
  วทอ.ฯ มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในกระบวนการเรียนรู โดยการบรรจุสื่อ
อิเล็กทรอนิกสประเภทตาง ๆ และเอกสารประกอบบงการตาง ๆ ไวในระบบอีเลิรนนิง สำหรับใหผูเรียน 
ไดศึกษาคนควาเพ่ิมเติม ทบทวนบทเรียน รวมท้ังมีการบันทึกวีดีทัศนการบรรยายของผูสอนใหผูเรียนสามารถ
ยอนกลับมาทบทวนการบรรยายซ้ำไดอีก นอกจากนี้ยังจัดใหมีการประเมินหมวดวิชา ประเมินการจัดการศึกษา
ออนไลนผานระบบเครือขาย (เอกสารอางอิงหมายเลข ๓.๓.๔.๑) 
 (๕)  การจัดกิจกรรมและกระบวนการเรียนรูใหผูเรียนไดฝกทักษะการคิดรวมท้ังบูรณาการ 
ท่ีกอใหเกิดองคความรูแกผูเรียน 
  วทอ.ฯ มีการจัดกิจกรรมและกระบวนการเรียนรูใหผูเรียนไดฝกทักษะการคิด รวมท้ัง
บูรณาการท่ีกอใหเกิดองคความรูแกผูเรียน ซ่ึงสอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตรการทัพอากาศท่ีมุงเนน 
ใหผูเรียนสามารถคิดวิเคราะห สังเคราะห และประเมินคาได พรอมท้ังมีทักษะในการคิดสูง และมีเจตคติท่ีดี  
มีวิสัยทัศนกวางไกลจากการศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมกิจกรรมตาง ๆ ดวยการปฏิบัติบงการ และกิจกรรมตาง ๆ 
ท่ีมีบรรจุไวในแตละหมวดวิชาอยางสม่ำเสมอ (เอกสารอางอิงหมายเลข ๔.๔.๔.๑ และ ๔.๔.๔.๒) 

หลักฐานอางอิง  
   ๓.๓.๔.๑  ระบบอีเลิรนนิง และ ระบบดาตาแชรริง 
   ๔.๔.๑.๑  หลักสูตรการทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๖๑ 
 ๔.๔.๔.๑  บงการหมวดวิชาท่ี ๑ – ๔ 
 ๔.๔.๔.๒  บงการหมวดวิชาท่ี ๕ 

ผลการประเมินตนเองตัวบงช้ี ๔.๔ กระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 
เปาหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุเปาหมาย การประเมินตนเอง 

๕ ขอ ขอ ๑  มี  
ขอ ๒  มี  
ขอ ๓  มี  
ขอ ๔  มี  
ขอ ๕  มี  

 ๕ คะแนน 

 
 
 
 
 
 



๔๙ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 

ตัวบงช้ี ๔.๕ ประสิทธิภาพการวัดและประเมินผล (น้ำหนัก ๕) 
ผลการดำเนินงานตามเกณฑการพิจารณา 
 ปงบประมาณ ๒๕๖๓ วทอ.ฯ ดำเนินการดานการวัดและประเมินผล 
  (๑)  หลักเกณฑการวัดและการประเมินผลท่ีไดรับการรับรองจากสถานศึกษาหรือหนวยงาน 
ตนสังกัด 
  วทอ.ฯ มีหลักเกณฑการวัดและประเมินผลกำหนดไวในระเบียบ วทอ.ฯ วาดวยการวัด
และประเมินผลการศึกษาใน วทอ.ฯ พ.ศ.๒๕๕๘ (เอกสารอางอิงหมายเลข ๑.๑.๑.๑) ซ่ึงตรงกับวัตถุประสงค
ของหลักสูตรการทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๖๑ (เอกสารอางอิงหมายเลข ๔.๔.๑.๑) 
 (๒)  หนวยงาน/บุคลากรรับผิดชอบการวัดและประเมินผล 
  ตามโครงสราง วทอ.ฯ มีกองวิเคราะหและประเมินผล เปนหนวยงานรับผิดชอบ และมี
ผูอำนวยการกองวิเคราะหและประเมินผล เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ รวมท้ังมีการแตงต้ังผูรับผิดชอบ
การศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ ในสวนการประเมินผลการศึกษา มี ผบ.วทอ.ฯ เปนประธาน และ  
ผอ.กวผ.วทอ.ฯ เปนเลขานุการ มีหนาท่ีพิจารณาประเมินผลการศึกษา และคุณลักษณะสวนบุคคลของผูเรียน 
รวมท้ังการกำหนดเกณฑมาตรฐานการประเมินผลใหกับผูรับผิดชอบหมวดวิชา อาจารยควบคุมการสัมมนา 
อาจารยประจำสัมมนา และอาจารยท่ีปรึกษาเอกสารวิจัย (เอกสารอางอิงหมายเลข ๔.๔.๒.๖) 
 (๓)  การวัดและประเมินผลท่ีสอดคลองกับรูปแบบการเรียนรู 
  วทอ.ฯ มีการวัดและประเมินผลท่ีสอดคลองกับรูปแบบการเรียนรู การวัดและประเมินผล
ของแตละหมวดวิชาไดกำหนดใหทำการประเมิน นศ.วทอ.ฯ ท้ังจากการสัมมนา การแถลงผลการสัมมนา  
การรายงานการดูงาน/ศึกษาภูมิประเทศ การสอบวัดผลประจำหมวดวิชา (เอกสารอางอิงหมายเลข ๑.๑.๑.๑, 
๔.๔.๑.๑ และ ๔.๔.๕.๑) 
 (๔)  ระบบการตรวจสอบการวัดและประเมินผล เพ่ือความโปรงใส และยุติธรรม 
  วทอ.ฯ มีระบบการตรวจสอบการวัดและประเมินผล มีการใหคะแนนผานระบบอีเลรินนิง
โดยอาจารยผูรับผิดชอบ สำหรับคะแนน กวผ.ฯ จะดึงผลออกมาจากระบบและนำมาวิเคราะห ตัดเกรด 
นอกจาก กวผ.ฯ แลว อาจารยหัวหนาหมวดวิชายังสามารถเห็นคะแนนของ นศ.วทอ.ฯ ท้ังหมด เพ่ือตรวจสอบ
วาท่ีเรียนผานไปแตละหมวดมีแนวโนมเปนอยางไรบาง (เอกสารอางอิงหมายเลข ๔.๔.๕.๒) 
 (๕)  การปรับปรุง พัฒนาขอสอบ แบบวัด แบบประเมิน ใหมีคุณภาพ 
  วทอ.ฯ มีการประชุม เพ่ือหาแนวทางการปรับปรุง พิจารณาการจัดการเรียนการสอน 

และการวัดและประเมินผล โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตาการทัพอากาศ (เอกสารอางอิงหมายเลข 
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 ครั้งท่ี ๗/๖๓ (จบหลักสูตร) 
 ๔.๔.๒.๖  คำสั่ง วทอ.ฯ (เฉพาะ) ท่ี ๒๗ ลง ๑๘ ต.ค.๖๒ เรื่อง แตงตั้งผูรับผิดชอบการศึกษาหลักสูตร
การทัพอากาศ ปการศึกษา ๒๕๖๓ 
 ๔.๔.๕.๑  แบบประเมินการสัมมนา/ แถลงผล/ การดูงานและศึกษาภูมิประเทศ 
 ๔.๔.๕.๒  ข้ันตอนการวัดและประเมินผล 



๕๐ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 

ผลการประเมินตนเองตัวบงช้ี ๔.๕  ประสิทธิภาพการวัดและประเมินผล 
เปาหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุเปาหมาย การประเมินตนเอง 

๕ ขอ ขอ ๑  มี  
ขอ ๒  มี  
ขอ ๓  มี  
ขอ ๔  มี  
ขอ ๕  มี  

 ๕ คะแนน 

 
ตัวบงช้ี ๔.๖ ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู (น้ำหนัก ๕) 
ผลการดำเนินงานตามเกณฑการพิจารณา 
 ปงบประมาณ ๒๕๖๓ วทอ.ฯ ดำเนินการดานทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู 
 (๑)  แผนการจัดหาทรพัยากรสนับสนุนการเรียนรู 
  วทอ.ฯ มีแผนความตองการจัดซ้ือ/ จัดจางพัสดุ ปงบประมาณ ๒๕๖๓ เพ่ือนำมาใชเปน
ทรัพยากรสนับสนุนการเรยีนรู โดยมี นกบ.ผธก.วทอ.ฯ รับผิดชอบ (เอกสารอางอิงหมายเลข ๔.๔.๖.๑) 
 (๒)  หนวยงาน/บุคลากรรับผิดชอบดำเนินงาน 
  ตามโครงสราง วทอ.ฯ มีแผนกธุรการ เปนหนวยงานรับผิดชอบการจัดหา การจัดทำ 
แผนพัฒนา และการซอมบำรุงอาคารสถานท่ี รวมท้ังจัดทำแผนเสนอความตองการพัสดุอุปกรณ โดยมี 
นกบ.ผธก.วทอ.ฯ รับผิดชอบควบคุม กำกับดูแล ดำเนินการดานงานสงกำลังบำรุง (เอกสารอางอิงหมายเลข 
๑.๑.๔.๒) 
 (๓)  งบประมาณสนับสนุนการดำเนินการตามแผน 
  วทอ.ฯ มีงบประมาณสนับสนุนทรัพยากรการเรียนรูจากงบการศึกษาหลักสูตรการทัพ
อากาศ ในปงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวนเงินท้ังสิ้น ๓๘๐,๐๐๐ บาท (เอกสารอางอิงหมายเลข ๓.๓.๑.๗) 
 (๔)  การนำเทคโนโลยีสารสนเทศ และ/หรือ สื่ออิเล็คทรอนิกส มาใชในการสนับสนุนการ
เรียนรู 
  วทอ.ฯ มีแหลงการเรียนรู หองสมุดอิเล็กทรอนิกส และระบบอีเลิรนนิง ซ่ึงมีความพรอม
ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และการประเมินออนไลน รวมท้ังมีหองสื่อโสตทัศนูปกรณ   
ซ่ึงสามารถถายทอดสัญญาณ และบันทึกภาพการเรียนการสอน หรือการปฏิบัติกิจกรรมในหองบรรยายของ 
วทอ.ฯ ได นอกจากนี้ยังมีการเชื่อมโยงเครือขายการเรียนรูภายใน วทอ.ฯ ท่ีสนับสนุนการเรียนรูภายใน วทอ.ฯ 
รวมท้ังมีอุปกรณการฝกสำหรับสนับสนุนการฝกปฏิบัติของผูเรียน (เอกสารอางอิงหมายเลข ๓.๓.๔.๑) 
 (๕)  การประเมินผลทรัพยากรสนับสนนุการเรยีนรูทางดานกายภาพ อุปกรณ เทคโนโลย ีและ
การใชบริการ 
  วทอ.ฯ มีการประเมินหลังจากเสร็จสิ้นการศึกษา กวผ.วทอ.ฯ รวบรวมผลการประเมิน
ภาพรวมการจัดการศึกษาหลักสูตรในดานตาง ๆ จากผูเรียน ไดแก หลักสูตร บุคลากร เอกสาร/ ตำราและสื่อ
อ่ืน ๆ ระบบอีเลิรนนิง โสตทัศนูปกรณ อาหารกลางวัน อาคารสถานท่ี และความพึงพอใจหลักสูตรในภาพรวม 
โดยผลการประเมินพบวาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรูมีไมเพียงพอ เชน อุปกรณสนับสนุนการเรียนการสอน  
อุปกรณดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน (เอกสารอางอิงหมายเลข ๔.๔.๑.๓) 
 
