วิสัยทัศน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

“เปนองคกรการศึกษา เพื่อพัฒนากําลังพล
ใหเปนทหารอากาศชั้นนํา ในภูมิภาคอาเซียน”

คํานํา
ยศ.ทอ.ไดกําหนดใหสถานศึกษาซึ่งเปนหนวยขึ้นตรงดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา และใช
“คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ พ.ศ.๒๕๕๕” เปนแนวทางการดําเนินงาน
ของสถานศึกษา จํานวน ๗ แหง ไดแก วทอ.ยศ.ทอ., รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ., รร.นอส.ยศ.ทอ., รร.นฝ.ยศ.ทอ, รร.คท.ยศ.ทอ.,
รร.นม.ยศ.ทอ. และ รร.นป.ยศ.ทอ. ตั้งแตปงบประมาณ ๒๕๕๖
ปจจุบันบริบทดานการประกันคุณภาพการศึกษามีการพัฒนาใหสอดคลองกับการปฏิบัติงานและ
การบริหารจัดการการฝกศึกษามากยิ่งขึ้น คณอก.ประกันคุณภาพการศึกษาของ ทอ. ซึ่งแตงตั้งขึ้นตามคําสั่งสภา
การศึกษา ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๙/๕๘ ลง ๒๕ พ.ค.๕๘ ให มีหนาที่ พิจารณากําหนดนโยบาย และวิธีการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาของ ทอ. จึงไดทบทวน “คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
พ.ศ.๒๕๕๕” และจัดทํา “คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ พ.ศ.๒๕๖๑”
ฉบับนี้ โดยคํานึงถึงแผนพัฒนาการศึกษาของ ทอ. ยุทธศาสตรและนโยบายการพัฒนากําลังพลของ ทอ. แนวคิด
การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการดําเนินงานอันจะเปนหลักประกันในประสิทธิภ าพและความคุมคา
ในการจัดการฝกศึกษาของสถานศึกษา รวมทั้งมติ ขอเสนอแนะจากการประชุมผูแทนสถานศึกษา ยศ.ทอ. และ
ขอคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวของ
คณอก.ประกันคุณภาพการศึกษาของ ทอ. หวังเปนอยางยิ่งวา “คูมือดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาสถานศึกษา กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ พ.ศ.๒๕๖๑” ซึ่งจะใชตั้งแตปงบประมาณ ๒๕๖๒ เปนตนไปนี้
จะเปนประโยชนและแนวทางแกสถานศึกษาในการปรับใชใหเหมะสมกับภารกิจและบริบทการบริหารงานตาง ๆ
รวมทั้งเพื่อใหการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาเปนสวนหนึ่งของการบริหารจัดการของสถานศึกษา สะทอน
ความมีคุณภาพและไดมาตรฐานตามเปาหมายของการจัดการฝกศึกษาในสถานศึกษาตอไป
พล.อ.ท.
(นอย ภาคเพิ่ม)
จก.ยศ.ทอ.
ประธานอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของ ทอ.

สารบัญ
หนา
บทที่ ๑ การประกันคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
ความเปนมาและความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา

๑

การประกันคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

๑

แนวทางการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

๔

บทที่ ๒ มาตรฐานการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
มาตรฐานการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

๗

เกณฑการประเมินคุณภาพ

๑๐

การคิดคํานวณคะแนนเฉลี่ยเปนรายมาตรฐาน

๑๐

การประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา

๑๑

การแปลความหมายระดับคุณภาพการดําเนินงานจากคะแนนการประเมิน

๑๑

รายละเอียดมาตรฐานการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ๑๒
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพและคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูสําเร็จการศึกษา

๑๒

มาตรฐานที่ ๒ การวิจัยและ/หรือผลงานทางวิชาการ

๑๖

มาตรฐานที่ ๓ การบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา

๒๐

มาตรฐานที่ ๔ การบริหารและพัฒนาหลักสูตร

๒๗

มาตรฐานที่ ๕ การฝกทักษะตามเอกลักษณของสถานศึกษา

๓๗

มาตรฐานที่ ๖ การประกันและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

๔๑

บทที่ ๓ แบบรายงานการประเมินตนเอง
ภาคผนวก
ผนวก ก นโยบายการศึกษาของกองทัพอากาศ
ผนวก ข คําสั่งสภาการศึกษากองทัพอากาศ

๔๕

๑

บทที่ ๑
การประกันคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
ความเปนมาและความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๔๕ (ฉบับที่ ๒) และ
พ.ศ.๒๕๕๓ (ฉบับที่ ๓) ไดกําหนดจุดมุงหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุงเนนคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา โดยกําหนดรายละเอียดไวในหมวด ๖ มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา ๔๗
ใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบดวยระบบ
การประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก โดยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง และมาตรา ๔๘ ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมี
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด
หนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและ
เพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก
นอกจากนี้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.) ยังสงเสริมสนับสนุน
ใหสวนราชการนํากรอบการบริหารจัดการองคกรและเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector
Management Quality Award : PMQA) มาเปนแนวทางปรับปรุงองคกรใหมีคุณภาพรอบดาน โดยปรับปรุง
การทํางานทีละขั้นจากระดับพื้นฐานจนไปสูการรับรองคุณภาพระดับกาวหนาเพื่อยกระดับมาตรฐานใหเทียบเทาสากล
สําหรับหลักเกณฑที่เกี่ยวของกับการพัฒนากําลังพลของหนวยงานกําหนดไวในหมวด ๕ การมุงเนนบุคลากร
ประเด็น HR4 สวนราชการมีการจัดทําระบบการเรียนรูและการพัฒนาที่สนับสนุนความตองการของสวนราชการ
และการพัฒนาตนเอง โดยมีวิธีประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการเรียนรูและการพัฒนา ๒
ประเด็น คือ
๑. การจัดการระบบประกันคุณภาพของการฝกอบรม เพื่อยกระดับงานฝกอบรมใหมีมาตรฐานสูง
มีความคุมคาตอการลงทุน และสรางความเชื่อมั่นแกผูเรียนวาการฝกอบรมมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับ คลายกับระบบ
การประกันคุณภาพภาพภายใน โดยมีองคประกอบคือ หลักสูตร ผูสอน วิธีการสอน หองเรียน ผูเรียน และการวัด
และประเมินผลการฝกอบรม
๒. การประเมินประสิทธิผลและความคุมคาของการพัฒนา/ฝกอบรมบุคลากร
การประกันคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
กองทัพอากาศตระหนักถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๔๕ (ฉบับที่ ๒) และ พ.ศ.๒๕๕๓ (ฉบับที่ ๓) และการบริหาร
จัดการองคกรภาครัฐใหมีคุณภาพตามแนวทางการปรับปรุงระบบราชการของสํานักงาน ก.พ.ร.ขางตน จึงได
กําหนดภารกิจของกรมยุทธศึกษาทหารอากาศรายละเอียดตามอัตราการจัดโครงสราง ทอ. พ.ศ.๒๕๕๒ ใหรับผิดชอบ
งานประกันคุณภาพการศึกษาของทุกสถานศึกษา และหนวยจัดการศึกษาใน ทอ. โดยดําเนินการในเรื่องการตรวจ

๒
ประเมินคุณภาพการศึกษาจากหนวยงานภายในและภายนอก ทอ. การใหขอมูลดานการประกันคุณภาพการศึกษา
แกสถานศึกษา กําหนดมาตรฐานองคประกอบและตัวชี้วัดในการประเมิน และมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของ ทอ. ตามคําสั่งสภาการศึกษา ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๒/๕๒ ลง ๒๐ ก.ค.๕๒ ใหดําเนินการ
ดานการประกันคุณภาพการศึกษาของ ทอ. ใหเปนไปดวยความเรียบรอย ตอมาในป พ.ศ.๒๕๕๖ มีคําสั่ง ทอ.
(เฉพาะ) ที่ ๒/๕๖ เรื่อง นโยบายการศึกษาของ ทอ. กําหนดให สถานศึกษา และโรงเรียนเหลาสายวิทยาการ
จัดใหมีการประกันคุณภาพการศึกษา โดยใหถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการ
อยางตอเนื่อง และใหมีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาเสนอตอ คณอก.ประกัน
คุณภาพการศึกษาของ ทอ. เพื่อเปนหลักประกันวาการจัดการศึกษาไดมีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
และให ยศ.ทอ.ดําเนินการดานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และหนวยจัดการศึกษาของ ทอ.
และรายงานผลการดําเนินงานตอสภาการศึกษา ทอ.
ในปพ.ศ.๒๕๕๘ ยกเลิกคําสั่งสภาการศึกษา ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๒/๕๒ ลง ๒๐ ก.ค.๕๒ และมีคําสั่ง
สภาการศึกษา ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๙/๕๘ ลง ๒๕ พ.ค.๕๘ เรื่อง แตงตั้ง คณอก.ประกันคุณภาพการศึกษาของ ทอ.
ประกอบดวย
๑. จก.ยศ.ทอ.
เปนประธานอนุกรรมการ
๒. รอง จก.ยศ.ทอ.
เปนรองประธานอนุกรรมการ
๓. ผอ.กกศ.รร.นนก.
เปนอนุกรรมการ
๔. ผบ.วทอ.ยศ.ทอ.
เปนอนุกรรมการ
๕. ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.
เปนอนุกรรมการ
๖. ผบ.รร.การบิน
เปนอนุกรรมการ
๗. รอง เสธ.ยศ.ทอ.
เปนอนุกรรมการ
๘. รอง ผอ.สบศ.บก.ยศ.ทอ.
เปนอนุกรรมการ
๙. ผอ.รร.นอส.ยศ.ทอ.
เปนอนุกรรมการ
๑๐. ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ.
เปนอนุกรรมการ
๑๑. ผบ.รร.จอ.ยศ.ทอ.
เปนอนุกรรมการ
๑๒. ผอ.วพอ.พอ.
เปนอนุกรรมการ
๑๓. ผอ.กวพ.สบศ.บก.ยศ.ทอ.
เปนอนุกรรมการและเลขานุการ
๑๔. ผอ.กกศ.สปพ.กพ.ทอ.
เปนอนุกรรมการ
๑๕. ผอ.รร.ดย.ทอ.ดย.ทอ.อย.
เปนอนุกรรมการ
๑๖. ผอ.รร.คท.ยศ.ทอ.
เปนอนุกรรมการ
๑๗. ผอ.รร.นม.ยศ.ทอ.
เปนอนุกรรมการ
๑๘. ผอ.รร.นป.ยศ.ทอ.
เปนอนุกรรมการ
๑๙. ผูแทนหัวหนาหนวยสายวิทยาการ เปนอนุกรรมการ
๒๐. รอง ผอ.กวพ.สบศ.บก.ยศ.ทอ.
เปนอนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
๒๑. หน.ผปคศ.กวพ.สบศ.บก.ยศ.ทอ. เปนอนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ

๓
คณอก.ประกันคุณภาพการศึกษาของ ทอ. มีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
๑. พิจารณากําหนดนโยบาย และวิธีการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของ ทอ.
๒. กํากับ ดูแล และเสนอแนะ งานสงเสริมคุณภาพการศึกษา ไดแก วางแผน ดําเนินการพัฒนา
กําลังพลใหมีความรูความสามารถ ในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา รร.เหลาสายวิทยาการ
และหนวยจัดการศึกษาของ ทอ. พัฒนาขอมูลสารสนเทศการประกันคุณภาพการศึกษา สรางเครือขายประกัน
คุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก ทอ.และประชาสัมพันธงานประกันคุณภาพการศึกษา
๓. กํากับ ดูแล และเสนอแนะรายงานการประเมินตนเอง (SAR) งานตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการศึกษา ติดตามและวิเคราะหผลการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและรายงานผลการประเมิน
คุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาของ ทอ.
๓.๑ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ไดแก รร.นนก. และ วพอ.พอ.
๓.๒ ระดับต่ํากวาปริญญาตรี ไดแก รร.จอ.ยศ.ทอ. และ รร.ดย.ทอ.ดย.ทอ.อย.
๓.๓ ระดับการศึกษาวิชาชีพทางทหาร (PME) ไดแก วทอ.ยศ.ทอ., รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.,
รร.นอส.ยศ.ทอ. และ รร.นฝ.ยศ.ทอ.
๓.๔ ระดับ รร.หลักขั้นตน ไดแก รร.นม.ยศ.ทอ., รร.นป.ยศ.ทอ. และ รร.คท.ยศ.ทอ.
๓.๕ ระดับ รร.เหลาสายวิทยาการ และหนวยจัดการศึกษา
๔. กํากับ ดูแล และเสนอแนะ งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ไดแก ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย
พัฒนาระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา กําหนดมาตรฐาน ตัวบงชี้และเกณฑการประเมิน
คุณภาพการศึกษาและฝกอบรมของ ทอ. รวมทั้ง จัดทําเอกสาร ตํารา คูมือ การประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษาของ ทอ.อยางตอเนื่อง
๕. พิจารณาใหคําแนะนําและเสนอแนะสวนราชการ สถานศึกษา รร.เหลาสายวิทยาการและ
หนวยจัดการศึกษาของ ทอ. ในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับนโยบายที่กําหนด
๖. พิจารณาแกไขปญหา และดําเนินการเรื่องอื่น ๆ ที่จะทําใหเกิดผลดีตอการประกันคุณภาพ
การศึกษาของ ทอ.
๗. อํานวยการขับเคลื่อนมาตรฐานงานประกันคุณภาพการศึกษา
๗.๑ ดานการรับรองการใชประโยชนนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐคิดคนของครู อาจารย และ
ผูเขารับการศึกษา
๗.๒ ดานการพัฒนาขอสอบมาตรฐานวิชาชีพของสถานศึกษาใน ทอ.
๗.๓ ดานการพัฒนาการรายงานการประเมินตนเองดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-SAR)
๘. แตงตั้งคณะทํางาน หรือคณะเจาหนาที่ เพื่อดําเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา
ของ ทอ. ไดตามความเหมาะสม และสามารถเชิญผูทรงคุณวุฒิจากหนวยงานภายใน และภายนอก ทอ.มาใหคําปรึกษา
ไดตามความจําเปน
๙. รายงานผลการดําเนินการใหประธานกรรมการสภาการศึกษาของ ทอ.ทราบ และนําเรียน
ผบ.ทอ. (ผาน กพ.ทอ.) เมื่อสิ้นปงบประมาณ

๔
แนวทางการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา ยศ.ทอ.
ตามอํานาจหนาที่ขอ ๓ ของ คณอก.ประกันคุณภาพการศึกษาของ ทอ.ในการกํากับ ดูแล และ
เสนอแนะรายงานการประเมินตนเอง (SAR) งานตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา ติดตามและวิเคราะห
ผลการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของสถานศึกษาของ ทอ. จึงกําหนดแนวทางการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา ยศ.ทอ.
โดยครอบคลุมสถานศึกษา ดังนี้
สถานศึกษา ยศ.ทอ. กลุม ๑ ไดแก วทอ.ยศ.ทอ., รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ., รร.นอส.ยศ.ทอ. และ
รร.นฝ.ยศ.ทอ.
สถานศึกษา ยศ.ทอ. กลุม ๒ ไดแก รร.นม.ยศ.ทอ., รร.นป.ยศ.ทอ. และ รร.คท.ยศ.ทอ.
สําหรับ รร.จอ.ยศ.ทอ.เปนสถานศึกษา ยศ.ทอ.ซึ่งจัดการฝกศึกษาโดยเทียบคุณวุฒิของผูสําเร็จ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จึงกําหนดหลักเกณฑและแนวทางดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
แตกตางออกไปตามคูมือการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา รร.จอ.ยศ.ทอ. และในสวนของการฝกอบรม
ในสายวิทยาการการศึกษาและการฝก การอนุศาสนาจารย และ ศภษ.ยศ.ทอ.ใชคูมือการประกันคุณภาพการฝกอบรม
กองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๙
การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา ยศ.ทอ. กลุม ๑ และกลุม ๒ มีแนวทาง ดังนี้
๑. สถานศึกษา ยศ.ทอ.
๑.๑ จั ด ทํ า คํ า สั่ ง แต ง ตั้ ง คณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา
ประกอบดวย คณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการดําเนินงาน และคณะกรรมการตรวจติดตามการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา โดยมีบทบาทหนาที่ครอบคลุมการดําเนินงานคุณภาพตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
๑.๒ สรา งความตระหนัก ใหกํา ลัง พลทุก ระดับ ของสถานศึก ษาเห็น ความสํา คัญ และ
ความจําเปนของการจัดการฝกศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดรวมทั้งเสริมสรางความรู ความเขาใจ
และพัฒนาทักษะเกี่ยวกับงานคุณภาพการฝกศึกษา
๑.๓ วิเคราะหมาตรฐานการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ยศ.ทอ. ตัวบงชี้และ
เกณฑการประเมิน เพื่อใหทราบถึงลักษณะแนวทาง และผลการดําเนินงานที่มีคุณภาพ
๑.๔ ศึ ก ษาข อ มู ล ผลการดํ า เนิ น งานคุ ณ ภาพการศึ ก ษาในป ที่ ผ านมา และวิ เ คราะห
สถานศึกษา แลวนําขอมูลไปจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาระยะ ๔ - ๕ ป และแผนประจําป โดยจัดทําเปน
โครงการหรื อกิจกรรมตาง ๆ ใหเปน ไปตามคูมือดําเนิน งานประกัน คุณภาพการศึ กษาสถานศึกษา ยศ.ทอ.
รวมทั้งแตงตั้ งหรือมอบผูรั บผิ ดชอบการดําเนิน งาน ระยะเวลา และการวัดประเมินผลการดําเนิน งานตาม
เปาหมาย
๑.๕ ดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม โดยผูบริหารใหการสนับสนุนจัดหา
ทรัพยากร ติดตาม และกํากับดูแล
๑.๖ กําหนดมาตรการและสงเสริม ควบคุม ตรวจสอบ ผลการดําเนินงานคุณภาพการจัดการฝก
ศึกษาและการบริหารจัดการของสถานศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐาน ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินตามคูมือ
ประกันคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา ยศ.ทอ.