 



๕๑ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 

การดำเนินงาน 
พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓  ผลดำเนนิการ 

๓ ป 

ผลการประเมิน ๔.๕๖ ๔.๒๗ ๔.๒๒ ๔.๓๕ 

 (๖)  การนำผลการประเมินมาปรับปรุงทรัพยากรการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
  วทอ.ฯ มีการประเมินและนำผลการประเมินมาปรับปรุงทรัพยากรการเรียนรู หลังจาก
เสร็จสิ้นการศึกษา กวผ.วทอ.ฯ รวบรวมผลการประเมินภาพรวมการจัดการศึกษาหลักสูตรในดานตาง ๆ  
จากผูเรียน ไดแก หลักสูตร บุคลากร เอกสาร/ ตำราและสื่ออ่ืน ๆ ระบบอีเลิรนนิง โสตทัศนูปกรณ อาหารกลางวัน 
อาคารสถานท่ี และความพึงพอใจหลักสูตรในภาพรวม จากนั้นจึงนำเรียน ผบ.วทอ.ฯ และนำผลการประเมิน 
ไปใชเปนขอมูลสำหรับการประชุมหลังเสร็จสิ้นการศึกษา ซึ่งจัดขึ้นเปนประจำในชวงปลายปงบประมาณ 
(เอกสารอางอิงหมายเลข ๔.๔.๑.๔) 
เกณฑการประเมิน 
  ๑  คะแนน เม่ือมีการดำเนินงาน ๒ ขอ  
  ๒  คะแนน เม่ือมีการดำเนินงาน ๓ ขอ 
  ๓  คะแนน เม่ือมีการดำเนินงาน ๔ ขอ  
  ๔  คะแนน เม่ือมีการดำเนินงาน ๕ ขอ 
  ๕  คะแนน เม่ือมีการดำเนินงานครบทุกขอ  

หลักฐานอางอิง  
   ๑.๑.๔.๒  คูมือมาตรฐานงาน วทอ.ฯ พ.ศ.๒๕๖๓ 
   ๓.๓.๑.๗  รายงานการประชุมประจำเดือน วทอ.ฯ 
   ๓.๓.๔.๑  ระบบอีเลิรนนิง และระบบดาตาแชรริง 
   ๔.๔.๑.๓  รายงานผลการประเมินภาพรวมการจัดการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศรุนท่ี ๕๔ 
 ๔.๔.๑.๔  รายงานการประชุม คณก.บริหารหลักสูตรการทัพอากาศ ครั้งท่ี ๗/๖๓ (จบหลักสูตร) 
 ๔.๔.๖.๑  แผนความตองการจัดซ้ือ/ จัดจางพัสดุ ปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

ผลการประเมินตนเองตัวบงช้ี ๔.๖ ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู 
เปาหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุเปาหมาย การประเมินตนเอง 

๖ ขอ ครบ ๖ ขอ  ๕ คะแนน 
 
ตัวบงช้ี ๔.๗ การสงเสริมความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติงานท่ีใชเครือขายเปนศูนยกลาง และความรูพ้ืนฐาน 
ในการปฏิบัติงานรวมในประชาคมอาเซียน สำหรับสถานศึกษา ยศ.ทอ. (น้ำหนัก ๕) 
ผลการดำเนินงานตามเกณฑการพิจารณา 
 ปงบประมาณ ๒๕๖๓ วทอ.ฯ ดำเนินการสงเสริมความรู พ้ืนฐานในการปฏิบัติงานท่ีใช
เครือขายเปนศูนยกลาง และความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติงานรวมในประชาคมอาเซียน 
 
 
 
 



๕๒ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 

  (๑)  แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม สงเสริมความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติงานท่ีใชเครือขายเปน
ศูนยกลาง และความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติงานรวมในประชาคมอาเซียน โดยมีการกำหนดตัวชี้วัดและคา
เปาหมายความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
  (๑.๑)  กิจกรรมการดูงานใน กทม.และจังหวัดใกลเคียงครั้งท่ี ๓ ณ  ศูนยไซเบอร
กองทัพอากาศ มีความมุงหมายคือ เพ่ือให นศ.วทอ.ฯ มีความตระหนักรูตอภัยคุกคามทางไซเบอรท่ีมีผลกระทบ
ตอความม่ันคงท่ีอาจเกิดข้ึนกับกองทัพอากาศ และตอตนเอง และสามารถนำมาพัฒนาองคความรู ทักษะ และ
เจตคติ (เอกสารอางอิงหมายเลข ๔.๔.๔.๒) 
  (๑.๒)  กิจกรรมการดูงานใน กทม.และจังหวัดใกลเคียงครั้งท่ี ๕ ณ ศูนยปฏิบัติการ
กองทัพอากาศ มีความมุงหมายคือ เพ่ือให นศ.วทอ.ฯ ไดรับความรูในเรื่องระบบบัญชาการและควบคุมท่ีใช
เครือขายเปนศูนยกลางของกองทัพอากาศ (NCOC) และสามารถนำมาพัฒนาองคความรู ทักษะ และเจตคติ
(เอกสารอางอิงหมายเลข ๔.๔.๔.๒) 
 (๒)  หนวยงาน/บุคลากรรับผิดชอบดำเนินงานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
  วทอ.ฯ มีผูรับผิดชอบ กำกับดูแลการดำเนินงาน โดยออกคำสั่งแตงตั้งผูรับผิดชอบ
การศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ ปการศึกษา ๒๕๖๓ มีคณะอาจารยประจำหมวดวิชาท่ี ๕ กิจกรรมและวิชา
เสริมหลักสูตร ทำหนาท่ี กำกับดูแล และรับผิดชอบหมวดวิชาในภาพรวม (เอกสารอางอิงหมายเลข ๔.๔.๒.๖) 
 (๓)  การสงเสริมใหกำลังพลของสถานศึกษา และ นทน./นศ.มีสวนรวมในการดำเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
  วทอ.ฯ มีการสงเสริมให กำลังพล วทอ.ฯ และ นศ.วทอ.ฯ มีสวนรวมในกิจกรรมโดยมี 
บงการ ๕/๑ (๓) การดูงานใน กทม.และจังหวัดใกลเคียงครั้งท่ี ๓ ณ ศูนยไซเบอรกองทัพอากาศ และบงการ ๕/๑ (๕) 
การดูงานใน กทม.และจังหวัดใกลเคียงครั้งท่ี ๕ ณ ศูนยปฏิบัติการกองทัพอากาศ โดยให อาจารย และ 
นศ.วทอ.ฯ รวมคณะเดินทางดูงาน สังเกตการณการประชุม รับฟงบรรยายสรุป และเยี่ยมชมกิจการ 
(เอกสารอางอิงหมายเลข ๔.๔.๔.๒) 
 (๔)  การประเมินความพึงพอใจของผู ท่ีเขารวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและผลการ
ประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม อยูในระดับ ดี ข้ึนไป (คาเฉลี่ยความพึงพอใจ
ของผูเขารวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม มีคา ≥ ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน) 
  กวผ.วทอ.ฯ จัดทำการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน โดยใหอาจารย และ 
นศ.วทอ.ฯ ทำแบบประเมินผลการเขารวมกิจกรรม ในเรื่องของเนื้อหาการบรรยาย ความเหมาะสมของ
หลักสูตร ประโยชน ท่ี ไดรับ  ความเหมาะสมของระยะเวลา กำหนดการและรายการปฏิบัติต าง ๆ  
การประสานงาน ท่ีพัก ความปลอดภัยของยานพาหนะท่ีใชในการเดินทาง ความพึงพอใจในภาพรวม เปนตน 
(เอกสารอางอิงหมายเลข ๔.๔.๗.๑)   
  ผลการประเมินกิจกรรมการดูงานใน กทม.และจังหวัดใกลเคียงครั้งท่ี ๓ ณ ศูนยไซเบอร
กองทัพอากาศ โดยอาจารย คาเฉลี่ย ๔.๖๐, นศ.วทอ.ฯ คาเฉลี่ย ๔.๒๑ และคาเฉลี่ยการประเมิน ๔.๔๑ 
  ผลการประเมินกิจกรรมการดูงานใน กทม.และจังหวัดใกลเคียงครั้งท่ี ๕ ณ ศูนย
ปฏิบัติการกองทัพอากาศ โดยอาจารย คาเฉลี่ย ๔.๓๓, นศ.วทอ.ฯ คาเฉลี่ย ๔.๓๔ และคาเฉลี่ยการประเมิน ๔.๓๔ 

การดำเนินงาน 
พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓  ผลดำเนนิการ 

๓ ป 

คาเฉลี่ยการประเมินในภาพรวม 
(การประเมินแบบมาตรประมาณคา ๕ ระดับ) 

- ๔.๗๑ ๔.๓๘ - 

 



๕๓ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 

 (๕)  รายงานสรุปการดำเนินงานนำเรียนผูบังคับบัญชา พรอมขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง
และพัฒนาในการดำเนินงานครั้งตอไป 
  กวผ.วทอ.ฯ จัดทำการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานนำเรียนผูบังคับบัญชา 
พรอมขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาในการดำเนินงานครั้งตอไป โดยจากการดูงานและฟงบรรยาย
สรุปทำใหเขาใจแนวทางการใชเครือขายเปนศูนยกลางของกองทัพอากาศ และสามารถนำไปประยุกตใชในการ
วางแผนปฏิบัติการทางทหารในรูปแบบอ่ืน ๆ (เอกสารอางอิงหมายเลข ๔.๔.๗.๑)  
เกณฑการประเมิน 
  ๑  คะแนน เม่ือมีการดำเนินงานขอ ๑  
  ๒  คะแนน เม่ือมีการดำเนินงานขอ ๑ – ๒  
  ๓  คะแนน เม่ือมีการดำเนินงานขอ ๑ – ๓  
  ๔  คะแนน เม่ือมีการดำเนินงานขอ ๑ – ๔ 
  ๕  คะแนน เม่ือมีการดำเนินงานครบทุกขอ  

หลักฐานอางอิง  
 ๔.๔.๒.๖  คำสั่ง วทอ.ฯ (เฉพาะ) ท่ี ๒๗ ลง ๑๘ ต.ค.๖๒ เรื่อง แตงตั้งผูรับผิดชอบการศึกษาหลักสูตร
การทัพอากาศ ปการศึกษา ๒๕๖๓ 
 ๔.๔.๔.๒  บงการหมวดวิชาท่ี ๕ 
 ๔.๔.๗.๑  รายงานผลการประเมินการดูงานและศึกษาภูมิประเทศ และกิจกรรมตาง ๆ (ท่ีเก่ียวกับ 
การสงเสริมการปฏิบัติงานท่ีใชเครือขายเปนศูนยกลาง และความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติงานรวมในประชาคม
อาเซียน) 

ผลการประเมินตนเองตัวบงช้ี ๔.๗  การสงเสริมความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติงานท่ีใชเครือขายเปน
ศูนยกลาง และความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติงานรวมในประชาคมอาเซียน 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุเปาหมาย การประเมินตนเอง 
ดำเนินการขอ ๑ – ๕ ครบ ๕ ขอ  ๕ คะแนน 

 
ตัวบงช้ี ๔.๘  การเสริมสรางคานิยมหลักของกองทัพอากาศ (Core Values คือ AIR ไดแก Airmanship, 
Integrity and Allegiance, Responsibility) ใหผูเขารับการศึกษายึดถือเปนเอกลักษณของทหารอากาศ 
(น้ำหนัก ๕) 
ผลการดำเนินงานตามเกณฑการพิจารณา 
 ปงบประมาณ ๒๕๖๓ วทอ.ฯ ดำเนินการเสริมสรางคานิยมหลักของกองทัพอากาศ (Core 
Values คือ AIR ไดแก  Airmanship, Integrity and Allegiance, Responsibility) ใหผู เขารับการศึกษา 
ยึดถือเปนเอกลักษณของทหารอากาศ 
 (๑)  แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเพ่ือเสริมสรางคานิยมหลักของกองทัพอากาศ (Core 
Values คือ AIR ไดแก Airmanship, Integrity and Allegiance, Responsibility) ใหผูเขารับการศึกษายึดถือ
เปนเอกลักษณของทหารอากาศ โดยมีการกำหนดตัวชี้วัดและคาเปาหมายความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 
  กิจกรรมการดูงานใน กทม.และจังหวัดใกลเคียงครั้งท่ี ๑ ณ กรม ทย.รอ.อย. มีความ 
มุงหมายคือ (เอกสารอางอิงหมายเลข ๔.๔.๔.๒) 
 



๕๔ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 

  ๑.  เพ่ือใหไดรับการฝกความเปนผูนำและผูตามท่ีดี 
  ๒.  ไดเรียนรู และไดรับประสบการณตรงเพ่ิมเติมในการปฏิบัติทางทหาร การเสริมสราง
ลักษณะทางทหาร ระเบียบวินัย และแบบธรรมเนียมตาง ๆ 
  ๓.  ใหทราบถึงสภาวะแวดลอมทางทหารในดานตาง ๆ ตลอดจนสามารถเสริมสราง
ทัศนคติ คานิยม อุดมการณทางทหาร และความจงรักภักดี 
 (๒)  หนวยงาน/บุคลากรรับผิดชอบดำเนินงานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
  วทอ.ฯ มีผูรับผิดชอบ กำกับดูแลการดำเนินงาน โดยออกคำสั่งแตงตั้งผูรับผิดชอบ
การศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ ปการศึกษา ๒๕๖๓ มีคณะอาจารยประจำหมวดวิชาท่ี ๕ กิจกรรมและวิชา
เสริมหลักสูตร ทำหนาท่ี 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 
บงการ ๕/๑ (๑) การดูงานใน กทม.และจังหวัดใกลเคียงครั้งท่ี 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 ข้ึนไป (ผลการประเมินมีคา ≥ ๓.๕๑ 
จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน) 
  กวผ.วทอ.ฯ จัดทำการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน โดยใหอาจารย และ 
นศ.วทอ.ฯ ทำแบบประเมินผลการเขารวมกิจกรรม ในเรื่องของเนื้อหาการบรรยาย ความเหมาะสมของ
หลักสูตร ประโยชน ท่ี ไดรับ  ความเหมาะสมของระยะเวลา กำหนดการและรายการปฏิบั ติตาง ๆ  
การประสานงาน ท่ีพัก ความปลอดภัยของยานพาหนะท่ีใชในการเดินทาง 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  ผลดำเนนิการ 

๓ ป 

คาเฉลี่ยการประเมินในภาพรวม 
(การประเมินแบบมาตรประมาณคา ๕ ระดับ) 

- ๔.๖๖ ๔.๕๑ - 

 (๕)  รายงานสรุปการดำเนินงานนำเรียนผูบังคับบัญชา พรอมขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง
และพัฒนาในการดำเนินงานครั้งตอไป 
  กวผ.วทอ.ฯ จัดทำการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานนำเรียนผูบังคับบัญชา 
พรอมขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาในการดำเนินงานครั้งตอไป (เอกสารอางอิงหมายเลข ๔.๔.๘.๑) 
โดยผลการประเมินพบวาชวยสงเสริมความพรอมดานคุณธรรม/ จริยธรรมแกผูนำ ทำใหเห็นคุณคาและ
ความสำคัญของการปฏิบัติธรรมตอการทำงานและการดำเนินชีวิต 
เกณฑการประเมิน 
  ๑  คะแนน เม่ือมีการดำเนินงานขอ ๑  
  ๒  คะแนน เม่ือมีการดำเนินงานขอ ๑ – ๒  
  ๓  คะแนน เม่ือมีการดำเนินงานขอ ๑ – ๓  
  ๔  คะแนน เม่ือมีการดำเนินงานขอ ๑ – ๔ 
  ๕  คะแนน เม่ือมีการดำเนินงานครบทุกขอ  



๕๕ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 

หลักฐานอางอิง  
 ๔.๔.๒.๖  คำสั่ง วทอ.ฯ (เฉพาะ) ท่ี ๒๗ ลง ๑๘ ต.ค.๖๒ เรื่อง แตงตั้งผูรับผิดชอบการศึกษาหลักสูตร
การทัพอากาศ ปการศึกษา ๒๕๖๓ 
 ๔.๔.๔.๒  บงการหมวดวิชาท่ี ๕ 
 ๔.๔.๘.๑  รายงานผลการประเมินการดูงานและศึกษาภูมิประเทศ และกิจกรรมตาง ๆ (ท่ีเก่ียวกับการ
เสริมสรางคานิยมหลักของกองทัพอากาศ) 

ผลการประเมินตนเองตัวบงช้ี 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 

 
ตารางท่ี ๕ แสดงผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานและตัวบงช้ี   

มาตรฐาน/ 
ตัวบงช้ี 

เปาหมาย 
ผล

ดำเนินการ 
การบรรลุ
เปาหมาย 

น้ำหนัก 
คะแนน   

การประเมิน 
คะแนน x 
น้ำหนัก 

มาตรฐานท่ี 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 
คะแนนเฉล่ีย  (๒๐๐ ÷ ๔๐ = ๕.๐๐) - 

ระดับคุณภาพ ดีมาก 

การวิเคราะหมาตรฐานท่ี  ๔ 

จุดเดน 

 ๑. มีการบริหารจัดการท่ีตอบสนองความมุงหมายและวัตถุประสงคของหลักสูตร 

 ๒. มีรูปแบบและวิธีการสอนท่ีหลากหลายโดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

จุดท่ีควรพัฒนา 

 - 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

 - 



๕๖ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 

มาตรฐานที่ ๕ การฝกทักษะตามเอกลักษณของสถานศึกษา 

วทอ.ยศ.ทอ.การฝกการบริหารสถานการณวิกฤติในระดับยุทธศาสตร 

ตัวบงช้ี 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 เปนการประยุกตใชองคความรูท่ีไดรับจากการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ
ตลอดท้ังป โดยมีวัตถุประสงคการฝก เพ่ือให นศ.วทอ.ฯ ประยุกตและบูรณาการความรูท่ีไดศึกษาตลอดหลักสูตร 
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) ท่ี ๑๗ ลง ๒๓ ก.ค.๖๓ 
เรื่อง แตงตั้งผูรับผิดชอบการฝกการฝกการบริหารสถานการณวิกฤติในระดับยุทธศาสตร ปการศึกษา ๒๕๖๓ 
เพ่ือวางแผนในการกำหนดรูปแบบการฝกฯ สถานท่ี ปฏิทินการทำงาน กำหนดโครงสรางและหนาท่ี 
ในการฝกฯ ของ นศ.วทอ.ฯ จัดทำเอก  สารและคูมือประกอบการฝกฯ ประสานการปฏิบัติกับหนวยท่ีเก่ียวของ 
โดยแบงเปน สวนอำนวยการฝก กลุมควบคุมการฝก กลุมสนับสนุนการฝก กลุมประเมินผลการฝก และ 
กลุมประชาสัมพันธการฝก (เอกสารอางอิงหมายเลข ๕.๕.๑.๒)  
 (๓)  การจัดทำคูมือการฝกทักษะตามเอกลักษณของสถานศึกษา 
  วทอ.ฯ ไมมีการจัดทำคูมือการฝกการบริหารสถานการณวิกฤติในระดับยุทธศาสตรของ 
วทอ.ฯ แตมีเอกสารประกอบการฝกสำหรับอาจารย ท่ีใชในการฝกปฏิบัติ (เอกสารอางอิงหมายเลข ๕.๕.๑.๕) 
รวมถึงใชคูมือการฝก Planner’s Handbook for Operational Design Ver 1.0 และเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 
เปนคูมือประกอบการฝกฯ (เอกสารอางอิงหมายเลข ๕.๕.๑.๓) 
 (๔)  การประเมินกระบวนการฝกทักษะตามเอกลักษณของสถานศึกษาในแตละกิจกรรม 
ไดแกความตรงตามวัตถุประสงคการฝก รูปแบบกิจกรรม การบริหารการดำเนินงาน ความพึงพอใจของ
ผูเขารวมกิจกรรม รวมถึงคาเปาหมายของแตละจัดกิจกรรมท่ีกำหนดในแผนงาน/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 พรอมขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง

และพัฒนาในการดำเนินงานครั้งตอไป 
  วทอ.ฯ มีการประเมินการฝกฯ หลังจากเสร็จสิ้นการฝกฯ กวผ.วทอ.ฯ ไดดำเนินการ
ประเมินการฝกการบริหารสถานการณวิกฤติในระดับยุทธศาสตรของ วทอ.ฯ โดยการตอบแบบประเมินของ



๕๗ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 

อาจารย และ นศ.วทอ.ฯ และรายงานผลใหผูบังคับบัญชาและผูเก่ียวของทราบ (เอกสารอางอิงหมายเลข 

๕.๕.๑.๔)  
เกณฑการประเมิน 
  ๑  คะแนน เม่ือมีการดำเนินงานขอ ๑  

  ๒  คะแนน เม่ือมีการดำเนินงานขอ ๑ – ๒  
  ๓  คะแนน เม่ือมีการดำเนินงานขอ ๑ – ๓  
  ๔  คะแนน เม่ือมีการดำเนินงานขอ ๑ – ๔ 

  ๕  คะแนน เม่ือมีการดำเนินงานครบทุกขอ  
หลักฐานอางอิง  
 ๕.๕.๑.๑  บงการพิเศษ การฝกการบริหารสถานการณวิกฤติในระดับยุทธศาสตร 
 ๕.๕.๑.๒  คำสั่ง วทอ.ฯ (เฉพาะ) ท่ี 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 

ผลการประเมินตนเองตัวบงช้ี ๕.๑  ประสิทธิภาพของกระบวนการฝก 
เปาหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุเปาหมาย การประเมินตนเอง 