๕
๑.๗ จัดทํารายงานประจําปของสถานศึกษา/รายงานประเมินตนเอง (SAR) ๑ ฉบับ สงให
ผปคศ.กวพ.สบศ.บก.ยศ.ทอ.ภายใน ๓๐ วันหลังจากปดการศึกษา กรณีมีมากกวา ๑ หลักสูตร ใหสงรายงานฯ
ภายใน ๓๐ วันหลังจากหลักสูตรสุดทายปดการศึกษา
๑.๘ เตรียมรับการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาจากคณะกรรมการซึ่งแตงตั้ง
โดย คณอก.ประกันคุณภาพการศึกษาของ ทอ.
๒. ผปคศ.กวพ.สบศ.บก.ยศ.ทอ.ตรวจสอบ วิเคราะหและรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาสถานศึกษา ยศ.ทอ. ทั้ง ๗ แหง จากรายงานประจําปของสถานศึกษา/รายงานประเมินตนเอง
(SAR) แลวรายงานผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา ยศ.ทอ. พรอมขอเสนอแนวทางการพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาตอ คณอก.ประกันคุณภาพการศึกษาของ ทอ.
๓. คณอก.ประกันคุณภาพการศึกษาของ ทอ. พิจารณาสั่งการ/กําหนดนโยบายพัฒนาคุณภาพ
แกสถานศึกษา ยศ.ทอ.เพื่อวางแผนการดําเนินงานในปตอไป
ในกรณีที่สถานศึกษา ยศ.ทอ. ครบกําหนดเวลาการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา
จะมีขั้นตอนดําเนินการ ดังนี้
ก) ผปคศ.กวพ.สบศ.ฯ ทําหนาที่ฝายเลขานุการคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ของ ทอ. ประสานการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา ยศ.ทอ.
ปงบประมาณ... รวมทั้งดําเนินการติดตอ ประสาน อํานวยความสะดวกระหวางคณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพฯ และสถานศึกษาในชวงการเตรียมการ การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาฯ การสรุปผล
การตรวจสอบและประเมินคุณภาพฯ ดวยวาจา และรายงานผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพฯ
ข) การดําเนินงานตรวจสอบและประเมินคุณภาพฯ ประกอบดวย
๑) การประชุมเตรียมการเพื่อกําหนดคณะกรรมการผูรับผิดชอบรายมาตรฐาน
ผูรับผิดชอบการสัมภาษณ กําหนดการและสถานที่
๒) การตรวจสอบและประเมินคุณภาพฯ
๓) การสรุปผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพฯ ดวยวาจา
๔) การจัดทํารายงานผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพฯ
๔. คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของ ทอ. สรุปผลการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาสถานศึกษา ยศ.ทอ. จากสรุปรายงานประจําปของสถานศึกษา/รายงานประเมินตนเอง (SAR) และ
ผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา ยศ.ทอ. โดยคณะกรรมการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพฯ นําเรียนสภาการศึกษา ผาน กพ.ทอ.ทุกสิ้นปงบประมาณ

๖
แผนภาพขั้นตอนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา ยศ.ทอ.

๗

บทที่ ๒
มาตรฐานการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
คณอก.ประกันคุณภาพการศึกษาของ ทอ. รวมกับ สถานศึกษา ยศ.ทอ. ในการกําหนดมาตรฐาน
ตัวบงชี้ คาน้ําหนัก และเกณฑการพิจารณาผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา ยศ.ทอ.
ตามระเบียบ คําสั่ง นโยบาย กระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย และกองทัพอากาศ โดยเฉพาะ
ยุทธศาสตร นโยบายดานการศึกษา และแผนพัฒนาการศึกษาของ ทอ.
สถานศึกษา ยศ.ทอ.ที่ดําเนินงานคุณภาพการศึกษาตามคูมือฉบับนี้ มีจํานวน ๗ สถานศึกษา
แบงเปน ๒ กลุม ดังนี้
กลุม ๑ มี ๔ สถานศึกษา ประกอบดวย วทอ.ยศ.ทอ., รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ., รร.นอส.ยศ.ทอ.
และ รร.นฝ.ยศ.ทอ.
กลุม ๒ มี ๓ สถานศึกษา ประกอบดวย รร.นม.ยศ.ทอ., รร.นป.ยศ.ทอ. และ รร.คท.ยศ.ทอ.
มาตรฐานการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา ยศ.ทอ.
๑. มาตรฐานและตัวบงชี้
กลุม ๑ ประกอบดวย ๖ มาตรฐาน ๒๕ ตัวบงชี้ ดังนี้
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพและคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูสําเร็จการศึกษา
มาตรฐานที่ ๒ การวิจัยและ/หรือผลงานทางวิชาการ
มาตรฐานที่ ๓ การบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๔ การบริหารและพัฒนาหลักสูตร
มาตรฐานที่ ๕ การฝกทักษะตามเอกลักษณของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๖ การประกันคุณภาพและพัฒนาคุณภาพ
กลุม ๒ ประกอบดวย ๕ มาตรฐาน ๒๓ ตัวบงชี้ ดังนี้
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพและคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูสําเร็จการศึกษา
มาตรฐานที่ ๒ การบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๓ การบริหารและพัฒนาหลักสูตร
มาตรฐานที่ ๔ การฝกทักษะตามเอกลักษณของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๕ การประกันคุณภาพและพัฒนาคุณภาพ

มี ๔ ตัวบงชี้
มี ๒ ตัวบงชี้
มี ๖ ตัวบงชี้
มี ๘ ตัวบงชี้
มี ๓ ตัวบงชี้
มี ๒ ตัวบงชี้
มี ๔ ตัวบงชี้
มี ๖ ตัวบงชี้
มี ๘ ตัวบงชี้
มี ๓ ตัวบงชี้
มี ๒ ตัวบงชี้

๘
มาตรฐาน ตัวบงชี้ และคาน้ําหนัก การดําเนินงานคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา ยศ.ทอ.
กลุม ๑ ประกอบดวย ๖ มาตรฐาน ๒๕ ตัวบงชี้ ดังนี้
มาตรฐาน

ตัวบงชี้

๑. คุณภาพและคุณลักษณะที่พึงประสงค ๑.๑ คะแนนเฉลี่ยของคาระดับคะแนนหรือรอยละของคะแนน
ของผูสําเร็จการศึกษา
ภาควิชาการของผูสําเร็จการศึกษา
๑.๒ คะแนนเฉลี่ยของคะแนนการประเมินคุณลักษณะสวน
บุคคลของผูสําเร็จการศึกษา
๑.๓ รอยละของผูเ รียนกอนสําเร็จการศึกษาที่มีคุณลักษณะ
พึงประสงคตามที่หลักสูตรกําหนด
๑.๔ ความพึงพอใจของหนวยงานตนสังกัดตอผูสําเร็จ
การศึกษา
๒. การวิจัยและ/หรือผลงาน
๒.๑ ระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและ/
ทางวิชาการ
หรือผลงานทางวิชาการ
๒.๒ ผลงานวิจัยและ/หรือผลงานทางวิชาการ
๓. การบริหารจัดการและ
๓.๑ แผนการบริหารจัดการสอดคลองกับยุทธศาสตร ทอ.
การพัฒนาสถานศึกษา
นโยบายการศึกษาของ ทอ.และแผนพัฒนาการศึกษาของ ทอ.
๓.๒ การบริหารจัดการองคกรอยางเปนระบบ
๓.๓ ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของผูบริหาร
๓.๔ ศักยภาพระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการการเรียน
การสอนและการวิจัย
๓.๕ การพัฒนาสถานศึกษาสูองคกรแหงการเรียนรู
๓.๖ ประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยง
๔. การบริหารและพัฒนาหลักสูตร
๔.๑ คุณภาพหลักสูตร
๔.๒ คุณภาพของผูบรรยาย/อาจารย/วิทยากร
๔.๓ ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
๔.๔ กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
๔.๕ ประสิทธิภาพการวัดและประเมินผล
๔.๖ ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู
๔.๗ การสงเสริมความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงานที่ใชเครือขาย
เปนศูนยกลาง และความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงานรวม
ในประชาคมอาเซียน
๔.๘ การเสริมสรางคานิยมของกองทัพอากาศ (Core Values
คือ AIR ไดแก Airmanship, Integrity and Allegiance,
Responsibility)

น้ําหนัก
๕
๕
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๕
๕
๔
๔
๔
๔
๕
๕
๕
๕
๕
๕
๕
๕

๙
มาตรฐาน
๕. การฝกทักษะตามเอกลักษณของ
สถานศึกษา
๖. การประกันและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

ตัวบงชี้
๕.๑
๕.๒
๕.๓
๖.๑
๖.๒

ประสิทธิภาพของกระบวนการฝก
การดําเนินการฝก
ทรัพยากรสนับสนุนการฝก
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการศึกษา
รวม ๖ มาตรฐาน ๒๕ ตัวบงชี้ และคาน้ําหนัก

น้ําหนัก
๑๐
๑๐
๑๐
๕
๑๕
๑๖๖

กลุม ๒ ประกอบดวย ๕ มาตรฐาน ๒๓ ตัวบงชี้ โดยไมตองดําเนินการมาตรฐานการวิจัย/หรือผลงานทางวิชาการ
เรียงเลขลําดับตัวบงชี้ ดังนี้
มาตรฐาน
ตัวบงชี้
๑. คุณภาพและคุณลักษณะที่พึงประสงค ๑.๑ คะแนนเฉลี่ยของคาระดับคะแนนหรือรอยละของคะแนน
ของผูสําเร็จการศึกษา
ภาควิชาการของผูสําเร็จการศึกษา
๑.๒ คะแนนเฉลี่ยของคะแนนการประเมินคุณลักษณะสวน
บุคคลของผูสําเร็จการศึกษา
๑.๓ รอยละของผูเ รียนกอนสําเร็จการศึกษาที่มีคุณลักษณะ
พึงประสงคตามที่หลักสูตรกําหนด
๑.๔ ความพึงพอใจของหนวยงานตนสังกัดตอผูสําเร็จ
การศึกษา
๒. การบริหารจัดการและ
๒.๑ แผนการบริหารจัดการสอดคลองกับยุทธศาสตร ทอ.
การพัฒนาสถานศึกษา
นโยบายการศึกษาของ ทอ.และแผนพัฒนาการศึกษาของ ทอ.
๒.๒ การบริหารจัดการองคกรอยางเปนระบบ
๒.๓ ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของผูบริหาร
๒.๔ ศักยภาพระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการการเรียน
การสอนและการวิจัย
๒.๕ การพัฒนาสถานศึกษาสูองคกรแหงการเรียนรู
๒.๖ ประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยง
๓. การบริหารและพัฒนาหลักสูตร
๓.๑ คุณภาพหลักสูตร
๓.๒ คุณภาพของผูบรรยาย/อาจารย/วิทยากร
๓.๓ ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
๓.๔ กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
๓.๕ ประสิทธิภาพการวัดและประเมินผล
๓.๖ ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู

น้ําหนัก
๕
๕
๑๐
๑๐
๕
๕
๔
๔
๔
๔
๕
๕
๕
๕
๕
๕

๑๐
มาตรฐาน

๔. การฝกทักษะตามเอกลักษณ
ของสถานศึกษา
๕. การประกันและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

ตัวบงชี้

น้ําหนัก

๓.๗ การสงเสริมสมรรถนะดานการใชภาษาตางประเทศและ
ความรูเกี่ยวกับอาเซียน
๓.๘ การเสริมสรางคานิยมของกองทัพอากาศ (Core Values
คือ AIR ไดแก Airmanship, Integrity and Allegiance,
Responsibility)
๔.๑ ประสิทธิภาพของกระบวนการฝก
๔.๒ การดําเนินการฝก
๔.๓ ทรัพยากรสนับสนุนการฝก
๕.๑ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
๕.๒ การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการศึกษา
รวม ๕ มาตรฐาน ๒๓ ตัวบงชี้ และคาน้ําหนัก

๕
๕

๑๐
๑๐
๑๐
๕
๑๕
๑๔๖

๒. เกณฑการประเมินคุณภาพ มีคาคะแนนการประเมินทุกตัวบงชี้ ตั้งแตระดับคะแนน ๑ - ๕
๒.๑ ตัวบงชี้เชิงคุณภาพ
ตัวบงชี้เชิงคุณภาพจะระบุเกณฑการพิจารณาเปนขอ ๆ แลวพิจารณาใหคาระดับคะแนน ๒ กรณี คือ
๑) คาคะแนนเทากับจํานวนขอที่ดําเนินการได
๒) คาคะแนนตามลําดับผลการดําเนินการที่เปนเกณฑพิจารณา ตัวบงชี้เชิงคุณภาพใหใชผลการดําเนินงาน
๑ ป ที่รายงาน
๒.๒ ตัวบงชี้เชิงปริมาณ
ตัวบงชี้เชิงปริมาณระบุเกณฑการพิจารณาจากผลการวัดการดําเนินงานในรูปแบบคารอยละหรือคาเฉลี่ย
แลวนํามาเทียบบัญญัติไตรยางศ จะไดคาคะแนนซึ่งอยูในชวงคะแนนระหวาง ๑ - ๕ (คาตอเนื่องมีจุดทศนิยม)
ตัวบงชี้เชิงปริมาณใหใชผลการดําเนินงาน ๓ ปยอนหลังโดยนับ ๑ ในปท่ีรายงานและยอนหลังไป ๒ ป
กอนหนาการรายงาน เชน รายงานผลการประเมิน ตนเองของปงบประมาณ ๖๒ ใหใชผ ลการดําเนิน งาน
ของปงบประมาณ ๖๐, ๖๑ และ ๖๒
๓. การคิดคํานวณคะแนนเฉลี่ยเปนรายมาตรฐาน มีรายละเอียด ดังนี้
๓.๑ นําคะแนนที่ไดจากการประเมินแตละตัวบงชี้คูณดวยน้ําหนักของตัวบงชี้นั้น ๆ
๓.๒ นําผลคะแนนที่คํานวณไดจากขอ ๑ ของแตละตัวบงชี้ในแตละมาตรฐานมารวมกันแลวหารดวยผลรวม
ของน้ําหนักในมาตรฐานนั้น

๑๑
สูตรการคํานวณคะแนนรายมาตรฐานมี ดังนี้
คะแนนรายมาตรฐาน =

∑(Wn × In )
∑ wn

หรือ =

(W1 ×I1 )+(W2 ×I2 )+(W3 ×I3 )+...+(Wn ×In )
W1 W2 W3 +…+Wn

โดยที่ W หมายถึง น้ําหนักความสําคัญที่ใหกับตัวบงชี้ (ผลรวมของน้ําหนักตัวบงชี้ยอยจะมีคา
เทากับน้ําหนักรายมาตรฐานของตัวบงชี้ยอยนั้น)
I
หมายถึง คะแนนของตัวบงชี้ยอยที่ไดจากการประเมินโดยคณะผูประเมิน
n
หมายถึง ลําดับที่ของตัวบงชี้ในแตละมาตรฐาน ; n = 1, 2, 3, ... , n
๓.๓ นําผลคะแนนที่คํานวณไดจากขอ ๒ มาเปรียบเทียบเพื่อพิจารณาระดับคุณภาพ
๔. การประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา คํานวณคะแนน ดังนี้
๔.๑ คํานวณคาเฉลี่ยรวมแบบถวงน้ําหนัก ดังนี้
คาเฉลี่ยรวมแบบถวงน้ําหนัก =
โดยที่ W

∑(Wn × Sn )
∑ wn

หรือ =

(W1 ×S1 )+(W2 ×S2 )+(W3 ×S3 )+...+(Wn ×Sn )
W1 W2 W3 +…+Wn

หมายถึง น้ําหนักความสําคัญที่ใหกับมาตรฐาน
S
หมายถึง คะแนนเฉลี่ยรายมาตรฐาน
n
หมายถึง ลําดับที่ของมาตรฐาน ; n = 1, 2, 3, ... , n
๔.๒ พิจารณาระดับคุณภาพของสถานศึกษา โดยนําคาเฉลี่ยรวมแบบถวงน้ําหนักที่คํานวณไดเปรียบเทียบ
แปลความหมายระดับคุณภาพ
๕. การแปลความหมายระดับคุณภาพการดําเนินงานจากคะแนนการประเมิน
ชวงคะแนน
๔.๕๑ – ๕.๐๐
๓.๕๑ – ๔.๕๐
๒.๕๑ – ๓.๕๐
๑.๕๑ – ๒.๕๐
๐.๐๐ – ๑.๕๐

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง
ตองปรับปรุง

๑๒

รายละเอียดมาตรฐานการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา ยศ.ทอ.
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพและคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูสําเร็จการศึกษา
คําอธิบาย
ผูสําเร็จการศึกษามีความรู ความสามารถทางวิชาการ คุณลักษณะสวนบุคคล และคุณลักษณะ
ที่พึงประสงคตามที่หลักสูตรกําหนด รวมทั้งความพึงพอใจของหนวยงานตนสังกัดที่มีตอผูสําเร็จการศึกษา โดย
ผานเกณฑการประเมินของสถานศึกษาและไดรับการยอมรับจากตนสังกัด ประกอบดวย ๔ ตัวบงชี้ คือ
๑.๑
๑.๒
๑.๓
๑.๔

ตัวบงชี้
คะแนนเฉลี่ยของคาระดับคะแนนหรือรอยละของคะแนนภาควิชาการของผูสําเร็จการศึกษา
คะแนนเฉลี่ยของคะแนนการประเมินคุณลักษณะสวนบุคคลของผูสําเร็จการศึกษา
รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มีคุณลักษณะพึงประสงคตามที่หลักสูตรกําหนด
ความพึงพอใจของหนวยงานตนสังกัดตอผูสําเร็จการศึกษา

น้ําหนัก
๕
๕
๑๐
๑๐

ตัวบงชี้ ๑.๑ คะแนนเฉลี่ยของคาระดับคะแนนหรือรอยละของคะแนนภาควิชาการของผูสําเร็จการศึกษา
คําอธิบาย
ผูสําเร็จการศึกษาของสถานศึกษามีความรูความสามารถในภาควิชาการ ตามที่หลักสูตรของแตละ
สถานศึกษากําหนด โดยพิจารณาจากคาระดับคะแนนเฉลี่ยหรือคะแนนรวมตลอดหลักสูตร
เกณฑการประเมิน
๑ คะแนน เมื่อมีคาเฉลี่ยต่ํากวา ๒.๐๐ หรือ ต่ํากวารอยละ ๖๐
๒ คะแนน เมื่อมีคาเฉลี่ย ๒.๐๐ – ๒.๔๙ หรือ รอยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙
๓ คะแนน เมื่อมีคาเฉลี่ย ๒.๕๐ – ๒.๙๙ หรือ รอยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙
๔ คะแนน เมื่อมีคาเฉลี่ย ๓.๐๐ – ๓.๔๙ หรือ รอยละ ๘๐.๐๐ – ๘๙.๙๙
๕ คะแนน เมื่อมีคาเฉลี่ย ๓.๕๐ – ๔.๐๐ หรือ รอยละ ๙๐.๐๐ ขึ้นไป
ขอมูลประกอบการพิจารณา
๑. รายชื่อผูเขารับการศึกษาทุกหลักสูตรในแตละป
๒. รายชื่อผูสําเร็จการศึกษาทุกหลักสูตรในแตละป
๓. ระเบียบ/คําสั่ง วาดวยการวัดและประเมินความรูความสามารถตามหลักสูตรที่จัดการศึกษา
๔. แบบบันทึกคะแนนผูเขารับการศึกษาทุกหลักสูตรในแตละป ทั้งรายบุคคลและรายรวม
๕. รายงานผลการศึกษารายบุคคลของผูสําเร็จการศึกษาทุกหลักสูตรในแตละป