ดำเนินการขอ ๑ – ๕ ดำเนินการขอ ๑ – ๒  ๒ คะแนน 
 
ตัวบงช้ี 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
วิกฤติท่ีกำหนด ซ่ึง นศ.วทอ.ฯ จะไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีในฐานะท่ีกำหนด โดยนำความรูท่ีไดรับจาก
การศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ มารวมกันระดมความคิดเห็น เพ่ือใหเปนไปตามเจตนารมณของผูบังคับบัญชา
ระดับสูง ท่ีจะมอบหมายใหปฏิบัติในแตละวัน (เอกสารอางอิงหมายเลข ๕.๕.๑.๑) 
 (๒)  หนวยงาน/บุคลากรรับผิดชอบดูแลการฝกทักษะตามเอกลักษณของสถานศึกษา 
  วทอ.ฯ มีคำสั่งแตงตั้งผูรับผิดชอบดำเนินงาน คือ คำสั่ง วทอ.ฯ (เฉพาะ) ท่ี ๑๗ ลง ๒๓ ก.ค.๖๓ 
เรื่อง แตงตั้งผูรับผิดชอบการฝกการฝกการบริหารสถานการณวิกฤติในระดับยุทธศาสตร ปการศึกษา ๒๕๖๓ 
เพ่ือวางแผนในการกำหนดรูปแบบการฝกฯ สถานท่ี ปฏิทินการทำงาน กำหนดโครงสรางและหนาท่ี 
ในการฝกฯ ของ นศ.วทอ.ฯ จัดทำเอกสารและคูมือประกอบการฝกฯ ประสานการปฏิบัติกับหนวยท่ีเก่ียวของ 
โดยแบงเปน สวนอำนวยการฝก กลุมควบคุมการฝก กลุมสนับสนุนการฝก กลุมประเมินผลการฝก และ 
กลุมประชาสัมพันธการฝก (เอกสารอางอิงหมายเลข ๕.๕.๑.๒) 
 (๓)  การประชุมเตรียมการกอนและหลังการฝกทักษะตามเอกลักษณของสถานศึกษา 
  วทอ.ฯ มีการประชุมเตรียมการวางแผนการฝกรวม โดยมีการจัดประชุมกลุมควบคุม 
การฝกฯ เพ่ือจัดทำสถานการณการฝกฯ ไดแก สถานการณ ท่ัวไป, สถานการณขาว และ เจตนารมณ



๕๘ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 

ผูบังคับบัญชา, จัดทำกำหนดการปฏิบัติแตละวัน ของอาจารยผูควบคุมการฝกฯ และการปฏิบัติของ นศ.วทอ.ฯ 
รวมถึงจัดทำเอกสารประกอบการฝกฯ และมีการประชุมคณะทำงานเตรียมการฝกการบริหารสถานการณวิกฤติ
ในระดับยุทธศาสตร เพ่ือเตรียมการวางแผนการฝกฯ และชี้แจงผูรับผิดชอบการฝกฯ ในสวนของอำนวยการฝก 
กลุมควบคุมการฝก กลุมสนับสนุนการฝก กลุมประเมินผลการฝก และกลุมประชาสัมพันธการฝก กอนไปฝกจริง 
(เอกสารอางอิงหมายเลข ๕.๕.๒.๑) หลังเสร็จสิ้นการฝกมีการประชุมเพ่ือประเมินผลหลังการฝกทันที (After Action 
Review : AAR) โดยนำผลไปปรับปรุงและพัฒนาการฝกในครั้งตอไป (เอกสารอางอิงหมายเลข ๕.๕.๒.๒) 
 (๔)  การประเมินผลการฝกทักษะตามเอกลักษณของสถานศึกษา 
  วทอ.ฯ กำหนดใหมีการประเมินผลการฝก โดยในระหวางการฝกอาจารยผูควบคุมการฝก
ประจำสัมมนา จะเปนผูประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติภารกิจของ นศ.วทอ.ฯ โดยกรอบในการพิจารณาคือ 
กระบวนการนำความรูมาใชในการแกปญหาการฝก การตัดสินใจ/การยอมรับการตัดสินใจ การมอบหมายงาน 
การบริหารความขัดแยง การใชวิจารณญาณ ความคิดสรางสรรค การทำงานเปนทีม ซ่ึงเปนทักษะของ
ผูบังคับบัญชาและฝายอำนวยการระดับสูงทางทหาร 
  นอกจากนี้เม่ือเสร็จสิ้นการฝก วทอ.ฯ ไดจัดให นศ.วทอ.ฯ ประเมินผลหลังการฝกทันที 
(After Action Review : AAR) โดยให นศ.วทอ.ฯ แตละสัมมนารวมกันประเมินผลใน ๓ ประเด็นคือ บทเรียน
ท่ีไดรับจากการฝก สิ่งท่ีดีของการฝก และสิ่งท่ีตองปรับปรุงของการฝกพรอมขอเสนอแนะ (เอกสารอางอิง
หมายเลข ๕.๕.๑.๔) 
 (๕)  การนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาการฝกในครั้งตอไป 
  วทอ.ฯ มีการประเมินการฝกการบริหารสถานการณวิกฤติในระดับยุทธศาสตร หลังเสร็จ
สิ้นการฝกมีการประชุมเพ่ือประเมินผลหลังการฝกทันที (After Action Review : AAR) โดยนำผลไปปรับปรุง
และพัฒนาการฝกในครั้งตอไป (เอกสารอางอิงหมายเลข ๕.๕.๒.๒) 
เกณฑการประเมิน 
 ๑  คะแนน เม่ือมีการดำเนินงานขอ ๑  
 ๒  คะแนน เม่ือมีการดำเนินงานขอ ๑ – ๒ 
 ๓  คะแนน เม่ือมีการดำเนินงานขอ ๑ – ๓  
 ๔  คะแนน เม่ือมีการดำเนินงานขอ ๑ – ๔ 
 ๕  คะแนน เม่ือมีการดำเนินงานครบทุกขอ 
หลักฐานอางอิง  
 ๕.๕.๑.๑  บงการพิเศษ การฝกการบริหารสถานการณวิกฤติในระดับยุทธศาสตร 
 ๕.๕.๑.๒  คำสั่ง วทอ.ฯ (เฉพาะ) ท่ี 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) 

ผลการประเมินตนเองตัวบงช้ี ๕.๒  การดำเนินการฝก 
เปาหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุเปาหมาย การประเมินตนเอง 

ดำเนินการขอ ๑ – ๕ ครบ ๕ ขอ  ๕ คะแนน 
 



๕๙ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 

ตัวบงช้ี ๕.๓ ทรัพยากรสนับสนุนการฝก (น้ำหนัก ๑๐) 
ผลการดำเนินงานตามเกณฑการพิจารณา 
 ปงบประมาณ ๒๕๖๓ วทอ.ฯ ดำเนินการดานทรัพยากรสนับสนุนการฝก 
 (๑)  บุคลากรสนับสนุนการฝกทักษะตามเอกลักษณของสถานศึกษา 
  วทอ.ฯ มีบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถในการดำเนินการฝกท้ังทางดานวิชาการและ
ดานธุรการ โดยออกคำสั่งแตงตั้งผูรับผิดชอบการฝกการบริหารสถานการณวิกฤติในระดับยุทธศาสตร  
ปการศึกษา ๒๕๖๓ โดยแบงเปน สวนอำนวยการฝก กลุมควบคุมการฝก กลุมสนับสนุนการฝก กลุมประเมินผล
การฝก และกลุมประชาสัมพันธการฝก เพ่ือออกแบบและควบคุมการฝก จัดทำสถานการณการฝก จัดทำเอกสาร
ประกอบการฝก ประเมินผลการฝก รวมท้ังการสนับสนุนการฝก (เอกสารอางอิงหมายเลข ๕.๕.๑.๒) 
 (๒)  ความเพียงพอและทันสมัยของทรัพยากรสนับสนุนการฝกทักษะตามเอกลักษณของ
สถานศึกษา 
  วทอ.ฯ มีทรัพยากรสนับสนุนการฝกฯ จำพวกเอกสารประกอบการบรรยายในหลักสูตร
การทัพอากาศ เอกสารท่ีแนะนำใหคนควาเพ่ิมเติม คำสั่ง บงการ ผูรับผิดชอบการฝก เพียงพอ แตอุปกรณท่ีใช
ในการฝกฯ ไมเพียงพอ จึงมีการทำหนังสือหนังสือขอรับการสนับสนุน เครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา 
(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. เพ่ือใชในการฝกฯ (เอกสารอางอิงหมายเลข ๕.๕.๓.๑) 
 (๓)  การประเมินผลการใชทรัพยากรสนับสนุนการฝกทักษะตามเอกลักษณของสถานศึกษา 
  วทอ.ฯ มีการประเมินการฝกการบริหารสถานการณวิกฤติในระดับยุทธศาสตร 
(เอกสารอางอิงหมายเลข ๕.๕.๑.๔) โดยดำเนินการประเมินหลังเสร็จสิ้นการฝกฯ ในระบบอีเลิรนนิง  
 (๔)  ผลการประเมินการใชทรัพยากรสนับสนุนการฝกทักษะตามเอกลักษณของสถานศึกษา 
อยูในระดับ ดี ข้ึนไป (ผลการประเมินมีคา ≥ ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน) 
  วทอ.ฯ มีการประเมินการฝกการบริหารสถานการณวิกฤติในระดับยุทธศาสตร ผลการ
ประเมินอยูในระดับดี คาเฉลี่ย ๔.๑๖ (เอกสารอางอิงหมายเลข ๕.๕.๑.๔) 

การดำเนินงาน 
พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓  ผลดำเนินการ 

๓ ป 
คาเฉลี่ยการประเมินในภาพรวม 
(การประเมินแบบมาตรประมาณคา ๕ ระดับ) 

๔.๐๘ ๔.๒๔ ๔.๑๖ ๔.๑๖ 

  
 (๕)  การนำผลการประเมินการใชทรัพยากรไปปรับปรุงและพัฒนาทรัพยากรการฝกในปตอไป 
  วทอ.ฯ มีการประเมินการฝกการบริหารสถานการณวิกฤติในระดับยุทธศาสตร หลังปด
การศึกษามีการประชุมหลักสูตร โดยนำผลไปปรับปรุงและพัฒนาทรัพยากรการฝกในปตอไป (เอกสารอางอิง
หมายเลข ๔.๔.๑.๔) 
 
 
 



๖๐ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 

เกณฑการประเมิน 
 ๑  คะแนน เม่ือมีการดำเนินงานขอ ๑  
 ๒  คะแนน เม่ือมีการดำเนินงานขอ ๑ – ๒  
 ๓  คะแนน เม่ือมีการดำเนินงานขอ ๑ – ๓  
 ๔  คะแนน เม่ือมีการดำเนินงานขอ ๑ – ๔ 
 ๕  คะแนน เม่ือมีการดำเนินงานครบทุกขอ 

หลักฐานอางอิง 
   ๔.๔.๑.๔  รายงานการประชุม คณก.บริหารหลักสูตรการทัพอากาศ ครั้งท่ี ๗/๖๓ (จบหลักสูตร) 
   ๕.๕.๑.๒  คำสั่ง วทอ.ฯ (เฉพาะ) ท่ี ๑๗ ลง ๒๓ ก.ค.๖๓ เรื่อง แตงต้ังผูรับผิดชอบการฝกการบริหาร
สถานการณวิกฤติในระดับยุทธศาสตร ปการศึกษา ๒๕๖๓ 
   ๕.๕.๑.๔  รายงานผลการประเมินการฝกการบริหารสถานการณวิกฤติในระดับยุทธศาสตร  
 ๕.๕.๓.๑  หนังสือขอรับการสนับสนุนทรัพยากรการฝก 

ผลการประเมินตนเองตัวบงช้ี ๕.๓  ทรัพยากรสนับสนุนการฝก 
เปาหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุเปาหมาย การประเมินตนเอง 

ดำเนินการขอ ๑ – ๕ ครบ ๕ ขอ  ๕ คะแนน 
 
ตารางท่ี ๖ แสดงผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานและตัวบงช้ี   

มาตรฐาน/ 
ตัวบงช้ี 

เปาหมาย ผลดำเนินการ 
การบรรลุ
เปาหมาย 

น้ำหนัก 
คะแนน 

การ
ประเมิน 

คะแนน 
x 

น้ำหนัก 
มาตรฐานท่ี ๕  การฝกทักษะตามเอกลักษณของสถานศึกษา 
ตัวบงชี้ ๕.๑ ดำเนินการขอ ๑ – ๕ ดำเนินการขอ ๑ – ๒  ๑๐ ๒ ๒๐ 
ตัวบงชี้ ๕.๒ ดำเนินการขอ ๑ – ๕ ครบ ๕ ขอ  ๑๐ ๕ ๕๐ 
ตัวบงชี้ ๕.๓ ดำเนินการขอ ๑ – ๕ ครบ ๕ ขอ  ๑๐ ๕ ๕๐ 

รวม ๓๐ - ๑๒๐ 
คะแนนเฉล่ีย (๑๒๐ ÷ ๓๐ = ๔.๐๐) - 

ระดับคุณภาพ ดี 

การวิเคราะหมาตรฐานท่ี ๕ 
จุดเดน 

 มีการฝกท่ีมุงเนนการปฏิบัติและสรางเสริมประสบการณจริง จากการฝกการบริหารสถานการณวิกฤติ 
ในระดับยุทธศาสตร 

จุดท่ีควรพัฒนา 

 คูมือการฝกการบริหารสถานการณวิกฤติในระดับยุทธศาสตร 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

 ควรจัดทำคูมือการฝกฯ ของ วทอ.ฯ เพ่ือเปนการอางสำหรับ นศ.วทอ.ฯ ในการฝกปฏิบัติ 



๖๑ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 

มาตรฐานที่ ๖  การประกันและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ตัวบงช้ี ๖.๑ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา (น้ำหนัก ๑๐) 
ผลการดำเนินงานตามเกณฑการพิจารณา 
 ปงบประมาณ ๒๕๖๓ วทอ.ฯ มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
 (๑)  หลักเกณฑ ระเบียบ วิธีการปฏิบัติเก่ียวการประกันคุณภาพการศึกษา 
  วทอ.ฯ มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับภารกิจของ
สถาบัน โดยดำเนินการตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ ยศ.ทอ.ท่ีกำหนดไวในคูมือการประกันคุณภาพ
การศึกษาสถานศึกษา ยศ.ทอ. พ.ศ.๒๕๖๑ (เอกสารอางอิงหมายเลข ๖.๖.๑.๑) และคูมือประกันคุณภาพ
การศึกษา วทอ.ยศ.ทอ. พ.ศ.๒๕๖๓ (เอกสารอางอิงหมายเลข ๖.๖.๑.๒) ซ่ึงวางแนวทางการดำเนินงานโดยมี
กระบวนการทำงาน (PDCA) เริ่มตนจากการวางแผน (Plan) การดำเนินการตามแผน (Do) การตรวจสอบ
ประเมิน (Check) และการปรับปรุงพัฒนา (Act) มีมาตรฐานเปนกรอบสำคัญในการดำเนินงาน 
 (๒)  คณะกรรมการสถานศึกษา/หนวยงาน/บุคลากรรับผิดชอบดำเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา 
  โครงสรางองคกรของ วทอ.ฯ ไมมีหนวยงานเฉพาะรับผิดชอบดำเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา แตมีการแตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ปงบประมาณ ๒๕๖๓ (เอกสารอางอิง
หมายเลข ๖.๖.๑.๓) ซ่ึงประกอบดวย ๑) คณะกรรมการอำนวยการประกันคุณภาพการศึกษา ทำหนาท่ีกำหนด
นโยบาย แนวทางการประกันคุณภาพ อำนวยการ ควบคุม กำกับดูแลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
โดยมี ผบ.วทอ.ยศ.ทอ.เปนประธานฯ ๒) คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ทำหนาท่ี
ดำเนินงานตามนโยบายและแนวทางการประกันคุณภาพ พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ จัดทำคูมือ 
ระเบียบ คำสั่ง ท่ีเก่ียวของกับการประกันคุณภาพ กำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพ 
ตรวจสอบทบทวนคุณภาพการศึกษาและใหขอเสนอแนะในการดำเนินงาน รวมท้ังจัดอบรมใหความรูแกบุคลากร
ใน วทอ.ฯ เกี่ยวกับเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา และจัดใหมีการประชุมของคณะกรรมการที่เกี่ยวของ 
โดยมี รอง ผอ.กวผ.วทอ.ยศ.ทอ.เปนประธานฯ และ ๓) คณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินคุณภาพ
การศึกษา ทำหนาท่ีกำหนดวงรอบการตรวจติดตาม ตรวจสอบ ติดตาม รวบรวม ผลการดำเนินงาน วิเคราะห
ขอมูลและประเมินคุณภาพการศึกษา ตามคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา รายงานผลการประเมินคุณภาพ 
เปนรายมาตรฐาน และจัดทำรายงานการประเมินตนเองประจำป นำเรียนผูบังคับบัญชาตามลำดับชั้น โดยมี  
ผอ.กวผ.วทอ.ยศ.ทอ.เปนประธานฯ 
 (๓)  การสงเสริม พัฒนาความรูงานประกันคุณภาพการศึกษาแกกำลังพล 
  บุคลากรท่ีไดรับการแตงตั้งเปนคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ซ่ึงประกอบดวย
ผูแทนจาก นขต.วทอ.ฯ จะเปนเครือขายในการติดตอประสานและดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระหวาง
หนวยงานกับ คณก.ดำเนินงานฯ การเขารวมประชุมตางๆ และใหการสนับสนุนผูตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาของ ทอ. นอกจากนี้มีการจัดทำแผนสงขาราชการ วทอ.ฯ เขารับการอบรม
หลักสูตร จนท.ประกันคุณภาพระดับสัญญาบัตรและระดับประทวนทุกป รวมท้ังหลักสูตรผูตรวจประเมิน
คุณภาพภายในสถาบันการศึกษา ซ่ึงจัดโดย สปท.เพ่ือใหบุคลากรท่ีเขาอบรมเปนเครือขายงานประกันคุณภาพ
การศึกษากับหนวยงานของผูเขารับการอบรมอ่ืน ๆ อันจะนำมาซ่ึงการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา
ตอไป รวมถึงการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพของ วทอ.ฯ ซ่ึงมีการเชิญ นขต.วทอ.ฯ เขามามีสวนรวม
ในการดำเนินงาน ซ่ึงเปนการสงเสริม พัฒนาความรูงานประกันคุณภาพการศึกษาแกกำลังพล วทอ.ฯ 
(เอกสารอางอิงหมายเลข ๖.๖.๑.๔ และ ๖.๖.๑.๕)   



๖๒ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 

 (๔)  การใหความรวมมือและสนับสนุนการดำเนินงานในกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับงานประกัน
คุณภาพการศึกษาของกำลังพล 
  วทอ.ฯ กำหนดความรับผิดชอบไวอยางชัดเจนในตารางหนวยรับผิดชอบในการลงขอมูล
หลักฐานงานสวนท่ีรับผิดชอบ (เอกสารอางอิงหมายเลข ๖.๖.๑.๖) โดยมี บุคลากรจาก นขต.วทอ.ฯ สนับสนุน
และใหความรวมมือในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของ วทอ.ฯ มีการประชุมคณะกรรมการประกัน
คุณภาพของ วทอ.ฯ ซ่ึงมีการเชิญ 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 ตามแผนงานประกัน
คุณภาพการศึกษาของ วทอ.ฯ (เอกสารอางอิงหมายเลข ๖.๖.๑.๗) และแผนการประชุมประกันคุณภาพ
การศึกษาของ วทอ.ฯ เพ่ือตรวจสอบและประเมินคุณภาพเปนระยะ ๆ (เอกสารอางอิงหมายเลข ๖.๖.๑.๘) โดย
คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา และคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินคุณภาพ
การศึกษา ดำเนินการตรวจติดตาม ตามตารางหนวยรับผิดชอบในการลงขอมูลหลักฐานงานสวนท่ีรับผิดชอบ 
ท่ีกำหนดไว ซ่ึงมีการนำผลและขอเสนอแนะจากการตรวจสอบ ไปวางแผนการพัฒนาตอไป (เอกสารอางอิง
หมายเลข ๖.๖.๑.๙) 
เกณฑการประเมิน 
 ๑  คะแนน เม่ือมีการดำเนินงานขอ ๑  
 ๒  คะแนน เม่ือมีการดำเนินงานขอ ๑ – ๒  
 ๓  คะแนน เม่ือมีการดำเนินงานขอ ๑ – ๓  
 ๔  คะแนน เม่ือมีการดำเนินงานขอ ๑ – ๔ 
 ๕  คะแนน เม่ือมีการดำเนินงานครบทุกขอ  

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) ท่ี 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  ตารางหนวยรับผิดชอบในการลงขอมูลหลักฐานงานสวนท่ีรับผิดชอบ 
 ๖.๖.๑.๗  แผนงานประกันคุณภาพการศึกษาของ วทอ.ฯ ปงบประมาณ ๒๕๖๒๓ 

 ๖.๖.๑.๘  แผนการประชุมประกันคุณภาพการศึกษาของ วทอ.ฯ ปงบประมาณ ๒๕๖๓ 
 ๖.๖.๑.๙  สรปุผลการประชุม คณก.ตรวจติดตามและประเมินคุณภาพการศึกษาของ วทอ.ฯ 
   
ผลการประเมินตนเองตัวบงช้ี ๖.๑ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุเปาหมาย การประเมินตนเอง 
ดำเนินการขอ ๑ – ๕ ครบ ๕ ขอ  ๕ คะแนน 

 