๑๓
ตัวบงชี้ ๑.๒ คะแนนเฉลี่ยของการประเมินคุณลักษณะสวนบุคคลของผูสําเร็จการศึกษา
คําอธิบาย
ผูสําเร็จการศึกษาของสถานศึกษามีคุณลักษณะสวนบุคคลตามที่หลักสูตร/สถานศึกษา/หนวยงาน
ตนสังกัดกําหนด ซึ่งครอบคลุมอยางนอย ๑๐ หัวขอ ตามระเบียบ ยศ.ทอ.วาดวยการวัดและประเมินผลทางการศึกษา
ในสถานศึกษา ยศ.ทอ. ฉบับปจจุบัน โดยพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณลักษณะสวนบุคคลของรุน
เกณฑการประเมิน
๑ คะแนน เมื่อมีคาเฉลี่ยต่ํากวา ๒.๐๐
๒ คะแนน เมื่อมีคาเฉลี่ย ๒.๐๐ – ๒.๔๙
๓ คะแนน เมื่อมีคาเฉลี่ย ๒.๕๐ – ๒.๙๙
๔ คะแนน เมื่อมีคาเฉลี่ย ๓.๐๐ – ๓.๔๙
๕ คะแนน เมื่อมีคาเฉลี่ย ๓.๕๐ – ๔.๐๐
ขอมูลประกอบการพิจารณา
๑. รายชื่อผูเขารับการศึกษาทุกหลักสูตรในแตละป
๒. รายชื่อผูสําเร็จการศึกษาทุกหลักสูตรในแตละป
๓. ระเบียบ/คําสั่ง วาดวยการวัดและประเมินคุณลักษณะสวนบุคคลของผูเขารับการศึกษา
๔. เครื่องมือ/แบบบันทึกการประเมินคุณลักษณะสวนบุคคลในดานตาง ๆ ของผูเขารับการศึกษา
ทุกหลักสูตรในแตละป ทั้งรายคนและรายรวม
๕. รายงานผลการศึกษารายบุคคลของผูสําเร็จการศึกษาทุกหลักสูตรในแตละปที่ครอบคลุม
ผลการประเมินคุณลักษณะสวนบุคคล
๖. รายงานผลการประเมินคุณลักษณะสวนบุคคลของผูสําเร็จการศึกษา

๑๔
ตัวบงชี้ ๑.๓ รอยละของผูเรียนกอนสําเร็จการศึกษาที่มีคุณลักษณะพึงประสงคตามที่หลักสูตรกําหนด
คําอธิบาย
สถานศึกษาดําเนินการวัดและประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียนกอนสําเร็จการศึกษา
ตามที่หลักสูตรของแตละสถานศึกษากําหนดไว โดยครอบคลุมในดานวิชาการ การทหาร คานิยมหลักของ ทอ.
และสมรรถนะ ทอ.ซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคหลักสูตร
การพิจารณา
สถานศึกษามีการกําหนดเกณฑการผานคุณลักษณะที่พึงประสงคตามที่หลักสูตรกําหนด และ
คํานวณรอยละของผูเรียนกอนสําเร็จการศึกษาที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงคผานเกณฑเทียบกับจํานวนผูเขารับ
การศึกษาทั้งหมด
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๙๐ ของผูเรียนกอนสําเร็จการศึกษาทุกหลักสูตร
ในแตละปที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงคผานเกณฑตามที่หลักสูตรของแตละสถานศึกษากําหนด เทากับ ๕ คะแนน
หรือ วิธีคํานวณคะแนน ดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ คํานวณรอยละตามสูตร
รอยละ =

จํานวนผูเรียนกอนสําเร็จการศึกษาที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงคผานเกณฑฯ
จํานวนผูเขารับการศึกษาทั้งหมด

X100

ขั้นตอนที่ ๒ ใชบัญญัติไตรยางศเทียบคะแนน โดยกําหนดรอยละ ๙๐ เทากับ ๕ คะแนน ตามสูตร
คะแนน =
ตัวอยางเชน

รอยละผูสําเร็จการศึกษาที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงคผานเกณฑ

90
0.90

X5

การศึกษาหลักสูตร ก จํานวนผูเขารับการศึกษาทั้งสิ้น ๘๒ คน สถานศึกษากําหนดใหมีการประเมินคา
คุณลักษณะที่พึงประสงค โดยมีคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑผานเทากับ ๘๕ คะแนน
ก. กรณีที่มีผูเรียนผานเกณฑจํานวน ๗๙ คน คํานวณคะแนนตามตัวบงชี้ได ดังนี้
๑. คํานวณรอยละ = 79
82 X100 = 96.34
๒. ไมตองเทียบคะแนนเนื่องจากการคํานวณรอยละไดมากกวารอยละ ๙๐ กรณีนี้ได ๕ คะแนน
ข. กรณีที่มีผูเรียนผานเกณฑจํานวน 65 คน คํานวณคะแนนตามตัวบงชี้ได ดังนี้
๑. คํานวณรอยละ = 65 = 79.27
82
๒. เทียบคะแนนจากเกณฑ รอยละ ๙๐ เทากับ ๕ คะแนนตามสูตร
X5 = 4.40
๓. คะแนน = 79.27
90

๑๕
ตัวบงชี้ ๑.๔ ความพึงพอใจของหนวยงานตนสังกัดตอผูสําเร็จการศึกษา
คําอธิบาย
ความพึงพอใจของหนวยงานตนสังกัดตอผูสําเร็จการศึกษาไดจากการประเมินความพึงพอใจ
ของผูบังคับบัญชา และผูใตบังคับบัญชา/ผูรวมงาน ที่มีตอผูสําเร็จการศึกษา โดยแบบประเมินความพึงพอใจ
ครอบคลุมความรู ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงคตามที่หลักสูตรและสถานศึกษากําหนด
เกณฑการพิจารณา
(๑) มีแผนงาน/โครงการติดตามคุณภาพผูสําเร็จการศึกษา (๑ คะแนน)
(๒) มีหนวยงาน/บุคลากรรับผิดชอบการดําเนินงาน (๑ คะแนน)
(๓) มีหลักฐานการติดตามคุณภาพผูสําเร็จการศึกษา (๑ คะแนน)
(๔) มีการประเมินความพึงพอใจของตนสังกัดตอผูสําเร็จการศึกษา ในดานความรู ความสามารถ
และคุณลักษณะที่พึงประสงคตามที่หลักสูตรและสถานศึกษากําหนด (ตนสังกัด คือ ผูบังคับบัญชา และผูใตบังคับบัญชา/
ผูรวมงาน) โดยแบบประเมินความพึงพอใจที่ไดรับคืนอยางนอย รอยละ ๗๐ (๑ คะแนน)
(๕) ระดับความพึงพอใจของตนสังกัดตอผูสําเร็จการศึกษาในภาพรวม มีคา ≥ ๓.๕๑ (ระดับ ดี
ขึ้นไป) จากคะแนนเต็ม ๕ (๑ คะแนน)
ขอมูลประกอบการพิจารณา
๑. แผนงาน/โครงการที่มีรายละเอียดระบุกิจ กรรมการติดตามคุณภาพผูสําเร็จการศึกษา
โดยกําหนดวัตถุประสงค เปาหมาย ผูรับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินงานและการประเมินความสําเร็จของการติดตาม
คุณภาพผูสําเร็จการศึกษาในแตละกิจกรรม
๒. คําสั่ง/หนังสือบันทึกขอความ/เอกสาร/หลักฐาน แสดงการสั่งการ/มอบหมายใหมีผูรับผิดชอบ
ดําเนินโครงการ/กิจกรรมติดตามคุณภาพผูสําเร็จการศึกษา
๓. รายชื่อผูเขารับการศึกษาทุกหลักสูตรในแตละป
๔. รายชื่อผูสําเร็จการศึกษาทุกหลักสูตรในแตละป
๕. แบบประเมินความพึงพอใจของผูบังคับบัญชา และผูใตบังคับบัญชา/ผูรวมงาน ตอผูสําเร็จ
การศึกษา ในดานความรู ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงคตามที่หลักสูตรและสถานศึกษากําหนด
๖. หลักฐานแสดงผลการวิเคราะหระดับความพึงพอใจของตนสังกัดตอผูสําเร็จการศึกษา
๗. จํานวนแบบประเมินความพึงพอใจที่ไดรับคืน

๑๖
มาตรฐานที่ ๒ การวิจัยและ/หรือผลงานทางวิชาการ (เฉพาะสถานศึกษา ยศ.ทอ.กลุมที่ ๑)
คําอธิบาย
การสนับสนุนบุคลากร/ผูเขารับการศึกษาของสถานศึกษา ใหสรางผลงานวิจัยและ/หรือผลงาน
ทางวิชาการโดยมีระบบและกลไกสนับสนุน เพื่อใหไดผลผลิตงานวิจัยและ/หรือผลงานวิชาการที่มีคุณภาพสามารถ
นําไปตีพิมพ/เผยแพรสูสาธารณะ/สามารถนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนในเชิงวิชาการ/เชิงนโยบาย/วิชาชีพได
เปนผลใหเกิดการพัฒนาสถานศึกษา/กองทัพ/สังคม – ชุมชน รวมถึงการสรางเครือขายประสานความรวมมือกับ
สถานศึกษาอื่นหรือหนวยงานภายในและภายนอกกองทัพ ทั้งในและตางประเทศ โดยมีรางวัลหรือการยกยอง
เชิดชูเปนหลักฐานเชิงประจักษ ประกอบดวย ๒ ตัวบงชี้ คือ
ตัวบงชี้
๒.๑ ระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและ/หรือผลงานทางวิชาการ
๒.๒ ผลงานวิจัยและ/หรือผลงานทางวิชาการ

น้ําหนัก
๑๐
๑๐

ตัวบงชี้ ๒.๑ ระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและ/หรือผลงานทางวิชาการ
คําอธิบาย
สถานศึกษามีการกําหนดแนวทางที่เปนระบบและมีกลไกสงเสริม สนับสนุนใหบุคลากร นทน./นศ.
ผลิตงานวิจัยและ/หรือผลงานทางวิชาการรวมทั้งการสนับสนุนขอมูลสารสนเทศ ทรัพยากรที่จําเปน มีการสราง
แรงจูงใจ ยกยองผูที่มีงานวิจัยและ/หรือผลงานทางวิชาการดีเดน
เกณฑการพิจารณา
(๑) มีระเบียบ หลักเกณฑ กําหนดขั้นตอนการปฏิบัติไวอยางชัดเจน (๑ คะแนน)
(๒) มีหนวยงาน/บุคลากรรับผิดชอบกํากับดูแลการบริหารจัดการงานวิจัยและ/หรือผลงาน
ทางวิชาการ (๑ คะแนน)
(๓) มีการจัดทําฐานขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับงานวิจัยและ/หรือผลงานทางวิชาการ
(๑ คะแนน)
(๔) มีการใหรางวัลผลงานวิจัยและ/หรือผลงานทางวิชาการ (๑ คะแนน)
(๕) อัตราสวนของอาจารยที่ปรึกษาทําเอกสารวิจัยและ/หรือเอกสารทางวิชาการ : นายทหาร
นักเรียน/นักศึกษา (อาจารย ๑ คน : นทน./นศ.ไมเกิน ๑๐ คน) (๑ คะแนน)
สําหรับ รร.นฝ.ยศ.ทอ. ใชเกณฑการพิจารณา เปน
(๑) มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม สงเสริม สนับสนุนใหบุคลากร และ นทน.ผลิตบทความ
ทางวิชาการ (๑ คะแนน)
(๒) มีหนวยงาน/บุคลากรรับผิดชอบกํากับดูแลแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามขอ ๑ (๑ คะแนน)
(๓) มีการรวบรวมบทความทางวิชาการเปนฐานขอมูลเพื่อการสืบคน (๑ คะแนน)
(๔) มีการเผยแพรและ/หรือใหรางวัลบทความทางวิชาการ (๑ คะแนน)
(๕) อัตราสวนของอาจารยที่ปรึกษาในการจัดทําบทความทางวิชาการ : นทน. (อาจารย ๑ คน : นทน.
ไมเกิน ๑๕ คน) (๑ คะแนน)

๑๗
ขอมูลประกอบการพิจารณา
๑. ระเบี ยบ/คําสั่ ง/หลักเกณฑ /เอกสาร/หลักฐานแสดงการกํ าหนดขั้นตอนการปฏิ บั ติ การ
สนับสนุนสงเสริมการผลิตงานวิจัยและ/หรือผลงานทางวิชาการของผูเขารับการศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษา
๒. คําสั่ง/หนังสือบันทึกขอความ/เอกสาร/หลักฐานแสดงการมอบหมายผูรับผิดชอบกํากับดูแล
การบริหารจัดการงานวิจัยและ/หรือผลงานทางวิชาการ
๓. ฐานขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับงานวิจัยและ/หรือผลงานทางวิชาการ
๔. หลักฐานการพิจารณาผลงานวิจัยและ/หรือผลงานทางวิชาการ การใหรางวัลผลงานวิจัย
และ/หรือผลงานทางวิชาการ
๕. จํานวนอาจารยที่ปรึกษาทําเอกสารวิจัย/เอกสารทางวิชาการ/บทความทางวิชาการ
๖. จํานวนผูเขารับการศึกษา

๑๘
ตัวบงชี้ ๒.๒ ผลงานวิจัยและ/หรือผลงานทางวิชาการ
คําอธิบาย
สถานศึกษามีจํานวนผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ/บทความทางวิชาการที่มีคุณภาพ และไดรับ
การตีพิมพ หรือเผยแพรสูสาธารณะและ/หรือกลุมเปาหมาย หรือไดรับรางวัล หรือมีการนําไปใชประโยชน ใน
ระดับสถานศึกษา/กองทัพ และ/หรือระดับชาติ/นานาชาติ
เกณฑการพิจารณา
(๑) รอยละของผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ/บทความของ นทน. หรือ นศ. ที่มีการตีพิมพ หรือ
เผยแพรสูสาธารณะและ/หรือกลุมเปาหมายในลักษณะใดลักษณะหนึ่งและ/หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส online
หรือไดรับรางวัล หรือนําไปใชประโยชน ในระดับสถานศึกษา/กองทัพ/ชาติ/นานาชาติ (น้ําหนัก ๕)
วิธีการคํานวณ
ขั้นตอนที่ ๑ คํานวณ
ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานฯ ของนทน. หรือ นศ.ที่ตีพิมพ หรือ เผยแพร หรือ ไดรางวัล หรือนําไปใช
ผลงานทั้งหมดของ นทน. หรือ นศ.

X100

ตารางการใหน้ําหนักผลงานวิจัยและ/หรือผลงานทางวิชาการ
คาน้ําหนัก

การตีพิมพเปนเอกสารฉบับเต็มและแจกจาย หรือ การเผยแพรสูสาธารณะ
หรือ การไดรางวัล หรือ การนําไปใชประโยชน

๐.๒๐
๐.๔๐
๐.๖๐
๐.๘๐
๑.๐๐

ระดับสถานศึกษา
ระดับ ทอ.
ระดับ กห.
ระดับประเทศ
ระดับความรวมมือระหวางประเทศ หรือนานาชาติ

ขั้นตอนที่ ๒ ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๕๐ จากผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ/บทความ
ทั้งหมด เทากับ ๕ คะแนน
(๒) จํานวนผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ/บทความทางวิชาการของบุคลากรหรือสถานศึกษา
ที่ไดรับการตีพิมพและ/หรือเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส online
หรือนําไปใชประโยชน อยางนอยปละ ๑ เรื่อง โดยพิจารณาในวงรอบ ๓ ปกอนการตรวจประเมินคุณภาพ (น้ําหนัก ๕)
เกณฑการประเมิน
๑ คะแนน เมื่อมีผลงานรวม ๓ ปยอนหลัง รวม ๓ เรื่อง
๒ คะแนน เมื่อมีผลงานรวม ๓ ปยอนหลัง รวม ๔ เรื่อง
๓ คะแนน เมื่อมีผลงานรวม ๓ ปยอนหลัง รวม ๕ เรื่อง

๑๙
๔ คะแนน เมื่อมีผลงานรวม ๓ ปยอนหลัง รวม ๖ เรื่อง
๕ คะแนน เมื่อมีผลงานรวม ๓ ปยอนหลัง รวม ๗ เรื่องขึ้นไป
เงือ่ นไข คะแนนจะลดลง ๑ คะแนน หากมีปใดปหนึ่งในระยะเวลา ๓ ปที่พิจารณาไมมีผลงานมีการตีพิมพ หรือ
เผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส online หรือไดรับรางวัล หรือนําไปใช
ประโยชน
ขอมูลประกอบการพิจารณา
๑. ขอมูลผูเขารับการศึกษาทุกหลักสูตรในแตละป
๒. ขอมูลบุคลากรของสถานศึกษา
๓. ขอมูลผลงานวิจัยและ/หรือผลงานวิชาการของ นทน./นศ. บุคลากร และของสถานศึกษา
ที่มีการตีพิมพ/เผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส online หรือไดรับรางวัล
หรือนําไปใชประโยชน

๒๐
มาตรฐานที่ ๓ การบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
คําอธิบาย
สถานศึกษามีแผนการบริหารจัดการที่สอดคลองกับยุทธศาสตรกองทัพอากาศ นโยบายการศึกษา
ของกองทัพอากาศ และแผนพัฒนาการศึกษาของกองทัพอากาศ มีระบบการบริหารจัดการโดยใชฐานขอมูล
เพื่อการบริหารจัดการ ครอบคลุมดานการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การเงินและงบประมาณ และการบริหาร
จัดการความเสี่ยง โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาเปนผูสนับสนุนและกํากับดูแลการปฏิบัติงาน และมีการประเมินผล
การปฏิบัติงาน ประกอบดวย ๖ ตัวบงชี้ คือ
๓.๑
๓.๒
๓.๓
๓.๔
๓.๕
๓.๖