๖๓ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 

ตัวบงช้ี ๖.๒ การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา (น้ำหนัก ๑๐) 
ผลการดำเนินงานตามเกณฑการพิจารณา 
 ปงบประมาณ ๒๕๖๓ วทอ.ฯ ดำเนินการพัฒนาสถานศึกษาจากผลการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการศึกษา  
 (๑)  การรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาทุกป 
  คณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินคุณภาพการศึกษา วทอ.ฯ มีการรายงานผล 
การตรวจสอบ ติดตาม และประเมินคุณภาพการศึกษาตอคณะกรรมการอำนวยการประกันคุณภาพการศึกษา 
วทอ.ฯ และจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ตามรูปแบบการรายงาน
ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีกำหนดไวในคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา เสนอตอ
ผูบังคับบัญชาของ วทอ.ฯ และสง ยศ.ทอ. เปนประจำทุกป (เอกสารอางอิงหมายเลข ๖.๖.๒.๑) 
 (๒) การนำขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาจากการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาและหนวยงานตนสังกัด ไปจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/โครงการ/กิจกรรมของสถานศึกษา 
  จากผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาของคณะกรรมการตรวจติดตาม
และประเมินคุณภาพการศึกษา วทอ.ฯ และคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของ ทอ. วทอฯ มีการ
นำขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาจากการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาไปดำเนินการ เชน ขอเสนอแนะ
เพ่ือการพัฒนาเรงดวน ให วทอ.ฯ จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป แผนปฏิบัติงานประจำป แผนการพัฒนา 
วทอ.ฯ สูองคกรแหงการเรียนรู (KM/LO) และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ วทอ.ฯ รวมถึงการจัดทำคูมือ
บริหารความเสี่ยงและนำไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม (เอกสารอางอิงหมายเลข ๓.๓.๑.๖ และ ๖.๖.๒.๒) 
 (๓)  ผูรับผิดชอบติดตามการนำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/โครงการ/กิจกรรมของ
สถานศึกษาไปสูการปฏิบัติ 
  วทอฯ มีผูรับผิดชอบในการนำขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาจากการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพการศึกษาไปดำเนินการ ดังนี้ 
  ๑. จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป วทอ.ฯ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔), แผนปฏิบัติราชการ 
วทอ.ฯ ป พ.ศ.๒๕๖๓ และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ วทอ.ฯ (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๖) โดย คณอก.
กำกับดูแลองคกรท่ีดี และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ วทอ.ฯ และแผนรองรับคำรับรองการปฏิบัติราชการของ 
ยศ.ทอ. 
  ๒. จัดทำแผนพัฒนา วทอ.ฯ สูองคกรแหงการเรียนรู (KM/LO) โดย คณอก.การจดัการความรู 
  ๓. จัดทำคูมือบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน วทอ.ฯ โดย คณอก.ควบคุมภายใน
และบริหารความเสี่ยง 
 (๔)  ผลการพัฒนาสถานศึกษา 
  จากผลการดำเนินการตามขอเสนอแนะเพ่ือพัฒนา 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 



๖๔ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 

 (๕)  การรายงานสถานภาพและ/หรือผลการพัฒนาสถานศึกษา รวมถึงขอขัดของและ
ขอเสนอแนะในการพัฒนาฯ ตอหนวยงานตนสังกัด/หนวยงานท่ีเก่ียวของในสวนท่ีสถานศึกษาไมสามารถ
ดำเนินการใหสำเรจ็ 
  คณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินคุณภาพการศึกษา วทอ.ฯ มีการรายงานผล 
การตรวจสอบ ติดตาม และประเมินคุณภาพการศึกษาตอคณะกรรมการอำนวยการประกันคุณภาพการศึกษา 
วทอ.ฯ และจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ตามรูปแบบการรายงาน
ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีกำหนดไวในคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา เสนอตอ
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 

ผลการประเมินตนเองตัวบงช้ี ๖.๒ การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา 
เปาหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุเปาหมาย การประเมินตนเอง 

๕ ขอ ขอ ๑  มี  
ขอ ๒  มี  
ขอ ๓  มี  
ขอ ๔  มี  
ขอ ๕  มี  

 ๕ คะแนน 

 
 
ตารางท่ี ๗ แสดงผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานและตัวบงช้ี   

มาตรฐาน/ 
ตัวบงช้ี 

เปาหมาย 
ผลดำเนินการ การบรรลุ

เปาหมาย 
น้ำหนัก 

คะแนน   
การประเมิน 

คะแนน x 
น้ำหนัก 

มาตรฐานท่ี ๖  การประกันและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ตัวบงชี้ ๖.๑ ดำเนินการขอ ๑ – ๕ ครบ ๕ ขอ  ๕ ๕ ๒๕ 
ตัวบงชี้ ๖.๒ ๕ ขอ ครบ ๕ ขอ  ๑๕ ๕ ๗๕ 

รวม ๒๐ - ๑๐๐ 
คะแนนเฉล่ีย  (๑๐๐ ÷ ๒๐ = ๕.๐๐) - 

ระดับคุณภาพ ดีมาก 
 

 

 

 

 

 



๖๕ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 

การวิเคราะหมาตรฐานท่ี ๖ 

จุดเดน 

 ๑. มีการดำเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง และถือวาเปนสวนหนึ่งของ 
การบริหารการศึกษา 

 ๒. นำระบบเครือขายสารสนเทศมาใชในการจัดเก็บฐานขอมูลงานประกันคุณภาพการศึกษาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 ๓. การมีสวนรวมของบุคลากร วทอ.ฯ ในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

จุดท่ีควรพัฒนา 

 บุคลากร ดานงานประกันคุณภาพการศึกษาของ วทอ.ฯ 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

 ปรับโครงสราง เพ่ิมตำแหนง นายทหารและเจาหนาท่ีประกันคุณภาพการศึกษาของ วทอ.ฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๖ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 

ตารางท่ี ๘ สรุปผลการประเมินคุณภาพระดับสถาบัน 

มาตรฐาน น้ำหนัก 
คะแนน
เฉล่ีย 

คะแนนเฉล่ีย X 
น้ำหนัก 

ระดับ
คุณภาพ 

๑ คุณภาพและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
ของผูสำเร็จการศึกษา ๓๐ 

 
๕.๐๐ 

 
๑๕๐ 

 

ดีมาก 
๒ การวิจัยและ/หรือผลงานทางวิชาการ ๒๐ ๔.๒๕ ๘๕ ด ี

๓ การบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๒๖ ๔.๙๗ ๑๒๙.๒๐ ดีมาก 
๔ การบริหารและพัฒนาหลักสูตร ๔๐ ๕.๐๐ ๒๐๐ ดีมาก 
๕ การฝกทักษะตามเอกลักษณของสถานศึกษา ๓๐ ๔.๐๐ ๑๒๐ ด ี
๖ การประกันและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๒๐ ๕.๐๐ ๑๐๐ ดีมาก 

ผลการประเมิน (๗๘๔.๒๐ ÷ ๑๖๖) = ๔.๗๒ ระดับคุณภาพ ดีมาก 

วิเคราะหภาพรวมสถาบัน 
จุดเดน 

 หลักสูตรการทัพอากาศสามารถสรางผูนำระดับยุทธศาสตรตามความตองการของกองทัพ 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาเรงดวน 

 ๑. จัดทำแผนพัฒนาผูเรียนและการดูงาน 

 ๒. จัดทำคูมือการฝกการบริหารสถานการณวิกฤติในระดับยุทธศาสตร 

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย  

 ๑. ปรับโครงสรางบุคลากร วทอ.ฯ  

 ๒. บรรจุอาจารยใหตรงตามอัตราท่ีกำหนด 

 ๓. สนับสนุนสงเสริมการผลิตผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาของอาจารย 

 ๔. จัดหาอุปกรณสนับสนุนการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานสำหรับอาจารยและผูบริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๗ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 

 

สวนท่ี ๕  
ภาคผนวก 

 
๑. ตารางสรุปผลการดำเนินงานตามมาตรฐานและตัวบงช้ี 
๒. ขอมูลพ้ืนฐาน 
๓. ตารางแสดงแหลง/ เอกสารอางอิง 
๔. แผนงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

     ๕. คำส่ังแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๘ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 

๑. ตารางสรุปผลการดำเนินงานตามมาตรฐานและตัวบงช้ี   

มาตรฐาน/ 
ตัวบงช้ี 

เปาหมาย ผลดำเนินการ 
การบรรลุ
เปาหมาย 

น้ำหนัก คะแนน 
คะแนน x
น้ำหนัก 

มาตรฐานท่ี ๑  คุณภาพและคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูสำเร็จการศึกษา 
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 

มาตรฐานท่ี 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 

มาตรฐานท่ี 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 

มาตรฐานท่ี 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 

มาตรฐานท่ี 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 

มาตรฐานท่ี 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 
คะแนนเฉล่ีย (๗๘๔.๒๐ ÷ ๑๖๖ = ๔.๗๒ ระดับคุณภาพ ดีมาก - 



๖๙ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 

๒. ขอมูลพ้ืนฐาน (Common Data Set)  
ประกอบรายงานการประเมินตนเองของ วทอ.ยศ.ทอ. 

ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

ลำดับ ขอมูลพ้ืนฐาน 

ปงบประมาณ 

๒๕๖๑  ๒๕๖๒  ๒๕๖๓ 

๑. จำนวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจำป ๑ ๑ ๑ 
๒. จำนวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจำปท่ีบรรลุ

เปาหมาย 
๑ ๑ ๑ 

๓. จำนวนหลักสูตรท่ีเปดสอนท้ังหมด ๑ ๑ ๑ 
๔. จำนวนผูเรียนท้ังหมด ๘๑ ๘๓ ๘๐ 
๕. จำนวนผูเรียนท่ีถูกใหออก/ลาออก ระหวางการศึกษา - - - 
๖. จำนวนผูเรียนท่ีสำเร็จการศึกษา ๘๑ ๘๓ ๘๐ 
๗. จำนวนนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาท่ีสำเร็จ

การศึกษาในรอบ ๓ ปท่ีผานมา ไดรับรางวัลประกาศ
เกียรติคุณยกยองระดับชาติหรือนานาชาติ 

- - - 

๘. จำนวนบุคลากรท้ังหมด (ทุกระดับ : ไมรวมผูเรียน) ๖๙ ๖๘ ๖๑ 
๙. จำนวนพนักงานราชการ ๔ ๔ ๔ 