ตัวบงชี้
แผนการบริหารจัดการสอดคลองกับยุทธศาสตร ทอ. นโยบายการศึกษาของ ทอ.และ
แผนพัฒนาการศึกษาของ ทอ.
การบริหารจัดการองคกรอยางเปนระบบ
ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของผูบริหาร
ศักยภาพระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการการเรียนการสอนและการวิจัย
การพัฒนาสถานศึกษาสูองคกรแหงการเรียนรู
ประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยง

น้ําหนัก
๕
๕
๔
๔
๔
๔

ตัวบงชี้ ๓.๑ แผนการบริห ารจัด การสอดคลอ งกับ ยุท ธศาสตร ทอ. นโยบายการศึก ษาของ ทอ.และ
แผนพัฒนาการศึกษาของ ทอ.
คําอธิบาย
สถานศึกษา จัดทําแผนแมบท/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา (๔ - ๕ ป) ที่สอดคลอง
กับปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน ยุทธศาสตร ทอ. นโยบายการศึกษาของ ทอ. และแผนพัฒนาการศึกษาของ ทอ.
และจั ด ทํ าแผนการดํ า เนิ น งาน/แผนปฏิ บั ติการ/แผนปฏิบัติร าชการประจําป ที่ส อดคลองกับ แผนแมบ ท/
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา (๔ – ๕ ป) รวมทั้งมีการดําเนินงานตามแผนฯ การประเมินผล
การดําเนินงาน และนําผลการประเมินฯ ไปปรับปรุงแผนฯ
เกณฑการพิจารณา
(๑) มีแผนแมบท/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา (๔ – ๕ ป) และแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมสอดคลองกับปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศนและภารกิจตาม ยุทธศาสตร ทอ. นโยบายการศึกษา
ของ ทอ.และแผนพัฒนาการศึกษาของ ทอ.
(๒) สถานศึกษาและหนวยงานภายใน มีแผนปฏิบัติราชการประจําป/แผนการดําเนินงาน/
แผนปฏิบัติการ สอดคลองกับแผนแมบท/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา (๔ – ๕ ป)
(๓) มีตัวบงชี้ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและคาเปาหมายของแตล ะตัว บงชี้ เพื่อวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงานในทุกแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

๒๑
(๔) การดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม บรรลุเปาหมายที่กําหนดในเกณฑการพิจารณา
ขอ (๓) ไมนอยกวารอยละ ๘๐
(๕) มีการประชุม ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน
(๖) มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุง/พัฒนาแผนแมบท/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (๔ – ๕ ป)
และแผนปฏิบัติราชการประจําป/แผนการดําเนินงาน/แผนปฏิบัติการ
เกณฑการประเมิน
๑ คะแนน เมื่อมีการดําเนินงานขอ ๑ – ๒
๒ คะแนน เมื่อมีการดําเนินงานขอ ๑ – ๓
๓ คะแนน เมื่อมีการดําเนินงานขอ ๑ – ๔
๔ คะแนน เมื่อมีการดําเนินงานขอ ๑ – ๕
๕ คะแนน เมื่อมีการดําเนินงานครบทุกขอ
ขอมูลประกอบการพิจารณา
๑. แผนแมบท/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา (๔ – ๕ ป) ซึ่งสอดคลองกับ
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศนและภารกิจตามยุทธศาสตร ทอ. นโยบายการศึกษาของ ทอ.และแผนพัฒนาการศึกษา
ของ ทอ.
๒. แผนปฏิบัติราชการประจําป/แผนการดําเนินงาน/แผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา
และหนวยงานภายในสถานศึกษาซึ่งกําหนดตัวบงชี้ คาเปาหมาย วิธีการวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน
ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
๓. หลักฐานแสดงวิธีการติดตามการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
๔. หลักฐานการประชุมติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน
๕. หลักฐานการรายงานผลการประเมินการดําเนินงาน
๖. หลักฐานแสดง/รายงานการนําผลการประเมินมาปรับปรุง/พัฒนาแผนแมบท/แผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและ/หรือแผนปฏิบัติงาน ประจําป

๒๒
ตัวบงชี้ ๓.๒ การบริหารจัดการองคกรอยางเปนระบบ
คําอธิบาย
สถานศึกษา มีคณะกรรมการสถานศึกษาและ/หรือผูบริหารสถานศึกษา กําหนดทิศทางหรือ
นโยบาย บริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ที่กําหนดไวในกฎ ระเบียบ ขอบังคับ
คําสั่งตาง ๆ ตลอดจนสงเสริมการมีสวนรวมของบุคลากรในการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ
เกณฑการพิจารณา
(๑) มีคณะกรรมการสภาหรือคณะกรรมการสถานศึกษาและ/หรือผูบ ริห ารสถานศึกษา
กําหนดทิศทางหรือนโยบายของสถานศึกษา (๑ คะแนน)
(๒) ผูบริหารปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ที่กําหนดไวในกฎ ระเบีย บ ขอบังคับ คําสั่งตาง ๆ
ในการบริหารสถานศึกษา (๑ คะแนน)
(๓) กําลังพลระดับผูบริหารหนวยขึ้นตรงสถานศึกษา มีสวนรวมและสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ตามแผนงาน/โครงการที่สถานศึกษากําหนด (๑ คะแนน)
(๔) กําลังพลทุกระดับรับรู เขาใจ นโยบายและแผนงาน/โครงการของสถานศึกษา (๑ คะแนน)
(๕) มีการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงาน การติดตามงาน และปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพ
อยางนอยปละ ๖ ครั้ง (๑ คะแนน)
ขอมูลประกอบการพิจารณา
๑. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสภา/คณะกรรมการสถานศึกษา ซึ่งมีอํานาจหนาที่กําหนด
ทิศทางหรือนโยบายของสถานศึกษา
๒. กฎ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งตาง ๆ ในการบริหารสถานศึกษา
๓. เครื่องมือและ/หรือหลักฐานแสดงวิธีการ รวมถึงการวิเ คราะหป ระเมิน ผลการปฏิบัติ
ของผูบริหารตามบทบาทหนาที่ที่กําหนดไวในกฎ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งตาง ๆ ในการบริหารสถานศึกษา
๔. หลักฐานแสดงการมีสวนรวมของกําลังพลระดับผูบริหารหนวยขึ้นตรงสถานศึกษาในการ
มีสวนรวม และสนับสนุนการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการที่สถานศึกษากําหนด
๕. หลัก ฐานแสดงการประเมิน การรับ รูแ ละความเขา ใจของกํา ลัง พล เกี่ย วกับ นโยบาย
และแผนงาน/โครงการของสถานศึกษา
๖. บันทึกการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงาน การติดตามงาน และปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพ
ของสถานศึกษา

๒๓
ตัวบงชี้ ๓.๓ ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษา
คําอธิบาย
สถานศึกษาจัดใหมีการกํากับ ติดตาม และประเมินผูบริหารสถานศึกษาตามบทบาทหนาที่ของ
ผูบริหารที่กําหนดไว โดยการประเมินตนเองหรือใชแบบประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของผูบริหาร
สถานศึกษา ยศ.ทอ.
เกณฑการพิจารณา
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดคะแนนเต็มของการประเมินเทากับ ๕ คะแนน
วิธีการคํานวณ
๑. กําหนดคะแนนเต็มของการประเมินตนเอง/การประเมินโดยใชแบบประเมินการปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษา ยศ.ทอ. เทากับ ๕ คะแนน
๒. คํานวณคะแนนจากการเทียบบัญญัติไตรยางศ ดังนี้
ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของผูบริหาร =

ผลรวมคะแนนการประเมินฯ x 5
คะแนนเต็มของการประเมิน

ขอมูลประกอบการพิจารณา
แบบประเมินและ/หรือ เอกสาร/หลักฐานแสดงผลการประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของ ผบ./ผอ.
สถานศึกษา

๒๔
ตัวบงชี้ ๓.๔ ศักยภาพระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการการเรียนการสอนและการวิจัย
คําอธิบาย
สถานศึกษา มีการพัฒนาหรือนําระบบสารสนเทศมาใชเพื่อการตัดสินใจในการบริหารจัดการ
การเรียนการสอนและการวิจัย โดยฐานขอมูลทั้งหมดสามารถเชื่อมโยงกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายในและ
ภายนอก สามารถใชงานไดทั้งการบริหาร การวางแผน การตัดสินใจของผูบริหาร การจัดการเรียนการสอน การวิจัย
การติดตามตรวจสอบและประเมินการดําเนินงาน รวมทั้งงานคุณภาพการศึกษา
เกณฑการพิจารณา
(๑) มีขอมูลพื้นฐานเพื่อการตัดสินใจ (๑ คะแนน)
(๒) มีหนวยงาน/บุคลากรผูรับผิดชอบในการบริหารจัดการขอมูล (๑ คะแนน)
(๓) มีการปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยอยูเสมอ (๑ คะแนน)
(๔) ฐานขอมูลทั้งหมดสามารถเชื่อมโยงกันเปนเครือขายของสถานศึกษา (๑ คะแนน)
(๕) มีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบการบริหารจัดการขอมูล (๑ คะแนน)
ขอมูลประกอบการพิจารณา
๑. ขอมูล/สารสนเทศสําหรับการบริหารจัดการสถานศึกษา อาทิ ดานกําลังพล งบประมาณ
วัสดุอุปกรณ หลักสูตร ผูบรรยาย ผูเรียน ผลการจัดการฝกศึกษา เปนตน
๒. คําสั่งแตงตั้ง/มอบหมายผูรับผิดชอบในการบริหารจัดการขอมูล
๓. หลักฐานแสดงการปรับปรุงขอมูลสําหรับการบริหารจัดการของสถานศึกษา ซึ่งมีผูรับผิดชอบ
หวงเวลาที่กําหนดปรับปรุงขอมูล และบันทึกวันเวลาที่มีการปรับปรุงขอมูล
๔. หลักฐานแสดงการมีฐานขอมูลตาง ๆ
๕. หลักฐานแสดงการเชื่อมโยงของฐานขอมูลทั้งหมดเปนเครือขายของสถานศึกษา
๖. หลักฐานแสดงการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบการบริหารจัดการขอมูล
โดยมีผูรับผิดชอบระยะเวลาการดําเนินงาน และผลการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัย

๒๕
ตัวบงชี้ ๓.๕ การพัฒนาสถานศึกษาสูองคกรแหงการเรียนรู
คําอธิบาย
สถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาสูองคกรแหงการเรียนรูตามแนวทางการดําเนินการ
จัดการความรูสูองคการแหงการเรียนรูและนวัตกรรมของ ทอ. โดยจัดใหมีการบริหารจัดการความรู (การบงชี้ความรู
การสรางและแสวงหาความรู การจัดเก็บความรูใหเปนระบบ การประมวลและกลั่นกรองความรู การเขาถึงความรู
การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู และการเรียนรู)
เกณฑการพิจารณา
(๑) มีแผนการดําเนินงานหรือแผนการจัดการความรู
(๒) มีหนวยงาน/บุคลากร รับผิดชอบการดําเนินงาน
(๓) มีการดําเนินงานการบริหารจัดการความรู (การบงชี้ความรู การสรางและแสวงหาความรู
การจัดเก็บความรูใหเปนระบบ การประมวลและกลั่นกรองความรู การเขาถึงความรู การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู
และการเรียนรู)
(๔) มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน โดยผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมายไมนอยกวา
รอยละ ๘๐ ของแผนงาน
(๕) มีรายงานสรุปผลการดําเนินงานนําเรียนผูบังคับบัญชา พรอมขอเสนอแนะในการปรับปรุง
และพัฒนาการดําเนินงานในครั้งตอไป
เกณฑการประเมิน
๑ คะแนน เมื่อมีการดําเนินงานขอ ๑
๒ คะแนน เมื่อมีการดําเนินงานขอ ๑ – ๒
๓ คะแนน เมื่อมีการดําเนินงานขอ ๑ – ๓
๔ คะแนน เมื่อมีการดําเนินงานขอ ๑ – ๔
๕ คะแนน เมื่อมีการดําเนินงานครบทุกขอ
ขอมูลประกอบการพิจารณา
๑. แผนการดําเนินงานหรือแผนการจัดการความรู ซึ่งระบุรายละเอียดแผนงาน โครงการกิจกรรม
โดยกําหนดคาเปาหมายและผูรับผิดชอบ รวมถึงระยะเวลาดําเนินงาน
๒. คําสั่งแตงตั้ง/มอบหมายผูรับผิดชอบการดําเนินงานการจัดการความรูของสถานศึกษา
๓. หลักฐานแสดงการดําเนินงานการบริหารจัดการความรู ไดแก การรวบรวมความรู การจําแนก
ความรู การจัดระบบและจัดการฐานขอมูล การเขาถึงความรู การแลกเปลี่ยนความรู
๔. หลักฐานแสดงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานการจัดการความรู
๕. การวิเคราะหผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานหรือแผนจัดการความรู
๖. หลักฐานการรายงานสรุป ผลการดําเนิน งานการจัดการความรูนําเรีย นผูบังคับ บัญชา
พรอมขอเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานในครั้งตอไป

๒๖
ตัวบงชี้ ๓.๖ ประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยง
คําอธิบาย
สถานศึ ก ษา จั ด ทํ า แผนบริ ห ารความเสี่ ย งซึ่ ง เกิ ด จากกระบวนการประเมิ น ความเสี่ ย ง
ประกอบดวยการระบุปจจัยเสี่ยงรวมถึงสาเหตุของความเสี่ยง การวิเคราะหความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยง
โดยการกําหนดวิธีการ มาตรการ กลไกการควบคุมไมใหเกิดความเสี่ยงหรือลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น
พรอมทั้งกํากับ ติดตาม ประเมินการบริหารความเสี่ยง และรายงานผูบังคับบัญชาทราบ
เกณฑการพิจารณา
(๑) มีแผนบริหารความเสี่ยง
(๒) มีหนวยงาน/บุคลากร รับผิดชอบการดําเนินงาน
(๓) มีการประเมินโอกาสในการเกิดเหตุการณความเสี่ยงและประเมินผลกระทบความเสี่ยง
ที่จะเกิดขึ้น
(๔) มีการกําหนดวิธีการ มาตรการ กลไกการควบคุมไมใหเกิดความเสี่ยงหรือลดความเสียหาย
ที่อาจจะเกิดขึ้น
(๕) มีการกํากับ ติดตาม ประเมินการบริหารความเสี่ยง และรายงานผูบังคับบัญชาทราบ
เกณฑการประเมิน
๑ คะแนน เมื่อมีการดําเนินงานขอ ๑
๒ คะแนน เมื่อมีการดําเนินงานขอ ๑ – ๒
๓ คะแนน เมื่อมีการดําเนินงานขอ ๑ – ๓
๔ คะแนน เมื่อมีการดําเนินงานขอ ๑ – ๔
๕ คะแนน เมื่อมีการดําเนินงานครบทุกขอ
ขอมูลประกอบการพิจารณา
๑. แผนบริหารความเสี่ยงซึ่งเกิดจากกระบวนการประเมินความเสี่ยง ประกอบดวยการระบุ
ปจจัยเสี่ยงรวมถึงสาเหตุของความเสี่ยง การวิเคราะหความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยง
๒. คําสั่งแตงตั้ง/มอบหมายผูรับผิดชอบการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงของสถานศึกษา
๓. หลักฐานแสดงการวิเคราะหขอมูลของสถานศึกษาเพื่อประเมินโอกาสในการเกิดเหตุการณ
ความเสี่ยงและประเมินผลกระทบความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
๔. ระเบียบ/คําสั่ง คูมือการการกําหนดวิธีการ มาตรการ กลไกการควบคุมไมใหเกิดความเสี่ยง
หรือลดความเสี่ยงใหนอยลง
๕. หลักฐานแสดงการกํากับ ติดตาม ประเมินการบริหารความเสี่ยง
๖. หลักฐานการรายงานผลการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยง พรอมขอเสนอแนะการดําเนินงาน
นําเรียนผูบังคับบัญชา

๒๗
มาตรฐานที่ ๔ การบริหารและพัฒนาหลักสูตร
คําอธิบาย
สถานศึกษา มีการบริหารและพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานใหทันสมัยและสอดคลองกับ
ความตองการของหนวยงานตนสังกัด/หนวยเกี่ยวของ โดยคํานึงถึงคุณภาพขององคประกอบในการจัดการศึกษา
ไดแก ผูบรรยาย/อาจารย/วิทยากร ผูเขารับการศึกษา กระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
การวัดและการประเมินผล และทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู การเสริมสรางคานิยมของกองทัพอากาศใหผูเขารับ
การศึกษายึดถือเปนเอกลักษณของทหารอากาศ รวมทั้งสงเสริมความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงานที่ใชเครือขาย
เปนศูนยกลาง และความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงานรวมในประชาคมอาเซียน ประกอบดวยตัวบงชี้คือ
ตัวบงชี้
น้ําหนัก
๔.๑ คุณภาพหลักสูตร
๕
๔.๒ คุณภาพของผูบรรยาย/อาจารย/วิทยากร
๕
๔.๓ ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
๕
๔.๔ กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
๕
๔.๕ ประสิทธิภาพการวัดและประเมินผล
๕
๔.๖ ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู
๕
๔.๗ การสงเสริมความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงานที่ใชเครือขายเปนศูนยกลาง และความรู
๕
พื้นฐานในการปฏิบัติงานรวมในประชาคมอาเซียน (สําหรับสถานศึกษา ยศ.ทอ.กลุมที่ ๑)
๔.๗ การสงเสริมสมรรถนะดานการใชภาษาตางประเทศและความรูเกี่ยวกับอาเซียน (สําหรับ
สถานศึกษา ยศ.ทอ.กลุมที่ ๒)
๔.๘ การเสริมสรางคานิยมของกองทัพอากาศ (Core Values คือ AIR ไดแก Airmanship,
๕
Integrity and Allegiance, Responsibility)
ตัวบงชี้ ๔.๑ คุณภาพหลักสูตร
คําอธิบาย
สถานศึกษา มีคณะกรรมการการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน
พันธกิจ และความตองการของ ทอ./หนวยงานที่เกี่ยวของ มีการบริหารหลักสูตรในรูปของคณะกรรมการ มีการประเมิน
หลักสูตรตามวงรอบที่กําหนด และปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย โดยนําผลการประเมินหลักสูตรและผลการ
ประเมินความพึงพอใจของตนสังกัด ตอผูสําเร็จการศึกษามาใชในการปรับปรุงหลักสูตร
เกณฑการพิจารณา
(๑) หลักสูตรเปนไปตามคูมือการจัดทําและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาของ ทอ.และไดรับการอนุมัติ
ใหใชหลักสูตร (๑ คะแนน)
(๒) มีคณะกรรมการพัฒ นาหลักสู ตรและ/หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรดํ าเนินงาน
พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและบริหารจัดดําเนินงานหลักสูตร โดยมีการประชุมคณะกรรมการฯ อยางนอย ๒ ครั้ง/ป
(๑ คะแนน)

๒๘
(๓) มีการประเมินความพึงพอใจของตนสังกัดตอผูสําเร็จการศึกษาและการประเมินคุณลักษณะ
ที่พึงประสงคของผูสําเร็จการศึกษา (๑ คะแนน)
(๔) มีการประเมินหลักสูตรเพื่อปรับปรุงหลักสูตร อยางนอย ๑ ครั้งในทุก ๓ ป (๑ คะแนน)
(๕) มีผลการปรับปรุงหลักสูตรตามขอเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจฯ และจาก
ขอเสนอแนะการประเมินหลักสูตรในเรื่องความเหมาะสมและทันสมัย การบริหารจัดดําเนินงานหลักสูตรและ
คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูสําเร็จการศึกษาตามที่หลักสูตรกําหนด (๑ คะแนน)
ขอมูลประกอบการพิจารณา
๑. คูมือการจัดทําและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาของ ทอ.
๒. คําสั่งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร และ/หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรซึ่งทําหนาที่
ครอบคลุม กิจกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรรวมถึงการบริหารจัดดําเนินงานหลักสูตร
๓. หลั ก ฐานการประชุ ม คณะกรรมการพั ฒ นาหลั ก สู ต รและ/หรื อคณะกรรมการบริ ห าร
หลักสูตร
๔. หลักฐานแสดงขอมูลการประเมินหลักสูตรในเรื่องความเหมาะสมและทันสมัย รวมถึงการจัด
ดําเนินงานหลักสูตร อาทิ แผนงาน กิจกรรม เปาหมาย ระยะเวลา การกําหนดผูรับผิดชอบ วิธีการและการ
วิเคราะหผลการประเมิน เปนตน
๕. หลักฐานแสดงการประเมินความพึงพอใจของตนสังกัดตอผูสําเร็จการศึกษาในดานตาง ๆ
และคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูสําเร็จการศึกษา และขอมูลประกอบ อาทิ แผนงาน กิจกรรม เปาหมาย
ระยะเวลา การกําหนดผูรับผิดชอบ แบบประเมินและ/หรือแบบสอบถามความพึงพอใจ วิธีการเก็บรวบรวม
ขอมูลและการวิเคราะหผลการประเมิน เปนตน
๖. หลักฐานแสดงการนํา ผลการประเมิน หลักสูต รดานตาง ๆ มาปรับ ปรุงหลักสูต ร อาทิ
การรายงานนําเรียนผลการประเมินหรือการติดตามความพึงพอใจของหนวยตนสังกัดที่มีตอผูสําเร็จการศึกษา
การสั่งการหรือบันทึกการประชุมสั่งการดําเนินงาน การกําหนดระยะเวลาปรับปรุงการดําเนินงานตามขอเสนอแนะ
ที่ได และการกํากับติดตามการดําเนินงานตามสั่งการหรือแผนการปรับปรุงหลักสูตรตามขอเสนอแนะ เปนตน

๒๙
ตัวบงชี้ ๔.๒ คุณภาพของผูบรรยาย/วิทยากร/อาจารย
คําอธิบาย
สถานศึกษามีหรือเชิญผูบรรยาย/วิทยากร/อาจารย ที่มีความรูความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ
ในวิชาที่สอนสามารถพัฒนา นทน./นศ. ใหเปนไปตามวัตถุประสงครายวิชา และคุณลักษณะที่พึงประสงคตามที่
หลักสูตรกําหนด โดยการกําหนดคุณสมบัติผูบรรยาย/วิทยากร/อาจารย แลวพิจารณาคัดเลือกตามคุณสมบัติ
ที่กําหนด รวบรวมขอมูลเพื่อจัดทําฐานขอมูล และจัดใหมีการประเมินผูบรรยาย/วิทยากร/อาจารย
เกณฑการพิจารณา
(๑) มีการกําหนดคุณสมบัติผูบรรยาย/วิทยากร/อาจารย (๑ คะแนน)
(๒) มีการจัดทําฐานขอมูลประวัติผูบรรยาย/วิทยากร/อาจารย (๑ คะแนน)
(๓) มีการพิจารณาคัดเลือกผูบรรยาย/วิทยากร/อาจารย (๑ คะแนน)
(๔) จํานวนผูบรรยาย/วิทยากร/อาจารย อยางนอยรอยละ ๘๐ ของผูบรรยาย/วิทยากร/อาจารย
ทั้งหมด ไดรับการประเมินอยูในระดับ ดี ขึ้นไป (ผลการประเมินมีคา ≥ ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน) (๑ คะแนน)
(๕) อัตราสวนของอาจารยประจําสัมมนา : นทน./นศ. (อาจารย ๑ คน : นทน./นศ.ไมเกิน
๑๕ คน) (๑ คะแนน)
ขอมูลประกอบการพิจารณา
๑. ขอกําหนดคุณสมบัติผูบรรยาย/วิทยากร/อาจารย
๒. ฐานขอมูลรวบรวมประวัติผูบรรยาย/วิทยากร/อาจารย
๓. หลักฐานแสดงกระบวนการ/ขั้นตอน/วิธีในการพิจารณาคัดเลือกผูบรรยาย/วิทยากร/อาจารย
๔. ขอมูลรายวิชาที่กําหนดในหลักสูตรทั้งหมดของสถานศึกษา
๕. ขอมูลสารสนเทศผูบรรยาย/วิทยากร/อาจารย ทุกรายวิชาที่จัดการศึกษาในหลักสูตร
๖. เอกสาร/หลักฐานการประเมินผูบรรยาย/วิทยากร/อาจารย
๗. รายชื่อผูเขารับการศึกษา
๘. รายชื่ออาจารยประจําสัมมนา

๓๐
ตัวบงชี้ ๔.๓ ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
คําอธิบาย
สถานศึกษาดําเนินการใหผูบรรยาย/วิทยากร/อาจารย จัดทําขอบเขตการสอน/ประมวลการสอน/
แผนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญทุกรายวิชา และจัดใหมีการประเมินการจัดการเรียนการสอนพรอมทั้ง
นําผลการประเมินมาปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอน
เกณฑการพิจารณา
(๑) มีหนวยงาน/บุคลากร ผูรับผิดชอบกํากับดูแลการจัดการเรียนการสอน
(๒) มีการประชุมเตรียมการกอนเปดและปดการศึกษา
(๓) มีขอบเขตการสอน/ประมวลการสอน/แผนการสอน ทุกรายวิชา
(๔) มีการประเมินการจัดการเรียนการสอน (โดยผูเรียนและผูที่เกี่ยวของ) อยางนอยรอยละ ๘๐
ของรายวิชาทั้งหมด
(๕) มีการนําผลประเมินมาปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอน
เกณฑการประเมิน
๑ คะแนน เมื่อมีการดําเนินงานขอ ๑
๒ คะแนน เมื่อมีการดําเนินงานขอ ๑ – ๒
๓ คะแนน เมื่อมีการดําเนินงานขอ ๑ – ๓
๔ คะแนน เมื่อมีการดําเนินงานขอ ๑ – ๔
๕ คะแนน เมื่อมีการดําเนินงานครบทุกขอ
ขอมูลประกอบการพิจารณา
๑. คําสั่งแตงตั้ง/มอบหมายผูรับผิดชอบกํากับดูแลการจัดการเรียนการสอน
๒. รายงาน/บันทึกการประชุมเตรียมการกอนเปดและปดการศึกษา
๓. ขอบเขตการสอน/ประมวลการสอน/แผนการสอน ทุกรายวิชา
๔. หลักฐานแสดงการประเมินการจัดการเรียนการสอนโดยผูเรียนและผูที่เกี่ยวของ โดยมี
รายละเอียดครอบคลุมแบบประเมินและการรวบรวมขอมูล
๕. หลักฐานแสดงการวิเคราะหผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนโดยผูเรี ยนและผู ที่
เกี่ยวของ
๖. หลักฐานแสดงการนําผลประเมินฯ มาปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอน

๓๑
ตัวบงชี้ ๔.๔ กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
คําอธิบาย
สถานศึกษาดําเนินการใหครู/อาจารย จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ดวยรูปแบบ
การเรียนรูที่หลากหลาย สงเสริมให นทน./นศ. เลือกทํากิจกรรม/ชิ้นงาน/โครงการ สงเสริมทักษะการเรียนรู
ดวยตนเอง การเรียนรูดวยการปฏิบัติ และสรางเสริมทักษะการคิด โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุน
การเรียนรู
เกณฑการพิจารณา
(๑) มีรูปแบบการเรียนรูที่หลากหลาย (๑ คะแนน)
(๒) มีการสงเสริมใหผูเรียนเลือกทํากิจกรรม/ชิ้นงาน/โครงการที่เชื่อมโยงกับกองทัพ สังคม และ
การประยุกตใช (๑ คะแนน)
(๓) มีการสงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง และการใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติทั้งใน
และนอกหองเรียน และ/หรือจากการทําวิจัย (๑ คะแนน)
(๔) มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการเรียนรู (๑ คะแนน)
(๕) มีการจัดกิจกรรมและกระบวนการเรียนรูใหผูเรียนไดฝกทักษะการคิดรวมทั้งบูรณาการ
ที่กอใหเกิดองคความรูแกผูเรียน (๑ คะแนน)
ขอมูลประกอบการพิจารณา
๑. หลักฐานแสดงการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบวิธีการตาง ๆ อยางหลากหลายเหมาะสม
สอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตรและเนื้อหารายวิชา
๒. แผนงาน/โครงการ/แบบฝก/เอกสาร/หลักฐานการมอบหมายงานที่แสดงถึงการสงเสริมให
ผูเรียนไดเลือกทํากิจกรรม/ชิ้นงาน/โครงการที่เชื่อมโยงกับกองทัพ สังคม และการประยุกตใช
๓. แผนงาน/โครงการ/แบบฝก/เอกสาร/หลักฐานการมอบหมายที่แสดงถึงการสงเสริมการฝก
ทักษะการเรียนรูดวยตนเองและการใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติทั้งในและนอกหองเรียน และ/หรือจาก
การทําวิจัย
๔. หลักฐานแสดงการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการเรียนรูของผูเรียน
๕. แผนงาน/โครงการ/แบบฝก/เอกสาร/หลักฐานการมอบหมาย/การจัดกิจกรรมและกระบวนการ
เรียนรูใหผูเรียนไดฝกทักษะการคิดรวมทั้งบูรณาการที่กอใหเกิดองคความรูแกผูเรียน

๓๒
ตัวบงชี้ ๔.๕ ประสิทธิภาพการวัดและประเมินผล
คําอธิบาย
สถานศึกษามีการกําหนดหลักเกณฑการวัดและประเมินผล ดําเนินการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม
หลากหลาย สอดคลองกับรูปแบบการเรียนรู และเปนไปอยางโปรงใส ยุติธรรม รวมทั้งมีการปรับปรุง พัฒนาขอสอบ
แบบวัด แบบประเมิน ใหมีคุณภาพอยูเสมอ
เกณฑการพิจารณา
(๑) มีหลักเกณฑการวัดและการประเมินผลที่ไดรับการรับรองจากสถานศึกษาหรือหนวยงาน
ตนสังกัด (๑ คะแนน)
(๒) มีหนวยงาน/บุคลากรรับผิดชอบการวัดและประเมินผล (๑ คะแนน)
(๓) มีการวัดและประเมินผลที่สอดคลองกับรูปแบบการเรียนรู (๑ คะแนน)
(๔) มีระบบการตรวจสอบการวัดและประเมินผล เพื่อความโปรงใส และยุติธรรม (๑ คะแนน)
(๕) มีการปรับปรุง พัฒนาขอสอบ แบบวัด แบบประเมิน ใหมีคุณภาพ (๑ คะแนน)
ขอมูลประกอบการพิจารณา
๑. ระเบียบ/คําสั่ง ที่กําหนดหลักเกณฑการวัดและการประเมินผลของสถานศึกษาหรือหนวยงาน
ตนสังกัด
๒. คําสั่งแตงตั้ง/มอบหมายผูรับผิดชอบการวัดและประเมินผล
๓. หลักฐานแสดงการวัดและประเมินผลที่สอดคลองกับรูปแบบการเรียนรู
๔. หลั ก ฐานแสดงการตรวจสอบ กระบวนการ/ขั้ น ตอนและวิ ธี ก ารวั ด และประเมิ น ผล
ตลอดจนเครื่องที่ใชวัดผล เพื่อความโปรงใส และยุติธรรม
๕. หลักฐานแสดงการปรับปรุง พัฒนาขอสอบ แบบวัด แบบประเมิน ใหมีคุณภาพ
๖. เครื่องมือการวัด/แบบทดสอบ/แบบวัด/แบบตรวจสอบรายการ สําหรับการใชในการวัดผล
ทุกกิจกรรมในหลักสูตร

๓๓
ตัวบงชี้ ๔.๖ ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู
คําอธิบาย
สถานศึกษา มีการจัดหาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรูใหกับ นทน./นศ./ครู/อาจารย อยางเหมาะสม
และมี ประสิทธิ ภาพ สอดคล องกั บความต องการจําเป น รวมทั้งมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและหรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกสมาใชสนับสนุนการเรียนรู มีการประเมินทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรูและนําผลการประเมินที่ได
ไปพัฒนาการจัดหาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู
เกณฑการพิจารณา
(๑) มีแผนการจัดหาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู
(๒) มีหนวยงาน/บุคลากรรับผิดชอบดําเนินงาน
(๓) มีงบประมาณสนับสนุนการดําเนินการตามแผน
(๔) มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ และ/หรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส มาใชในการสนับสนุนการเรียนรู
(๕) มีการประเมินผลทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรูทางดานกายภาพ อุปกรณ เทคโนโลยี และ
การใชบริการ
(๖) มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงทรัพยากรการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เกณฑการประเมิน
๑ คะแนน เมื่อมีการดําเนินงาน ๒ ขอ
๒ คะแนน เมื่อมีการดําเนินงาน ๓ ขอ
๓ คะแนน เมื่อมีการดําเนินงาน ๔ ขอ
๔ คะแนน เมื่อมีการดําเนินงาน ๕ ขอ
๕ คะแนน เมื่อมีการดําเนินงานครบทุกขอ
ขอมูลประกอบการพิจารณา
๑. แผนการจัดหาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู
๒. คําสั่งแตงตั้ง/มอบหมายผูรับผิดชอบดําเนินงานจัดหาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู
๓. หลักฐานการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดําเนินการตามแผนจัดหาทรัพยากรสนับสนุน
การเรียนรู
๔. หลักฐานการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและ/หรือสื่ออิเลคทรอนิกสมาใชในการสนับสนุน
การเรียนรู
๕. หลักฐานแสดงการประเมินทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรูในดานตาง ๆ ใหครอบคลุม
อาทิ ความเหมาะสม เพียงพอ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการสนับสนุนการเรียนรู
๖. หลักฐานแสดงการนําผลการประเมินทรัพยากรการเรียนรู มาปรับปรุง

๓๔
ตัวบงชี้ ๔.๗ การสงเสริมความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงานที่ใชเครือขายเปนศูนยกลาง และความรูพื้นฐาน
ในการปฏิบัติงานรวมในประชาคมอาเซียน สําหรับสถานศึกษา ยศ.ทอ. กลุม ๑
คําอธิบาย
สถานศึกษาจัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม สงเสริมความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงานที่ใช
เครือขายเปนศูนยกลางและความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงานรวมในประชาคมอาเซียน มีหนวยงาน/บุคลากร
รับผิดชอบดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่กําหนด โดยสงเสริมใหกําลังพลของสถานศึกษาและ
นทน./นศ.มี ส ว นรว มในการดํ า เนิ นงาน รวมทั้ งจัดใหมีการประเมิน ความพึงพอใจของผูเขารว มแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม และนําผลการประเมินฯ ไปปรับปรุงการดําเนินงานครั้งตอไป
เกณฑการพิจารณา
(๑) มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม สงเสริมความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงานที่ใชเครือขายเปน
ศูนยกลาง และความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติงานรวมในประชาคมอาเซียน โดยมีการกําหนดตัวชี้วัดและคา
เปาหมายความสําเร็จของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
(๒) มีหนวยงาน/บุคลากรรับผิดชอบดําเนินงานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
(๓) มีการสงเสริมใหกําลังพลของสถานศึกษา และ นทน./นศ.มีสวนรวมในการดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
(๔) มีการประเมินความพึงพอใจของผูที่เขารวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผูเขารวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม อยูในระดับ ดี ขึ้นไป (คาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูเขารวม
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม มีคา ≥ ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน)
(๕) มีรายงานสรุปการดําเนินงานนําเรียนผูบังคับบัญชา พรอมขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
และพัฒนาในการดําเนินงานครั้งตอไป
เกณฑการประเมิน
๑ คะแนน เมื่อมีการดําเนินงานขอ ๑
๒ คะแนน เมื่อมีการดําเนินงานขอ ๑ – ๒
๓ คะแนน เมื่อมีการดําเนินงานขอ ๑ – ๓
๔ คะแนน เมื่อมีการดําเนินงานขอ ๑ – ๔
๕ คะแนน เมื่อมีการดําเนินงานครบทุกขอ
ขอมูลประกอบการพิจารณา
๑. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมสงเสริมความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงานที่ใชเครือขายเปน
ศู น ย ก ลางและความรู พื้ น ฐานในการปฏิ บั ติ ง านร ว มในประชาคมอาเซี ย น ซึ่ ง มี ร ายละเอี ย ดครอบคลุ ม
วัตถุประสงค กิจกรรม ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา โดยกําหนดตัวชี้วัดและคาเปาหมายความสําเร็จของแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม
๒. คําสั่งแตงตั้ง/มอบหมายผูรับผิดชอบดําเนินงานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
๓. หลักฐานแสดงการสงเสริมใหกําลังพลของสถานศึกษา และ นทน./นศ.มีสวนรวมในการ
ดําเนินงานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
๔. หลักฐานแสดงการประเมินความพึงพอใจของผูที่เขารวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
๕. หลักฐานการรายงานผลการดําเนินงานนําเรียนผูบังคับบัญชา พรอมขอเสนอแนะเพื่อ
การปรับปรุงและพัฒนาในการดําเนินงานครั้งตอไป