๑๐. จำนวนอาจารยท้ังหมด ๒๔ ๒๗ ๒๓ 
๑๑. จำนวนอาจารยท่ีลาศึกษาตอ ๒ - ๑ 
๑๒. จำนวนอาจารย คุณวุฒิปริญญาตร ี ๓ ๖ ๘ 
๑๓. จำนวนอาจารย คุณวุฒิปริญญาโท ๑๗ ๑๙ ๑๓ 
๑๔. จำนวนอาจารย คุณวุฒิปริญญาเอก ๒ ๒ ๒ 
๑๕. จำนวนผลงานวิจัยของคณาจารย - ๕ - 
๑๖. จำนวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีเผยแพร ๙๒ ๙๗ ๙๗ 
๑๗. งบประมาณท่ีขอตั้ง ๕,๘๕๐,๖๕๐ ๕,๗๙๓,๘๕๐ ๖,๒๖๒,๖๖๕ 
๑๘. งบประมาณท่ีไดรับการจัดสรร ๕,๘๕๐,๖๕๐ ๕,๗๙๓,๘๕๐ ๖,๒๖๒,๖๖๕ 
๑๙. งบดำเนินการท้ังหมด ๔,๒๕๓,๓๓๗.๖๐ ๔,๒๕๘,๒๔๙.๕๘ ๔,๕๕๙,๔๖๕ 
๒๐. งบดำเนินการจัดการศึกษา ๑,๒๐๖,๔๐๐ ๑,๑๔๙,๖๐๐ ๑,๓๒๓,๒๐๐ 
๒๑. งบประมาณวัสดุฝก/อุปกรณการฝก ๓๙๐,๗๕๐ ๓๘๖,๐๐๐ ๓๘๐,๐๐๐ 
๒๒. คาใชจายท้ังหมด (ไมรวมเงินเดือน) ๕,๘๕๐,๔๘๗.๖๐ ๕,๗๙๓,๘๔๙.๕๘ ๕,๙๐๓,๔๒๖.๑๘ 
๒๓. สงคืน - - ๓๕๙,๒๓๘ 
๒๔. เงินเหลือจายสุทธิ ๑๖๒.๔๐ ๐.๔๒ ๐.๘๒ 
๒๕. คาใชจายตอหัวของผูสำเร็จการศึกษา  

(อัตรา : หัว : ป) 
๔๘๗,๐๖๐ ๔๙๐,๖๗๓ ๕๑๐,๗๑๕ 

๒๖. งบประมาณดูงานตางประเทศระยะไกล - ๑๒,๑๑๐,๑๕๐ - 
๒๗. งบประมาณดูงานตางประเทศระยะใกล - ๑,๔๓๖,๒๗๐ - 



๗๐ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 

๓. ตารางแสดงแหลง/ เอกสารอางอิงในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา 
 

มาตรฐาน 
ตัวบงช้ี/
หมายเลข
เอกสาร 

ช่ือเอกสาร 
สถานท่ีจัดเก็บ/ 
แหลงอางอิง 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพและคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูสำเร็จการศึกษา 
ตัวบงชี้ ๑.๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบงชี้ ๑.๓ 
 
 
 
 
 
ตัวบงชี้ ๑.๔ 

๑.๑.๑.๑ 
 
 
๑.๑.๑.๒ 
 
 
 
๑.๑.๑.๓ 
 
๑.๑.๑.๔ 
 
๑.๑.๑.๕ 
 
๑.๑.๓.๑ 
 
๑.๑.๓.๒ 
 
๑.๑.๓.๓ 
 
๑.๑.๔.๑ 
 
๑.๑.๔.๒ 
๑.๑.๔.๓ 
 
๑.๑.๔.๔ 
 
 
๑.๑.๔.๕ 
 
๑.๑.๔.๖ 
 
 
 

- ระเบียบ วทอ.ฯ วาดวยการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาของ วทอ.ฯ พ.ศ.
๒๕๕๘ 
- คำสั่ง ทอ.ท่ี ๑๗๐๒/๖๒ ลง ๒๑ ต.ค.๖๒ 
เรื่อง เปดการศึกษา ใหขาราชการ และ
บุคคลภายนอก ทอ.เขารับการศึกษา
หลักสูตรการทัพอากาศ รุนท่ี ๕๔ 
- รายงานผลการศึกษาของ นศ.วทอ.รุนท่ี 
๕๔ (ลับ) 
- รายงานผลการศึกษาของ นศ.วทอ.รุนท่ี 
๕๓ (ลับ) 
- รายงานผลการศึกษาของ นศ.วทอ.รุนท่ี 
๕๒ (ลับ) 
- รายงานผลการประเมินตนเอง รอบ ๑๒ 
เดือน ของ วทอ.ฯ ปงบประมาณ ๒๕๖๓ 
- รายงานผลการประเมินตนเอง รอบ ๑๒ 
เดือน ของ วทอ.ฯ ปงบประมาณ ๒๕๖๒ 
- รายงานผลการประเมินตนเอง รอบ ๑๒ 
เดือน ของ วทอ.ฯ ปงบประมาณ ๒๕๖๑ 
- แผนการติดตามคุณภาพผูสำเร็จการศึกษา 
ปงบประมาณ ๒๕๖๓ 
- คูมือมาตรฐานงาน วทอ.ฯ พ.ศ.๒๕๖๓ 
- หนังสือประเมินติดตามผลผูสำเร็จ
การศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ รุนท่ี ๕๓ 
- แบบประเมินความพึงพอใจสำหรับ
ผูบังคับบัญชาของผูสำเร็จการศึกษา
หลักสูตรการทัพอากาศ รุนท่ี ๕๓ 
- รายงานการประเมินติดตามผลผูสำเร็จ
การศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ รุนท่ี ๕๓ 
- รายงานการประเมินติดตามผลผูสำเร็จ
การศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ รุนท่ี ๕๒ 
 
 

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 
 
 
 



๗๑ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 

มาตรฐาน 
ตัวบงช้ี/
หมายเลข
เอกสาร 

ช่ือเอกสาร 
สถานท่ีจัดเก็บ/ 
แหลงอางอิง 

๑.๑.๔.๗ - รายงานการประเมินติดตามผลผูสำเร็จ
การศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ รุนท่ี ๕๑ 

Data Sharing วทอ.ฯ 
 
 

มาตรฐานท่ี ๒ การวิจัยและ/หรือผลงานทางวิชาการ 
ตัวบงชี้ ๒.๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบงชี้ ๒.๒ 
 
 
 
 

๒.๒.๑.๑ 
๒.๒.๑.๒ 
 
 
๒.๒.๑.๓ 
 
 
 
๒.๒.๑.๔ 
 
 
 
 
๒.๒.๑.๕ 
๒.๒.๑.๖ 
 
๒.๒.๑.๗ 
 
๒.๒.๒.๑ 
 
๒.๒.๒.๒ 
 
๒.๒.๒.๓ 
 
๒.๒.๒.๔ 

- คูมือเอกสารวิจัย วทอ.ฯ 
- คำสั่ง วทอ.ฯ (เฉพาะ) ท่ี ๓๗ ลง ๑๕ พ.ย.
๖๒ เรื่อง แตงตั้ง คณก.เอกสารวิจัย วทอ.
ยศ.ทอ.ประจำปการศึกษา ๒๕๖๓ 
- คำสั่ง วทอ.ฯ (เฉพาะ) ท่ี ๑ ลง ๘ ม.ค.๖๓ 
เรื่อง แตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบเอกสาร
วิจัยของ นศ.วทอ.รุนท่ี ๕๔ ประจำป
การศึกษา ๒๕๖๓ 
- คำสั่ง วทอ.ฯ (เฉพาะ) ท่ี ๙ ลง ๖ มี.ค.๖๓ 
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประเมินและ
เจาหนาท่ีรับผิดชอบการแถลงผลงาน
เอกสารวิจัยของ นศ.วทอ.รุนท่ี ๕๔ 
ประจำปการศึกษา ๒๕๖๓ 
- ฐานขอมูลเอกสารวิจัยของ นศ.วทอ. 
- ระเบียบ วทอ.ฯ วาดวยการคัดเลือก
เอกสารวิจัยดีเดนของ วทอ.ฯ พ.ศ.๒๕๖๑ 
- รายงานผลการคัดเลือกเอกสารวิจัยดีเดน
ของ นศ.วทอ.รุนท่ี ๕๔ 
- หนังสือสงผลงานเอกสารวิจัยของ 
นศ.วทอ.ฯ ไปหองสมุด ทอ. 
- วารสารนภยาธิปตย ปท่ี ๓ ฉบับท่ี ๒ 
กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒ 
- วารสารนภยาธิปตย ปท่ี ๔ ฉบับท่ี ๑ 
มกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๓ 
- เอกสารประกอบการศึกษา เรื่อง ความ 
ทาทายนวัตกรรมและเทคโนโลยีกับความ
ม่ันคงของชาติ โดย น.อ.หญิง วชิราภรณ 
เชาวนศิริ 
 
 
 

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 
ตัวบงช้ี/
หมายเลข
เอกสาร 

ช่ือเอกสาร 
สถานท่ีจัดเก็บ/ 
แหลงอางอิง 

มาตรฐานท่ี ๓ การบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 
ตัวบงชี้ ๓.๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบงชี้ ๓.๒ 
 
 
 
 
 
ตัวบงชี้ ๓.๓ 
 
 
 
 
 
ตัวบงชี้ ๓.๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓.๓.๑.๑ 
 
๓.๓.๑.๒ 
๓.๓.๑.๓ 
 
๓.๓.๑.๔ 
๓.๓.๑.๕ 
 
๓.๓.๑.๖ 
 
๓.๓.๑.๗ 
๓.๓.๒.๑ 
 
 
๓.๓.๒.๒ 
 
๓.๓.๒.๓ 
๓.๓.๓.๑ 
 
 
๓.๓.๓.๒ 
 
 
๓.๓.๔.๑ 
๓.๓.๔.๒ 
 
 
 
๓.๓.๔.๓ 
 
๓.๓.๔.๔ 
 
๓.๓.๔.๕ 
 

- 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) 
- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ วทอ.ฯ 
(พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๖) 
- รายงานการประชุมประจำเดือน วทอ.ฯ 
- คำสั่ง วทอ.ฯ (เฉพาะ) ท่ี ๖/๖๑ ลง ๒๘ 
ก.ย.๖๑ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรการทัพอากาศ 
- สรุปผลสั่งการ ผบ.วทอ.ยศ.ทอ.ในท่ี
ประชุมหารือขอราชการของ วทอ.ฯ 
- หนังสือเชิญประชุม วทอ.ฯ 
- แบบประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาท
หนาท่ีของผูบริหาร วทอ.ฯ (ต.ค.๖๑ - มี.ค.
๖๒)  
- แบบประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาท
หนาท่ีของผูบริหาร วทอ.ฯ (เม.ย. - ก.ย.
๖๒) 
- ระบบอีเลิรนนิง และ ระบบดาตาแชรริง 
- คำสั่ง วทอ.ฯ (เฉพาะ) ท่ี ๓๕ ลง ๑ พ.ย.
๖๒ เรื่อง แตงตั้ง คณะกรรมการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร วทอ.ฯ 
ปงบประมาณ ๒๕๖๓  
- ภาพแสดงขอมูลในระบบอีเลิรนนิง ท่ี
ปรับปรุงใหทันสมัยอยูเสมอ 
- แผนผังการเชื่อมโยงกันเปนเครือขายของ
สถาบัน  
- แบบประเมินการรักษาความปลอดภัย
และการบริหารความเสี่ยง ICT 

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 
 



๗๓ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 

มาตรฐาน 
ตัวบงช้ี/
หมายเลข
เอกสาร 

ช่ือเอกสาร 
สถานท่ีจัดเก็บ/ 
แหลงอางอิง 

 
 
ตัวบงชี้ ๓.๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบงชี้ ๓.๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓.๓.๔.๖ 
 
๓.๓.๕.๑ 
 
 
๓.๓.๕.๒ 
 
 
๓.๓.๕.๓ 
 
 
๓.๓.๕.๔ 
 
 
๓.๓.๕.๕ 
๓.๓.๕.๖ 
 
 
๓.๓.๖.๑ 
 
๓.๓.๖.๒ 
 
๓.๓.๖.๓ 
 
 
๓.๓.๖.๔ 
 
๓.๓.๖.๕ 
 
๓.๓.๖.๖ 
 
 
 