๓๕
ตัวบงชี้ ๔.๗ การสงเสริมสมรรถนะดานการใชภาษาตางประเทศและความรูเกี่ยวกับอาเซียน สําหรับสถานศึกษา
ยศ.ทอ. กลุม ๒
คําอธิบาย
สถานศึกษาจัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมสงเสริมสมรรถนะดานการใชภาษาตางประเทศและ
ใหความรูเกี่ยวกับอาเซียน มีหนวยงาน/บุคลากรรับผิดชอบดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่กําหนด
โดยสงเสริมใหกําลังพลของสถานศึกษาและ นทน.มีสวนรวมในการดําเนินงาน รวมทั้งจัดใหมีการประเมินความพึงพอใจ
ของผูเขารวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และนําผลการประเมินฯ ไปปรับปรุงการดําเนินงานในครั้งตอไป
เกณฑการพิจารณา
(๑) มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมสงเสริมสมรรถนะดานการใชภาษาตางประเทศและความรู
เกี่ยวกับอาเซียน โดยมีการกําหนดตัวชี้วัดและคาเปาหมายความสําเร็จของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
(๒) มีหนวยงาน/บุคลากรรับผิดชอบดําเนินงานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
(๓) มีการสงเสริมใหกําลังพลของสถานศึกษา และ นทน.มีสวนรวมในการดําเนินงานแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม
(๔) มี ก ารประเมิ น ความพึง พอใจของผู เข าร ว มแผนงาน/โครงการ/กิ จ กรรมและผลการ
ประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม อยูในระดับ ดี ขึ้นไป (คาเฉลี่ยความพึงพอใจ
ของผูเขารวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม มีคา ≥ ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน)
(๕) มีรายงานสรุปการดําเนินงานนําเรียนผูบังคับบัญชา พรอมขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
และพัฒนาในการดําเนินงานครั้งตอไป
เกณฑการประเมิน
๑ คะแนน เมื่อมีการดําเนินงานขอ ๑
๒ คะแนน เมื่อมีการดําเนินงานขอ ๑ – ๒
๓ คะแนน เมื่อมีการดําเนินงานขอ ๑ – ๓
๔ คะแนน เมื่อมีการดําเนินงานขอ ๑ – ๔
๕ คะแนน เมื่อมีการดําเนินงานครบทุกขอ
ขอมูลประกอบการพิจารณา
๑. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมสงเสริมสมรรถนะดานการใชภาษาตางประเทศและความรู
เกี่ยวกับอาเซียน ซึ่งมีรายละเอียดครอบคลุมวัตถุประสงค กิจกรรม ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา โดยกําหนดตัวชี้วัด
และคาเปาหมายความสําเร็จของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
๒. คําสั่งแตงตั้ง/มอบหมายผูรับผิดชอบดําเนินงานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
๓. หลักฐานแสดงการสงเสริมใหกําลังพลของสถานศึกษาและ นทน. มีสวนรวมในการดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
๔. หลักฐานแสดงการประเมินความพึงพอใจของผูที่เขารวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
๕. หลักฐานการรายงานผลการดําเนินงานนําเรียนผูบังคับบัญชา พรอมขอเสนอแนะเพื่อการ
ปรับปรุง และพัฒนาในการดําเนินงานครั้งตอไป

๓๖
ตัวบงชี้ ๔.๘ การเสริมสรางคานิยมหลักของกองทัพอากาศ (Core Values คือ AIR ไดแก Airmanship, Integrity
and Allegiance, Responsibility)
คําอธิบาย
สถานศึกษา จัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเสริมสรางคานิยมหลักของ ทอ.ใหผูเขารับการศึกษา
ยึดถือเปนเอกลักษณของ ทอ. มีหนวยงาน/บุคลากรรับผิดชอบดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่กําหนด
โดยสงเสริมใหกําลังพลของสถานศึกษาและ นทน./นศ.มีสวนรวมในการดําเนินงาน รวมทั้งจัดใหมีการประเมิน
ความพึงพอใจของผูเขารวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และนําผลการประเมินฯ ไปปรับปรุงการดําเนินงานครั้งตอไป
เกณฑการพิจารณา
(๑) มี แผนงาน/โครงการ/กิ จ กรรมเพื่อ เสริมสร างคานิย มหลักของกองทัพ อากาศ (Core
Values คือ AIR ไดแก Airmanship, Integrity and Allegiance, Responsibility) ใหผูเขารับการศึกษายึดถือ
เปนเอกลักษณของทหารอากาศ โดยมีการกําหนดตัวชี้วัดและคาเปาหมายความสําเร็จของแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
(๒) มีหนวยงาน/บุคลากรรับผิดชอบดําเนินงานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
(๓) มีการสงเสริมใหกําลังพลของสถานศึกษาและ นทน.มีสวนรวมในการดําเนินงานแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม
(๔) มีการประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผูเขารวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม อยูในระดับ ดี ขึ้นไป (คาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูเขารวม
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม มีคา ≥ ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน)
(๕) มีรายงานสรุปการดําเนินงานนําเรียนผูบังคับบัญชา พรอมขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
และพัฒนาในการดําเนินงานครั้งตอไป
เกณฑการประเมิน
๑ คะแนน เมื่อมีการดําเนินงานขอ ๑
๒ คะแนน เมื่อมีการดําเนินงานขอ ๑ – ๒
๓ คะแนน เมื่อมีการดําเนินงานขอ ๑ – ๓
๔ คะแนน เมื่อมีการดําเนินงานขอ ๑ – ๔
๕ คะแนน เมื่อมีการดําเนินงานครบทุกขอ
ขอมูลประกอบการพิจารณา
๑. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมสงเสริมสรางคานิยมหลักของกองทัพอากาศ (Core Values
คือ AIR ไดแก Airmanship, Integrity and Allegiance, Responsibility) ใหผูเขารับการศึกษายึดถือเปน
เอกลักษณของทหารอากาศ ซึ่งมีรายละเอียดครอบคลุมวัตถุประสงค กิจกรรม ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา โดยกําหนด
ตัวชี้วัดและคาเปาหมายความสําเร็จของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
๒. คําสั่งแตงตั้ง/มอบหมายผูรับผิดชอบดําเนินงานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
๓. หลักฐานแสดงการสงเสริมใหกําลังพลของสถานศึกษาและ นทน. มีสวนรวมในการดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
๔. หลักฐานแสดงการประเมินความพึงพอใจของผูที่เขารวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
๕. หลักฐานการรายงานผลการดําเนินงานนําเรียนผูบังคับบัญชา พรอมขอเสนอแนะเพื่อการ
ปรับปรุงและพัฒนาในการดําเนินงานครั้งตอไป

๓๗
มาตรฐานที่ ๕ การฝกทักษะตามเอกลักษณของสถานศึกษา
คําอธิบาย
การฝก ทัก ษะตามเอกลัก ษณข องสถานศึก ษา โดยที ่มุง เนน การฝกปฏิบัต ิแ ละสรา งเสริม
ประสบการณ จ ริ ง เพื่ อให ผู สํ า เร็ จ การศึ กษามีส มรรถนะและคุณลักษณะตามอัตลัก ษณผูสํา เร็จ การศึกษา
หลักสูตรของสถานศึกษา โดยสถานศึกษาไดกําหนดการฝกทักษะตามเอกลักษณของแตละสถานศึกษา ดังนี้
วทอ.ยศ.ทอ.
การฝกบริหารสถานการณวิกฤตในระดับยุทธศาสตร
รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.
การฝกจําลองยุทธ และการฝกรวม รร.เสนาธิการเหลาทัพ
รร.นอส.ยศ.ทอ.
การฝกปฏิบัติงานในหนาที่ฝายอํานวยการ
รร.นฝ.ยศ.ทอ.
การฝกประสบการณการเปนผูนําระดับยุทธวิธี
รร.นม.ยศ.ทอ. และ รร.นป.ยศ.ทอ. การฝกทางทหารและการฝกภาคสนาม
รร.คท.ยศ.ทอ.
การฝกทักษะการสอน
ตัวบงชี้
๕.๑ ประสิทธิภาพของกระบวนการฝก
๕.๒ การดําเนินการฝก
๕.๓ ทรัพยากรสนับสนุนการฝก

น้ําหนัก
๑๐
๑๐
๑๐

ตัวบงชี้ ๕.๑ ประสิทธิภาพของกระบวนการฝก
คําอธิบาย
สถานศึกษามีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อฝกทักษะตามเอกลักษณของสถานศึกษา จัดทํา
คูมือการฝกฯ มีหนวยงาน/บุคลากรรับผิดชอบดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่กําหนด โดยสงเสริมให
กําลังพลของสถานศึกษาและ นทน./นศ.มีสวนรวมในการดําเนินงาน รวมทั้งจัดใหมีการประเมินผลความพึงพอใจ
ของผูเขารวมแผนงาน/โครงการและนําผลการประเมินฯ ไปปรับปรุงการดําเนินงานในครั้งตอไป
เกณฑการพิจารณา
(๑) มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการฝกทักษะตามเอกลักษณของสถานศึกษา โดยกําหนด
ตัวชี้วัดและเปาหมายความสําเร็จของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
(๒) มีหนวยงาน/บุคลากรรับผิดชอบดําเนินงานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
(๓) มีการจัดทําคูมือการฝกทักษะตามเอกลักษณของสถานศึกษา
(๔) มีการประเมินกระบวนการฝกทักษะตามเอกลักษณของสถานศึกษาในแตละกิจกรรม
ไดแก ความตรงตามวัตถุประสงคการฝก รูปแบบกิจกรรม การบริหารการดําเนินงาน ความพึงพอใจของผูเขารวม
กิจกรรม รวมถึงคาเปาหมายของแตละจัดกิจกรรมที่กําหนดในแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
(๕) มีรายงานสรุปการดําเนินงานนําเรียนผูบังคับบัญชา พรอมขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
และพัฒนาในการดําเนินงานครั้งตอไป

๓๘
เกณฑการประเมิน
๑ คะแนน เมื่อมีการดําเนินงานขอ ๑
๒ คะแนน เมื่อมีการดําเนินงานขอ ๑ – ๒
๓ คะแนน เมื่อมีการดําเนินงานขอ ๑ – ๓
๔ คะแนน เมื่อมีการดําเนินงานขอ ๑ – ๔
๕ คะแนน เมื่อมีการดําเนินงานครบทุกขอ
ขอมูลประกอบการพิจารณา
๑. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการฝกทักษะตามเอกลักษณของสถานศึกษาซึ่งมีรายละเอียด
ครอบคลุมวัตถุประสงค กิจกรรม ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา โดยกําหนดตัวชี้วัดและคาเปาหมายความสําเร็จของ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
๒. คําสั่งแตงตั้ง/มอบหมายผูรับผิดชอบดําเนินงานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
๓. คูมือการฝกทักษะตามเอกลักษณของสถานศึกษา
๔. รายงาน/บันทึกการประชุมเตรียมการวางแผนการฝก
๕. หลักฐานแสดงการชี้แจงการปฏิบัติใหผูเกี่ยวของในการฝกปฏิบัติ
๖. หลั ก ฐานแสดงการประเมิ น กระบวนการฝ ก ทั ก ษะตามเอกลั ก ษณ ข องสถานศึ ก ษา
ประกอบดวยเครื่องมือการประเมินฯ และวิธีการประเมินฯ ซึ่งครอบคลุมประเด็นการประเมินฯ ไดแก ความตรงตาม
วัตถุประสงคการฝก รูปแบบกิจกรรม การบริหารการดําเนินงาน ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม รวมถึง
คาเปาหมายของแตละจัดกิจกรรมที่กําหนดในแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
๗. หลักฐานการรายงานสรุปผลการดําเนิน งานนําเรีย นผูบังคับ บัญชาพรอมขอเสนอแนะ
ในการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานในครั้งตอไป

๓๙
ตัวบงชี้ ๕.๒ การดําเนินการฝก
คําอธิบาย
สถานศึกษา กําหนดขอบเขต กระบวนการดําเนินการและการประเมินผลการฝกทักษะตาม
เอกลักษณของสถานศึกษา รวมทั้งการนําผลการประเมินการฝกไปพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค
ตามหลักสูตรของสถานศึกษา
เกณฑการพิจารณา
(๑) มีขอบเขตการฝกทักษะตามเอกลักษณของสถานศึกษา
(๒) มีหนวยงาน/บุคลากรรับผิดชอบดูแลการฝกทักษะตามเอกลักษณของสถานศึกษา
(๓) มีการประชุมเตรียมการกอนและหลังการฝกทักษะตามเอกลักษณของสถานศึกษา
(๔) มีการประเมินผลการฝกทักษะตามเอกลักษณของสถานศึกษา
(๕) มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาการฝกในครั้งตอไป
เกณฑการประเมิน
๑ คะแนน เมื่อมีการดําเนินงานขอ ๑
๒ คะแนน เมื่อมีการดําเนินงานขอ ๑ – ๒
๓ คะแนน เมื่อมีการดําเนินงานขอ ๑ – ๓
๔ คะแนน เมื่อมีการดําเนินงานขอ ๑ – ๔
๕ คะแนน เมื่อมีการดําเนินงานครบทุกขอ
ขอมูลประกอบการพิจารณา
๑. ขอบเขตการฝกทักษะตามเอกลักษณของสถานศึกษา
๒. คําสั่งแตงตั้ง/มอบหมายผูรับผิดชอบดูแลการฝกทักษะตามเอกลักษณของสถานศึกษา
๓. รายงาน/บัน ทึกการประชุมเตรีย มการกอนและหลังการฝกทักษะตามเอกลักษณของ
สถานศึกษา
๔. หลักฐานแสดงการประเมินผลการฝกทักษะตามเอกลักษณของสถานศึกษา
๕. หลักฐานแสดงการนําผลการประเมินการฝกมาปรับปรุงและพัฒนาการฝกในครั้งตอไป

๔๐
ตัวบงชี้ ๕.๓ ทรัพยากรสนับสนุนการฝกทักษะตามเอกลักษณของสถานศึกษา
คําอธิบาย
สถานศึกษามีการจัดหาทรัพยากรสนับ สนุน การฝกทักษะตามเอกลักษณของสถานศึกษา
ทั้งทางกายภาพ อุปกรณเทคโนโลยี การใหบริการและแหลงฝกอยางเหมาะสม มีการประเมินทรัพยากรสนับสนุน
การฝกทักษะตามเอกลักษณของสถานศึกษาและนําผลการประเมินที่ไดไปพัฒนาการจัดหาทรัพยากรสนับสนุน
การฝกอยางตอเนื่อง
เกณฑการพิจารณา
(๑) มีบุคลากรที่พรอมสนับสนุนการฝกทักษะตามเอกลักษณของสถานศึกษา
(๒) มีทรัพยากรสนับสนุนการฝกทักษะตามเอกลักษณของสถานศึกษาอยางเพียงพอและทันสมัย
(๓) มีการประเมินผลการใชทรัพยากรสนับสนุนการฝกทักษะตามเอกลักษณของสถานศึกษา
(๔) ผลการประเมินการใชทรัพยากรสนับสนุนการฝกทักษะตามเอกลักษณของสถานศึกษา
อยูในระดับ ดี ขึ้นไป (ผลการประเมินมีคา ≥ ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน)
(๕) มีการนําผลการประเมินการใชทรัพยากรไปปรับปรุงและพัฒนาทรัพยากรการฝกในปตอไป
เกณฑการประเมิน
๑ คะแนน เมื่อมีการดําเนินงานขอ ๑
๒ คะแนน เมื่อมีการดําเนินงานขอ ๑ – ๒
๓ คะแนน เมื่อมีการดําเนินงานขอ ๑ – ๓
๔ คะแนน เมื่อมีการดําเนินงานขอ ๑ – ๔
๕ คะแนน เมื่อมีการดําเนินงานครบทุกขอ
ขอมูลประกอบการพิจารณา
๑. รายชื่อผูบรรยาย/ผูควบคุมการฝก/ผูรับผิดชอบ/สวนสนับสนุนการฝกทักษะตามเอกลักษณ
ของสถานศึกษา
๒. รายการทรัพยากรสนับสนุนการฝกทักษะตามเอกลักษณของสถานศึกษา
๓. หลักฐานแสดงการประเมิน การใชทรัพยากรสนับสนุนการฝกทักษะตามเอกลักษณของ
สถานศึกษา
๔. หลักฐานแสดงการประเมินการใชทรัพยากรสนับสนุนการฝกทักษะตามเอกลักษณของ
สถานศึกษา
๕. หลักฐานแสดงการนําผลการประเมินการใชทรัพยากรไปปรับปรุงและพัฒนาทรัพยากร
การฝกในปตอไป

๔๑
มาตรฐานที่ ๖ การประกันและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
คําอธิบาย
สถานศึกษาดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบและกลไกการดําเนินงานที่กําหนด
ในคูมือการดําเนินงาน/คูมือดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และจัดทํารายงานการประเมิน
ตนเองอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป โดยนําขอมูลตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
เปนขอกําหนดในการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานของสถานศึกษา ประกอบดวย ๒ ตัวบงชี้ คือ
ตัวบงชี้
๖.๑ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
๖.๒ การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา

น้ําหนัก
๑๐
๑๐

ตัวบงชี้ ๖.๑ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
คําอธิบาย
สถานศึกษาดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบและกลไกการดําเนินงานที่กําหนด
ในคูมือการดําเนินงาน/คูมือดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยไดรับความรวมมือจาก
กําลังพลทุกภาคสวน
เกณฑการพิจารณา
(๑) มีหลักเกณฑ ระเบียบ วิธีการปฏิบัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
(๒) มีคณะกรรมการสถานศึกษา/หนวยงาน/บุคลากรรับผิดชอบดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา
(๓) มีการสงเสริม พัฒนาความรูงานประกันคุณภาพการศึกษาแกกําลังพล
(๔) กําลังพลทุกภาคสวนใหความรวมมือและสนับสนุนการดําเนินงานในกิจกรรมที่เกี่ยวของ
กับงานประกันคุณภาพการศึกษา
(๕) มีการตรวจสอบและประเมิน คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและการวางแผนนํา
ขอเสนอแนะจากการตรวจสอบฯ ไปกําหนดเปนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา
ในปตอไป
เกณฑการประเมิน
๑ คะแนน เมื่อมีการดําเนินงานขอ ๑
๒ คะแนน เมื่อมีการดําเนินงานขอ ๑ – ๒
๓ คะแนน เมื่อมีการดําเนินงานขอ ๑ – ๓
๔ คะแนน เมื่อมีการดําเนินงานขอ ๑ – ๔
๕ คะแนน เมื่อมีการดําเนินงานครบทุกขอ