 
 

- การประเมินประสิทธิภาพการใชงาน
ระบบอีเลิรนนิง 
- แผนดำเนินงานขับเคลื่อน วทอ.ฯ ใหเปน
องคการแหงการเรียนรู ประจำป
งบประมาณ ๒๕๖๓ 
- คำสั่ง วทอ.ฯ (เฉพาะ) ท่ี ๓๑ ลง ๒๑ ต.ค.
๖๒ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนา 
ระบบราชการ วทอ.ฯ 
- คำสั่ง วทอ.ฯ (เฉพาะ) ท่ี ๔๐ ลง ๒๘ พ.ย.
๖๒ เรื่อง แตงตั้งคณะทำงานชุมชนนัก
ปฏิบัติ วทอ.ฯ 
- ขอเชิญประชุม คณอก.การจัดการความรู 
วทอ.ยศ.ทอ.และคณะทำงานชุมชนนัก
ปฏิบัติ วทอ.ฯ ครั้ง ๑/๖๓ 
- ตัวอยางหนาเว็บไซตท่ีรวบรวม KM วทอ.ฯ 
- สรุปผลการประชุม คณอก.การจัดการ
ความรู วทอ.ฯ และคณะทำงานชุมชน 

นักปฏิบัติ วทอ.ฯ ครั้ง ๑/๖๓ 
- แผนบริหารความเสี่ยง วทอ.ฯ 
ปงบประมาณ ๒๕๖๓ 
- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
วทอ. ฯ ปงบประมาณ ๒๕๖๓ 
- การระบุแลวิเคราะหความเสี่ยง,  
การประเมินผลการควบคุมและการจัดการ
ความเสี่ยง วทอ.ฯ ปงบประมาณ ๒๕๖๓ 
- รายงานการติดตามผลการบริหารความ
เสี่ยง วทอ.ฯ 
- สรุปผลการประชมุคณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง 
- คูมือการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน 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 
 
 
 
 
 



๗๔ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 

มาตรฐาน 
ตัวบงช้ี/
หมายเลข
เอกสาร 

ช่ือเอกสาร 
สถานท่ีจัดเก็บ/ 
แหลงอางอิง 

 
 
ตัวบงชี้ ๔.๑ 
 
 
 
 
 
 
ตัวบงชี้ ๔.๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบงชี้ ๔.๓ 
 
 
ตัวบงชี้ ๔.๔ 
 
ตัวบงชี้ ๔.๕ 
 
 
ตัวบงชี้ ๔.๖ 
 
 

 
 
๔.๔.๑.๑ 
๔.๔.๑.๒ 
 
๔.๔.๑.๓ 
 
๔.๔.๑.๔ 
 
๔.๔.๒.๑ 
 
 
 
๔.๔.๒.๒ 
๔.๔.๒.๓ 
 
 
๔.๔.๒.๔ 
 
๔.๔.๒.๕ 
 
๔.๔.๒.๖ 
 
 
๔.๔.๓.๑ 
๔.๔.๓.๒ 
 
๔.๔.๔.๑ 
๔.๔.๔.๒ 
๔.๔.๕.๑ 
 
๔.๔.๕.๒ 
๔.๔.๖.๑ 
 
 

 
 
- หลักสูตรการทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๖๑ 
- รายงานการประชุม คณก.บริหารหลักสูตร
การทัพอากาศ 
- รายงานผลการประเมินภาพรวมการจัด
การศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศรุนท่ี ๕๔ 
- รายงานการประชุม คณก.บริหารหลักสูตร
การทัพอากาศ (จบหลักสูตร) 
- ขออนุมัติแตงตั้งผูบรรยาย ผูควบคุมการ
สัมมนาและการปฏิบัติกิจกรรมหลักสูตร
การทัพอากาศ รุนท่ี ๕๔ ปการศึกษา 
๒๕๖๓ 

- ฐานขอมูลประวัติผูบรรยาย 
- แผนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
การทัพอากาศ รุนท่ี ๕๔ ปการศึกษา 
๒๕๖๓ 
- รายงานผลการประเมินการบรรยายหมวด
วิชาท่ี ๑ - ๕ 
- ฐานขอมูลผลการประเมินผูบรรยาย 
ปงบประมาณ ๒๕๖๓ 
- คำสั่ง วทอ.ยศ.ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๒๗ ลง ๑๘ 
ต.ค.๖๒ เรื่อง แตงตั้งผูรับผิดชอบการศึกษา
หลักสูตรการทัพอากาศ ปการศึกษา ๒๕๖๓ 
- แนวการบรรยาย 
- รายงานการประเมินผลการจัดการเรียน
การสอนหมวดวิชาท่ี ๑ – ๔ 
- บงการหมวดวิชาท่ี ๑ – ๔ 
- บงการหมวดวิชาท่ี ๕ 
- แบบประเมินการสัมมนา/ แถลงผล/  
การดูงานและศึกษาภูมิประเทศ 
- ข้ันตอนการวัดและประเมินผล 
- แผนความตองการจัดซ้ือจัดจางพัสดุ 
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 
 
 

มาตรฐานท่ี ๔ การบริหารและพัฒนาหลักสูตร 
 
 



๗๕ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 

มาตรฐาน 
ตัวบงช้ี/
หมายเลข
เอกสาร 

ช่ือเอกสาร 
สถานท่ีจัดเก็บ/ 
แหลงอางอิง 

ตัวบงชี้ ๔.๗ 
 
 
 
 
ตัวบงชี้ ๔.๘ 
 
 
 
 
 
ตัวบงชี้ ๕.๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบงชี้ ๕.๒ 
 
 
 
 
ตัวบงชี้ ๕.๓ 
 
 
 
ตัวบงชี้ ๖.๑ 
 
 
 

๔.๔.๗.๑ 
 
 
 
 
๔.๔.๘.๑ 
 
 
 
 
 
๕.๕.๑.๑ 
 
๕.๕.๑.๒ 
 
 
 
๕.๕.๑.๓ 
 
๕.๕.๑.๔ 
 
๕.๕.๑.๕ 
๕.๕.๒.๑ 
 
 
 
๕.๕.๒.๒ 
๕.๕.๓.๑ 
 
 
 
๖.๖.๑.๑ 
 
๖.๖.๑.๒ 
 

- รายงานผลการประเมินการดูงานและ
ศึกษาภูมิประเทศ และกิจกรรมตาง ๆ  
(ท่ีเก่ียวกับการสงเสริมการปฏิบัติงานท่ีใช
เครือขายเปนศูนยกลาง และความรูพ้ืนฐาน
ในการปฏิบัติงานรวมในประชาคมอาเซียน) 
- รายงานผลการประเมินการดูงานและ
ศึกษาภูมิประเทศ และกิจกรรมตาง ๆ  
(ท่ีเก่ียวกับการเสริมสรางคานิยมหลักของ
กองทัพอากาศ) 
 
 
- บงการพิเศษ การฝกการบริหาร
สถานการณวิกฤติในระดับยุทธศาสตร 
- คำสั่ง วทอ.ฯ (เฉพาะ) ท่ี ๑๗ ลง ๒๓ ก.ค.
๖๓ เรื่อง แตงตั้งผูรับผิดชอบการฝกการ
บริหารสถานการณวิกฤติในระดับ
ยุทธศาสตร ปการศึกษา ๒๕๖๓ 
- คูมือการฝก Planner’s Handbook for 
Operational Design Ver 1.0 
- รายงานผลการประเมินการฝกการบริหาร
สถานการณวิกฤติในระดับยุทธศาสตร 
- เอกสารประกอบการฝกสำหรับอาจารย 
- การประชุมการฝกการบริหารสถานการณ
วิกฤติในระดับยุทธศาสตร (กลุมควบคุมการ
ฝก/ กลุมสนับสนุนการฝก/ กลุมประเมินผล
การฝก/ กลุมประชาสัมพันธการฝก) 
- After Action Review (SCM 2020) 
- หนังสือขอรับการสนับสนุนทรัพยากร 
การฝก 
 
 
- 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 

 
 
 

Data Sharing วทอ.ฯ 
 

Data Sharing วทอ.ฯ 
 

มาตรฐานท่ี ๕ การฝกทักษะตามเอกลักษณของสถานศึกษา 
 
 

มาตรฐานท่ี ๖ การประกันและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
 



๗๖ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 

มาตรฐาน 
ตัวบงช้ี/
หมายเลข
เอกสาร 

ช่ือเอกสาร 
สถานท่ีจัดเก็บ/ 
แหลงอางอิง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบงชี้ ๖.๒ 
 
 
 
 

๖.๖.๑.๓ 
 
 
๖.๖.๑.๔ 
 
๖.๖.๑.๕ 
 
๖.๖.๑.๖ 
 
๖.๖.๑.๗ 
 
๖.๖.๑.๘ 
 
๖.๖.๑.๙ 

 
๖.๖.๒.๑ 

๖.๖.๒.๒ 
 
 
 

- คำสั่ง วทอ.ฯ (เฉพาะ) ท่ี ๓๐ ลง ๒๑ ต.ค.
๖๒ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาปงบประมาณ ๒๕๖๓ 
- หนังสือเชิญประชุม คณก.ประกันคุณภาพ
การศึกษาของ วทอ.ฯ 
- รายงานผลการประชุม คณก.ประกัน
คุณภาพการศึกษาของ วทอ.ฯ 
- ตารางหนวยรับผิดชอบในการลงขอมูล
หลักฐานงานสวนท่ีรับผิดชอบ 
- แผนงานประกันคุณภาพการศึกษาของ 
วทอ.ฯ ปงบประมาณ ๒๕๖๒๓ 
- แผนการประชุมประกันคุณภาพการศึกษา
ของ วทอ.ฯ ปงบประมาณ ๒๕๖๓ 
- สรุปผลการประชุม คณก.ตรวจติดตาม
และประเมินคุณภาพการศึกษาของ วทอ.ฯ 
- รายงานการประเมินตนเองของ วทอ.ฯ 
- รายงานผลการดำเนินการตาม
ขอเสนอแนะของ คณอก.ประกันคุณภาพ
การศึกษาของ ทอ. ปงบประมาณ ๒๕๖๒ 
 

Data Sharing วทอ.ฯ 
 
 

Data Sharing วทอ.ฯ 
 

Data Sharing วทอ.ฯ 
 

Data Sharing วทอ.ฯ 
 

Data Sharing วทอ.ฯ 
 

Data Sharing วทอ.ฯ 
 

Data Sharing วทอ.ฯ 
 

Data Sharing วทอ.ฯ 
Data Sharing วทอ.ฯ 

 
 
 

 

 

 



๗๗ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 

๔. แผนงานประกันคุณภาพการศึกษาของ วทอ.ยศ.ทอ.ประจำปงบประมาณ  ๒๕๖๓ 

 

๕. คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปงบประมาณ  ๒๕๖๓ 

 คำสั่งวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ (เฉพาะ) ท่ี ๓๐ ลง ๒๑ ต.ค.๖๒ เรื่อง 
แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ปงบประมาณ ๒๕๖๓  
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