๔๒
ขอมูลประกอบการพิจารณา
๑. คูมือการดําเนินงาน/คูมือดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
๒. คณะกรรมการสถานศึกษา/หนวยงาน/บุคลากรรับผิดชอบดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา
๓. หลักฐานการสงเสริมพัฒนาความรูงานประกันคุณภาพการศึกษาแกกําลังพล
๔. หลักฐานแสดงถึงการใหความรวมมือและสนับสนุนการดําเนินงานในกิจกรรมที่เกี่ยวของ
กับงานประกันคุณภาพการศึกษาของกําลังพลในสถานศึกษา
๕. หลักฐานการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและการวางแผน
นํ า ข อ เสนอแนะจากการตรวจสอบฯ ไปกํ า หนดเป น แผนงาน/โครงการ/กิ จ กรรมพั ฒ นาการศึ ก ษาของ
สถานศึกษาในปตอไป

๔๓
ตัวบงชี้ ๖.๒ การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา
คําอธิบาย
สถานศึกษามีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา และมีการจัดทํารายงาน
การประเมินตนเองอยางตอเนื่องทุกปงบประมาณ รวมทั้งมีการนําขอเสนอแนะจากการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการศึกษาไปปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานโดยจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/โครงการ/กิจกรรม
ตลอดจนไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัดและ/หรือหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใหสถานศึกษาไดพัฒนา
อยางเต็มศักยภาพ
เกณฑการพิจารณา
(๑) มีรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาทุกป (๑ คะแนน)
(๒) มีการนําขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาจากการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึ ก ษาและหน ว ยงานต น สั ง กั ด ไปจัด ทํา แผนพัฒ นาคุ ณภาพการศึ กษา/โครงการ/กิจ กรรมของ
สถานศึกษา (๑ คะแนน)
(๓) มีการกําหนดผูรับผิดชอบติดตามการนําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/โครงการ/กิจกรรม
ของสถานศึกษาอันเนื่องมาจากการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและหนวยงานตน
สังกัดไปสูการปฏิบัติ (๑ คะแนน)
(๔) มีการพัฒนาสถานศึกษาอันเนื่องมาจากการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาและหนวยงานตนสังกัด (๑ คะแนน)
(๕) มีการรายงานสถานภาพและ/หรือผลการพัฒนาสถานศึกษาตามขอเสนอแนะการตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและหนวยงานตนสังกัด รวมถึงขอขัดของและขอเสนอแนะ
ในการพัฒนาฯ ตอหนวยงานตนสังกัด/หนวยงานที่เกี่ยวของในสวนที่สถานศึกษาไมสามารถดําเนินการใหสําเร็จได
(๑ คะแนน)
ขอมูลประกอบการพิจารณา
๑. รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
๒. รายการขอเสนอแนะจากการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
และหนวยตนสังกัดในแตละป
๓. เครื่องมือ/แบบตรวจสอบรายการติดตามผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
จากการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาและหนวยตนสังกัดในแตละป
๔. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาซึ่งระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมอันเนื่องมาจากขอเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนาตามผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและหนวยงานตนสังกัด
โดยมีรายละเอียดครอบคลุมตัวชี้วัดและคาเปาหมายความสําเร็จ ผูรับผิดชอบ และกําหนดเวลา
๕. คําสั่งแตงตั้ง/มอบหมายผูรับผิดชอบในการติดตามการนําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/
โครงการ/กิจกรรมของสถานศึกษาอันเนื่องมาจากขอเสนอแนะการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา
ไปสูการปฏิบัติ
๖. รายงานผลการดําเนินงานพัฒนาสถานศึกษา

๔๔

๔๕

บทที่ ๓
แบบรายงานการประเมินตนเอง

(ปก)
(สัญลักษณหนวย)

รายงานการประเมินตนเอง
(Self Assessment Report : SAR)

ชื่อสถานศึกษา................
ปงบประมาณ ............

ผลการปฏิบัติงาน ตั้งแต ..... ต.ค. ..... ถึง ..... ก.ย. .....
วัน/เดือน/ปที่รายงาน ..........

๔๖

คํานํา
......(ชื่อสถานศึกษา).....ไดจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)
ตามเปาหมายของการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ตาม ....(ระบุคูมือดําเนินงาน เชน
คูมือดําเนิ นงานประกันคุณภาพการศึ กษาสถานศึกษา กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ พ.ศ. ๒๕๖๑ หรือ คูมือ
ดําเนินงาน ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา พ.ศ.๒๕…….(พ.ศ.ที่อนุมัติใชคูมือ ในกรณีที่สถานศึกษา
จัดทําคูมือของสถานศึกษา) และสอดคลองกับความเปนเอกลักษณของสถานศึกษา โดยเปนการประเมินผล
การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐาน ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษา
รวม .....มาตรฐาน .....ตัวบงชี้ ในวงรอบการปฏิบัติงาน ปงบประมาณ ๒๕…. ตั้งแตวันที่ ..... ต.ค. .... - .... ก.ย. ....
......(ชื่อสถานศึกษา).....ขอขอบคุณในความรวมมือของกําลังพลจากทุกหนวยทุกคนที่รวมมือ
ดําเนินงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย จนสําเร็จลุลวงไปดวยดี ทั้งนี้ผลจากการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาครั้งนี้ จะไดนํามาใชเปนขอมูลปอนกลับ (Feedback) เพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
การปฏิบัติตามพันธกิจของหนวยใหเกิดคุณภาพอยางตอเนื่องตอไป

พล.อ.ต./น.อ.
(............................................)
ผบ./ผอ.สถานศึกษา
วันที่ ............ เดือน ............. พ.ศ. ............

ปรับแกขอความไดตามที่สถานศึกษาเห็นสมควร

๔๗

บทสรุปสําหรับผูบริหาร
ขอมูลเกี่ยวกับหนวยโดยยอ (เชน ประวัติ การจัดการศึกษา การบริหารและพัฒนาสถานศึกษา)
......(ชื่อสถานศึกษา).....เปนสถานศึกษาระดับ.................... สังกัด...........................มีภารกิจ
...................................................................................................................................................... ดําเนินการ
จัดการศึกษาปรัชญาที่วา “............................................” และวิสัยทัศน “.................................................”
ในปงบประมาณ ๒๕.... จัดการศึกษารวม ...... หลักสูตร มีจํานวนผูเขารับการศึกษาจํานวน ...... คน จํานวน
บุคลากรทั้ งหมด ................คน เปน นายทหารสัญญาบัต ร..................คน นายทหารประทวน............คน
ลูกจางประจํา/พนักงานราชการ....................คน
งบประมาณ ในปงบประมาณ ๒๕……….. ......(ชื่อสถานศึกษา).....ไดรับงบประมาณรวมทั้งสิ้น
.................บาท (..................................) มีคาใชจายรวม........................บาท เงินเหลือจายสุทธิ .................บาท
คิดเปนรอยละ............................... โดยแยกเปนงบประมาณคาใชจายตาง ๆ ดังนี้
๑)...............................................................................................................................................
๒)...............................................................................................................................................
๓).............................................................................................................................................
ผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ในปงบประมาณ ๒๕....... จากผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาสถานศึกษา เมื่อวันที่...................... ไดคะแนนเฉลี่ย...........ระดับคุณภาพ........... รายละเอียด
ตามตารางที่ ๑
ตารางที่ ๑ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ......(ชื่อสถานศึกษา)..... ในภาพรวม
มาตรฐาน

น้ําหนัก

คะแนน คะแนนเฉลี่ย X
เฉลี่ย
น้ําหนัก

ระดับ
คุณภาพ

๑ คุณภาพและคุณลักษณะที่พึงประสงค
ของผูสําเร็จการศึกษา
๓๐
๒ การวิจัยและ/หรือผลงานทางวิชาการ
(เฉพาะสถานศึกษา ยศ.ทอ.กลุม ๑)
๒๐
๓ การบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
๒๖
๔ การบริหารและพัฒนาหลักสูตร
๔๐
๕ การฝกทักษะตามเอกลักษณของสถานศึกษา
๓๐
๖ การประกันและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๒๐
ผลการประเมิน (ผลรวมของคะแนนเฉลี่ย X น้ําหนัก ÷ ผลรวมน้ําหนัก) = ……………ระดับคุณภาพ .........

๔๘
การวิเคราะหภาพรวมสถานศึกษา
จุดเดน (ระบุหรือแสดงวาในสถานศึกษานั้น มีสิ่งใดที่เปนจุดเดนที่มองเห็นชัดเจนสามารถเปนตัวอยาง
ใหกับสถานศึกษาอื่นได อาจเปนมาตรฐานใดที่ไดคะแนนเต็มหรือสูงสุดก็ได หรืออาจไมมีจุดเดนก็ได ถาเห็นไม
ชัดเจน)
๑. ………………………………………………………………………………………………………………………......…
๒. ……………………………………………..……………………………………………………………………….......…
๓. …………………………………………….………………………………………………………………………......…..
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาเรงดวน ๓ อันดับแรก (ระบุหรือแสดงวาในสถานศึกษานั้น มีสิ่งใดที่เปน
จุดที่ควรพัฒนาตองไดรับการปรับปรุงแกไข หรือมีสิ่งใดที่เปนอุปสรรคในการพัฒนาสถานศึกษานั้น ๆ อาจเปน
ตัวมาตรฐานหรือตัวบงชี้ใดที่ไดคะแนนนอยหรือต่ําสุดแลวนํามาจัดลําดับความเรงดวนในการพัฒนาสถานศึกษา
ซึ่งอาจไมมีจุดที่ควรพัฒนาเรงดวนก็ได ถาในภาพรวมของสถานศึกษานั้นดีอยูแลว)
๑. ………………………………………………………………………………………………………………………......…
๒. ……………………………………………..……………………………………………………………………….......…
๓. …………………………………………….………………………………………………………………………......…..
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย (เปนขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาซึ่งสถานศึกษาไมสามารถดําเนินการได
จึงตองเสนอใหหนวยเหนือพิจารณาใหการสนับสนุน)
๑. ………………………………………………………………………………………………………………………......…
๒. ……………………………………………..……………………………………………………………………….......…
๓. …………………………………………….………………………………………………………………………......…..

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

๔๙

สารบัญ
เรื่อง
สวนที่ ๑

สวนที่ ๒

สวนที่ ๓
สวนที่ ๔

สวนที่ ๕

คํานํา
บทสรุปสําหรับผูบริหาร
สารบัญ
ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
ตามรายการขอมูล (ขอมูลตามที่สถานศึกษามี)
ผลการปรับปรุงการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพและคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูสําเร็จการศึกษา
มาตรฐานที่ ๒ การวิจัยและหรือผลงานทางวิชาการ
มาตรฐานที่ ๓ การบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๔ การบริหารและพัฒนาหลักสูตร
มาตรฐานที่ ๕ การฝกทักษะตามเอกลักษณของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๖ การประกันและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตารางสรุปผลการดําเนินงานในแตละรายมาตรฐานของสถานศึกษา
การวิเคราะหภาพรวมของสถานศึกษา
ภาคผนวก
ตารางสรุปผลการดําเนินงานตามมาตรฐานและตัวบงชี้
ขอมูลพื้นฐาน
ตารางแสดงเปาหมายของตัวบงชี้ในแตละมาตรฐาน
ตารางแสดงแหลง/เอกสารอางอิง
แผนงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปงบประมาณ ๒๕.......
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปงบประมาณ ๒๕......

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

หนา

๕๐

สวนที่ ๒
ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
๑. ปที่ใหขอมูล พ.ศ.๒๕.......

ที่ตั้งสถานศึกษา เลขที่ ........ ถนนพหลโยธิน แขวง/เขต สายไหม กรุงเทพฯ ๑๐๒๒๐
โทรศัพท.............................โทรสาร..............................
๒. ประวัติสถานศึกษา (พอสังเขป) ความเปนมาของการกอตั้ง วัตถุประสงคการกอตั้ง ไมเกิน ๑ หนา
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
๓. สัญลักษณสถานศึกษา เครื่องหมายประจําสถานศึกษา ความหมายของสัญลักษณ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
๔. ภารกิจ ตามอัตรา ทอ. ๕๒
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
๕. ปรัชญา / คําขวัญ ถามี
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
๖. วิสัยทัศน ตองสอดคลองกับเอกลักษณของสถานศึกษาและวิสัยทัศนของกองทัพ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
๗. เอกลักษณของสถานศึกษา จุดเดน จุดเนนของสถานศึกษาที่ไมเหมือนสถานศึกษาอื่น
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

๕๑

๘. อัตลักษณของผูสําเร็จการศึกษา จุดเดนของผูสําเร็จการศึกษาที่จบจากสถานศึกษานี้ และไมเหมือนผูสําเร็จ

การศึกษาที่จบจากสถานศึกษาอื่น ตองสอดคลองกับเอกลักษณ
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
๙. คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูสําเร็จการศึกษา การกําหนดคุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาตองสอดคลอง
กับหลักสูตรและความตองการของกองทัพ
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
๑๐. พันธกิจ เปนการกําหนดแนวทางการดําเนินงานของสถานศึกษา เพื่อใหบรรลุผลตามคุณลักษณะที่พึงประสงค
ของผูเขารับการศึกษาทุกขอ
...............................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
๑๑. โครงสรางและการจัดสวนราชการ
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
๑๒. รายชื่อผูบังคับบัญชาและผูบริหาร ผูบังคับบัญชา หมายถึง ผบ./ผอ., รอง ผบ./รอง ผอ. ผูบริหาร
หมายถึง หัวหนาหนวยระดับกอง สําหรับ รร.ในกลุมที่ ๒ จะเปน หน.แผนก
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
๑๓. รายชื่อกรรมการสถานศึกษา/กรรมการสภาสถานศึกษา สถานศึกษาตองออกคําสั่งแตงตั้ง
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
๑๔. ขอมูลกําลังพล จําแนกนายทหารสัญญาบัตร/ประทวน/ลูกจาง/พนักงาน ตารางแสดงชั้นยศ วุฒิการศึกษา
ของกําลังพลทั้งหมด
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

๕๒

๑๕. ขอมูลครู-อาจารย จําแนกตามคุณวุฒิหรือวุฒิการศึกษา

..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
๑๖. หลักสูตรสถานศึกษา ปจจุบันใชหลักสูตรการศึกษาป.....บรรยายถึงกระบวนการพัฒนาหลักสูตร
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
๑๗. จํานวนผูเรียน จําแนกตามสังกัด ชั้นยศ วุฒิการศึกษาของผูเขารับการศึกษาในภาพรวม ทั้งภายใน และ
ภายนอก ทอ.
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
๑๘. คุณสมบัติผูเขารับการศึกษา และจํานวนที่รับ ในปที่ใหขอมูล
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
๑๙. งบประมาณ แยกรายการ
๑๙.๑ งบประมาณที่ขอตั้ง
๑๙.๒ งบประมาณที่ไดรับการจัดสรร
๑๙.๓ งบฝกศึกษา
๑๙.๔ งบสื่อโสตทัศนูปกรณ/หองสมุด/สารสนเทศ
๑๙.๕ งบพัฒนาบุคลากร
๑๙.๖ งบกิจกรรม

๕๓

สวนที่ ๓
ผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
คําอธิบาย
สวนที่ ๓ ผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาซึ่งสถานศึกษา
จัดทําไวในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปที่ผานมา และจากรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ของ คณก.ตรวจประเมินฯ ของทอ. (ถามี) ในรอบที่ผานมา
จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปงบประมาณ ๒๕.... และรายงานการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
การศึกษาของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา ...(สถานศึกษา).... และขอเสนอแนะ
จากการตรวจประเมินของ คณก. ....... เมื่อวันที่ …………. ปงบประมาณ ๒๕.... มีขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ให.....(สถานศึกษา).... ดําเนินการ ซึ่ง ...(สถานศึกษา).... ไดดําเนินการพัฒนาคุณภาพตามขอเสนอแนะ สรุปได
ดังนี้
๓.๑ ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาจากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของ ...(สถานศึกษา)... ปที่ผานมา
ขอเสนอแนะ

ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการ อยูระหวาง
ยังไมได
แลว
ดําเนินการ ดําเนินการ

รายละเอียด
การปฏิบัติ

เหตุผลกรณีที่ยังไมได
ดําเนินการ

มาตรฐานที่ ๑ ...
๑. เรื่อง........
๒. เรื่อง........
ฯลฯ
ทําเชนนี้จนครบทุกมาตรฐาน
สรุปผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะรวม
.............เรื่อง
ดําเนินการแลว
.............เรื่อง คิดเปน.................%
อยูระหวางดําเนินการ .............เรื่อง คิดเปน.................%
ยังไมไดดําเนินการ
.............เรื่อง คิดเปน.................%
หมายเหตุ ในชอง รายละเอียดการปฏิบัติ
- หากดําเนินการแลวหรืออยูระหวางดําเนินการ ใหอธิบายดวยวาไดดําเนินการอยางไร
- หากยังไมไดดําเนินการใหระบุปญหาหรือสาเหตุที่ยังไมไดดําเนินการ

๕๔
๓.๒ ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาจากรายงานการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา ...(สถานศึกษา)....
ของ คณก. ....
จากการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา ...(สถานศึกษา)... ของ คณก. ..... เมื่อ…….
คณะกรรมการฯ มีขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาให ...........(สถานศึกษา)......... ดําเนินการพัฒนาคุณภาพ โดย
...(สถานศึกษา)......... ไดดําเนินการพัฒนาคุณภาพตามขอเสนอแนะดังกลาว สรุปไดดังนี้
ขอเสนอแนะ

ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการ อยูระหวาง
ยังไมได
แลว
ดําเนินการ ดําเนินการ

รายละเอียด
การปฏิบัติ

เหตุผลกรณีที่ยังไมได
ดําเนินการ

มาตรฐานที่ ๑ ...
๑. เรื่อง........
๒. เรื่อง........
ฯลฯ
ทําเชนนี้จนครบทุกมาตรฐาน
สรุปผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะ รวม
.............เรื่อง
ดําเนินการแลว
.............เรื่อง คิดเปน.................%
อยูระหวางดําเนินการ .............เรื่อง คิดเปน.................%
ยังไมไดดําเนินการ
.............เรื่อง คิดเปน.................%
หมายเหตุ ในชอง รายละเอียดการปฏิบัติ
- หากดําเนินการแลวหรืออยูระหวางดําเนินการ ใหอธิบายดวยวาไดดําเนินการอยางไร
- หากยังไมไดดําเนินการใหระบุปญหาหรือสาเหตุที่ยังไมไดดําเนินการ

๕๕

สวนที่ ๔
ผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา
คําอธิบาย

สวนที่ ๔ ผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา เปนการอธิบายวา...(ชื่อสถานศึกษา)...
มีการดําเนินงานอยางไร และแสดงความมีคุณภาพของการดําเนินงานตามเกณฑการพิจารณา แตละมาตรฐาน
และตัวบงชี้ โดยมีเอกสาร/หลักฐานอางอิงเพื่อยืนยันผลการดําเนินงานในเรื่องนั้น ๆ รวมทั้งวิเคราะหตนเอง
ในระดับมาตรฐานและในภาพรวม ประกอบดวย จุดเดน จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
เรียงลําดับตามมาตรฐานและตัวบงชี้ ที่กําหนดในคูมือดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
หมายเหตุ
ในแตละตัวบงชี้ รายมาตรฐาน
๑) ตัวบงชี้เชิงคุณภาพ ใชขอมูลผลดําเนินงานปที่ประเมิน
๒) ตัวบงชีเ้ ชิงปริมาณ ใชขอมูลผลดําเนินงานปที่ประเมินและยอนหลังอีก ๒ ป รวม ๓ ปและหาคาเฉลี่ย
(ปใดไมมีขอมูลใหเวนวาง)
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพและคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูสําเร็จการศึกษา
ตัวบงชี้ ๑.๑ คะแนนเฉลี่ยของคาระดับคะแนนหรือรอยละของคะแนนภาควิชาการของผูสําเร็จการศึกษา
(น้ําหนัก ๕)
เกณฑการประเมิน
๑ คะแนน เมื่อมีคาเฉลี่ยต่ํากวา ๒.๐๐ หรือ ต่ํากวารอยละ ๖๐
๒ คะแนน เมื่อมีคาเฉลี่ย ๒.๐๐ – ๒.๔๙ หรือ รอยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙
๓ คะแนน เมื่อมีคาเฉลี่ย ๒.๕๐ – ๒.๙๙ หรือ รอยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙
๔ คะแนน เมื่อมีคาเฉลี่ย ๓.๐๐ – ๓.๔๙ หรือ รอยละ ๘๐.๐๐ – ๘๙.๙๙
๕ คะแนน เมื่อมีคาเฉลี่ย ๓.๕๐ – ๔.๐๐ หรือ รอยละ ๙๐.๐๐ ขึ้นไป
ผลการดําเนินงาน
ปงบประมาณ ๒๕..... ....(สถานศึกษา)...จัดการศึกษาจํานวน ..... หลักสูตร มีคะแนนเฉลี่ย
ของคาระดับคะแนน/รอยละของคะแนนภาควิชาการของผูสําเร็จการศึกษา ดังนี้
ขอมูล

จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
๑. หลักสูตร ................................................
๒. หลักสูตร ................................................
รวม

พ.ศ.๒๕...

พ.ศ.๒๕...

พ.ศ.๒๕...

ผลดําเนินการ
๓ ป

๕๖

ขอมูล

พ.ศ.๒๕...

พ.ศ.๒๕...

พ.ศ.๒๕...

ผลดําเนินการ
๓ ป

คะแนนรวมภาควิชาการ
๑. หลักสูตร ................................................
๒. หลักสูตร ................................................
รวม
คะแนนเฉลี่ยภาควิชาการของผูส ําเร็จการศึกษา
หมายเหตุ การคํานวณคะแนนเฉลี่ยภาควิชาการเปนการคํานวณคาเฉลี่ยแบบถวงน้ําหนักตามจํานวนผูสําเร็จ
การศึกษาในแตละหลักสูตร
หลักฐานอางอิง
.....(หมายเลขเอกสาร/หลักฐานอางอิง)....
....(ชือ่ เอกสาร/หลักฐานอางอิง)....
ผลการประเมินตนเองตัวบงชี้ ๑.๑ คะแนนเฉลี่ยของคาระดับคะแนนหรือรอยละของคะแนนภาควิชาการ
ของผูสําเร็จการศึกษา
เปาหมาย*
...... คะแนน

ผลการดําเนินงาน
การบรรลุเปาหมาย
การประเมินตนเอง
คะแนนเฉลี่ย
……. คะแนน
หรือ 
ภาควิชาการของผูสําเร็จ
การศึกษา
= ………….
หมายเหตุ * เปาหมายตองกําหนดขึ้นกอนในแตละตัวบงชี้ เปนขอตกลงรวมกันของ คณก.การศึกษาของ
สถานศึกษาในแตละปงบประมาณ แลวดําเนินการออกเปนคําสั่ง/มาตรฐานกําหนดไว เพื่อใชเปนเกณฑประเมิน
ตัวบงชี้นั้น ๆ วา หนวยสามารถปฏิบัติไดบรรลุเปาหมายหรือไม
ตัวบงชี้ ๑.๒ คะแนนเฉลี่ยของการประเมินคุณลักษณะสวนบุคคลของผูสําเร็จการศึกษา (น้ําหนัก ๕)
เกณฑการประเมิน
๑ คะแนน เมื่อมีคาเฉลี่ยต่ํากวา ๒.๐๐
๒ คะแนน เมื่อมีคาเฉลี่ย ๒.๐๐ – ๒.๔๙
๓ คะแนน เมื่อมีคาเฉลี่ย ๒.๕๐ – ๒.๙๙
๔ คะแนน เมื่อมีคาเฉลี่ย ๓.๐๐ – ๓.๔๙
๕ คะแนน เมื่อมีคาเฉลี่ย ๓.๕๐ – ๔.๐๐

๕๗
ผลการดําเนินงาน
ปงบประมาณ ๒๕.... ...(ชื่อสถานศึกษา)...จัดการศึกษาจํานวน ..... หลักสูตร มีคะแนนเฉลี่ยของ
การประเมินคุณลักษณะสวนบุคคลของผูสําเร็จการศึกษา ดังนี้
ขอมูล

พ.ศ.๒๕...

พ.ศ.๒๕...

พ.ศ.๒๕...

ผลดําเนินการ
๓ ป

จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
๑. หลักสูตร ................................................
๒. หลักสูตร ................................................
รวม
คะแนนรวมการประเมินคุณลักษณะ
สวนบุคคลของผูสําเร็จการศึกษา
๑. หลักสูตร ................................................
๒. หลักสูตร ................................................
รวม
คะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณลักษณะสวน
บุคคลของผูสําเร็จการศึกษา
หมายเหตุ การคํานวณคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณลักษณะสวนบุคคลของผูสําเร็จการศึกษา เปนการคํานวณ
คาเฉลี่ยแบบถวงน้ําหนักตามจํานวนผูสําเร็จการศึกษาในแตละหลักสูตร
หลักฐานอางอิง
.....(หมายเลขเอกสาร/หลักฐานอางอิง)....
....(ชือ่ เอกสาร/หลักฐานอางอิง)....
ผลการประเมินตนเองตัวบงชี้ ๑.๒ คะแนนเฉลี่ยของการประเมินคุณลักษณะสวนบุคคลของผูสําเร็จการศึกษา
เปาหมาย
...... คะแนน

ผลการดําเนินงาน
คะแนนเฉลี่ยการประเมิน
คุณลักษณะสวนบุคคล
ของผูสําเร็จการศึกษา
= ………….

การบรรลุเปาหมาย
หรือ 

การประเมินตนเอง
……. คะแนน

๕๘
ตัวบงชี้ ๑.๓ ร อยละของผูเรียนกอนสํ าเร็จการศึกษาที่มีคุณลั กษณะพึ งประสงคตามที่ หลักสูต รกําหนด
(น้ําหนัก ๑๐)
เกณฑการพิจารณา
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๙๐ ของผูเรียนกอนสําเร็จการศึกษาทุกหลักสูตร
ในแตละปซึ่งมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามที่หลักสูตรกําหนด เทากับ ๕ คะแนน
เกณฑการประเมิน
ระดับคะแนน
๑
๒
๓
๔
๕
คะแนน =

5

90

รอยละ ๙๐ ขึ้นไป

× รอยละของจํานวนผูม ีคุณลักษณะที่พึงประสงค

ผลการดําเนินงาน
ปงบประมาณ ๒๕..... ....(สถานศึกษา)...จัดการศึกษาจํานวน ..... หลักสูตร มีจํานวนผูสําเร็จ
การศึกษาที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามที่หลักสูตรกําหนดดังนี้
ขอมูล

จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
๑. หลักสูตร ................................................
๒. หลักสูตร ................................................
รวม
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงคตามที่หลักสูตรกําหนด
๑. หลักสูตร ................................................
๒. หลักสูตร ................................................
รวม
รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มีคุณลักษณะ
พึงประสงคตามที่หลักสูตรกําหนด
หลักฐานอางอิง
.....(หมายเลขเอกสาร/หลักฐานอางอิง)....

พ.ศ.๒๕...

พ.ศ.๒๕...

พ.ศ.๒๕...

ผลดําเนินการ
๓ ป

....(ชือ่ เอกสาร/หลักฐานอางอิง)....

ผลการประเมินตนเองตัวบงชี้ ๑.๓ รอยละของผูเรียนกอนสําเร็จการศึกษาที่มีคุณลักษณะพึงประสงคตามที่
หลักสูตรกําหนด
เปาหมาย*
ผลการดําเนินงาน
การบรรลุเปาหมาย
การประเมินตนเอง
...... คะแนน
รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มี
……. คะแนน
หรือ 
คุณลักษณะพึงประสงคตามที่
หลักสูตรกําหนด = ………….

๕๙
ตัวบงชี้ ๑.๔ ความพึงพอใจของหนวยงานตนสังกัดตอผูสําเร็จการศึกษา (น้ําหนัก ๑๐)
ผลการดําเนินงานตามเกณฑการพิจารณา
ปงบประมาณ ๒๕.... ....(สถานศึกษา)....ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของหนวยงานตนสังกัด
ตอผูสําเร็จการศึกษา ...โดยบรรยายการดําเนินงานและระบุหลักฐานการพิจารณาตามเกณฑ ไดแก...
(๑) แผนงาน/โครงการติดตามคุณภาพผูสําเร็จการศึกษา
(๒) หนวยงาน/บุคลากรรับผิดชอบการดําเนินงาน
(๓) หลักฐานการติดตามคุณภาพผูสําเร็จการศึกษา
(๔) ผลการประเมินความพึงพอใจของตนสังกัดตอผูสําเร็จการศึกษาในดานความรู ความสามารถ
และคุณลักษณะที่พึงประสงคตามที่ห ลัก สูตรและสถานศึก ษากําหนด (ตน สังกัด คือ ผูบังคับ บัญ ชา และ
ผูใตบังคับบัญชา/ผูรวมงาน) โดยแบบประเมินความพึงพอใจที่ไดรับคืนอยางนอยรอยละ ๗๐
(๕) ระดับความพึงพอใจของตนสังกัดตอผูสําเร็จการศึกษาในภาพรวมมี ดังนี้
ขอมูล

คาเฉลี่ยการประเมินความพึงพอใจของตนสังกัดตอผูสําเร็จ
การศึกษา
ผลดําเนินการ
พ.ศ.๒๕...
พ.ศ.๒๕...
พ.ศ.๒๕...
๓ ป

๑. หลักสูตร .................................................
มีผูสําเร็จการศึกษา จํานวน ...... คน
สงแบบสอบถาม ........... ฉบับ
ไดรับคืน ..... ฉบับ คิดเปนรอยละ ................
คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ ฯ
๒. หลักสูตร ..................................................
มีผูสําเร็จการศึกษา จํานวน ...... คน
สงแบบสอบถาม ......... ฉบับ
ไดรับคืน ..... ฉบับ คิดเปนรอยละ ................
คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ ฯ
คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ ฯ ในภาพรวม

หลักฐานอางอิง
.....(หมายเลขเอกสาร/หลักฐานอางอิง)....
....(ชือ่ เอกสาร/หลักฐานอางอิง)....
ผลการประเมินตนเองตัวบงชี้ ๑.๔ ความพึงพอใจของหนวยงานตนสังกัดตอผูสําเร็จการศึกษา
เปาหมาย*
ผลการดําเนินงาน
การบรรลุเปาหมาย การประเมินตนเอง
........ ขอ
ขอ ๑ มี หรือ ไมมี
……. คะแนน
หรือ 
ขอ ๒ มี หรือ ไมมี
ขอ ๓ มี หรือ ไมมี
ขอ ๔ เปน หรือ ไมเปนไปตามเกณฑ
ขอ ๕ ระดับความพึงพอใจ =…………..

๖๐
ตารางที่ .... ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานและตัวบงชี้
มาตรฐาน

น้ําหนัก

คะแนน คะแนนเฉลี่ย X
เฉลี่ย
น้ําหนัก

ระดับ
คุณภาพ

๑ คุณภาพและคุณลักษณะที่พึงประสงค
ของผูสําเร็จการศึกษา
๓๐
๒ การวิจัยและ/หรือผลงานทางวิชาการ
(เฉพาะสถานศึกษา ยศ.ทอ.กลุม ๑)
๒๐
๓ การบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
๒๖
๔ การบริหารและพัฒนาหลักสูตร
๔๐
๕ การฝกทักษะตามเอกลักษณของสถานศึกษา
๓๐
๖ การประกันและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๒๐
ผลการประเมิน (ผลรวมของคะแนนเฉลี่ย X น้ําหนัก ÷ ผลรวมน้ําหนัก) = ……………ระดับคุณภาพ .........

หมายเหตุ : ดําเนินการในลักษณะเชนนี้ในทุกรายมาตรฐาน

ตองสอดคลองกัน

การวิเคราะหมาตรฐานที่ ๑
จุดเดน :
- ระบุหรือแสดงวาในมาตรฐานนั้น มีสิ่งใดที่เปนจุดเดน สามารถเปนตัวอยางใหสถานศึกษาอื่นได
- อาจเปนตัวบงชี้ใดที่ไดคะแนนเต็มหรือสูงสุดก็ได
- ในแตละมาตรฐานอาจไมมีจุดเดนก็ได ถาเห็นไมชัดเจน
- การเขียนจุดเดนเปนการมองภาพรวมของมาตรฐาน จึงไมจําเปนตองมีทุกตัวบงชี้
จุดที่ควรพัฒนา :
- ระบุหรือแสดงวาในมาตรฐานนั้น มีสิ่งใดที่เปนจุดที่ควรพัฒนา หรือไดรับการปรับปรุงแกไข หรือมีสิ่งใด
ที่เปนอุปสรรคในการพัฒนาตัวบงชี้ในมาตรฐานนั้น ๆ
- อาจเปนตัวบงชี้ใดที่ไดคะแนนนอยหรือต่ําสุดก็ได
- ในแตละมาตรฐานอาจไมมีจุดที่ควรพัฒนาก็ได ถาเห็นวาในภาพรวมของมาตรฐานนั้นดีอยูแลว
- การเขียนจุดที่ควรพัฒนาเปนการมองภาพรวมของมาตรฐาน จึงไมจําเปนตองมีทุกตัวบงชี้
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา :
- ระบุแนวทางหรือวิธีการในการปรับปรุงแกไขจุดที่ควรพัฒนา หรือแนวทางเสริมที่จะพัฒนาจุดเดนให
สมบูรณมากยิ่งขึ้น ควรประกอบดวย Who What Where When How คือ ใหใคร? ทําอะไร? ที่ไหน?
อยางไร? เมื่อไร? ซึ่งควรจะตองสอดคลองกับจุดที่ควรพัฒนาหรือจุดเดนของรายมาตรฐานนั้น ๆ
- ควรระบุในสิ่งที่สถานศึกษาสามารถปฏิบัติได

๖๑
มาตรฐานที่ ๒ การวิจัยและ/หรือผลงานทางวิชาการ (เฉพาะสถานศึกษา ยศ.ทอ.กลุมที่ ๑)
ตัวบงชี้ ๒.๑ ระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและ/หรือผลงานทางวิชาการ (น้ําหนัก ๑๐)
ผลการดําเนินงานตามเกณฑการพิจารณา
ปงบประมาณ ๒๕..... ....(สถานศึกษา)....จัดใหมีระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัย
และ/หรือผลงานทางวิชาการ ...โดยบรรยายการดําเนินงานและระบุหลักฐานการพิจารณาตามเกณฑ ไดแก...
(๑) ระเบียบ หลักเกณฑ ขั้นตอนการปฏิบัติ
(๒) หนวยงาน/บุคลากรรับผิดชอบกํากับดูแลการบริหารจัดการงานวิจัยและ/หรือผลงานทาง
วิชาการ
(๓) การจัดทําฐานขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับงานวิจัยและ/หรือผลงานทางวิชาการ
(๔) การใหรางวัลผลงานวิจัยและ/หรือผลงานทางวิชาการ
(๕) อัตราสวนของอาจารยที่ปรึกษาทําเอกสารวิจัยและ/หรือเอกสารทางวิชาการ : นายทหาร
นักเรียน/นักศึกษา
สําหรับ รร.นฝ.ยศ.ทอ. ใชเกณฑการพิจารณา เปน
(๑) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม สงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรและนทน.ผลิตบทความทาง
วิชาการ
(๒) หนวยงาน/บุคลากรรับผิดชอบกํากับดูแลแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามขอ ๑
(๓) การรวบรวมบทความทางวิชาการเปนฐานขอมูลเพื่อการสืบคน
(๔) การเผยแพรและ/หรือใหรางวัลบทความทางวิชาการ
(๕) อัตราสวนของอาจารยที่ปรึกษาในการจัดทําบทความทางวิชาการ : นทน.
หลักฐานอางอิง
.....(หมายเลขเอกสาร/หลักฐานอางอิง)....
....(ชื่อเอกสาร/หลักฐานอางอิง)....
ผลการประเมินตนเองตัวบงชี้ ๒.๑ ระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและ/หรือผลงานทางวิชาการ
เปาหมาย*
ผลการดําเนินงาน
การบรรลุเปาหมาย
การประเมินตนเอง
........ ขอ
ขอ ๑ มี หรือ ไมมี
……. คะแนน
หรือ 
ขอ ๒ มี หรือ ไมมี
ขอ ๓ มี หรือ ไมมี
ขอ ๔ มี หรือ ไมมี
ขอ ๕ อัตราสวน ....... : ……

๖๒
ตัวบงชี้ ๒.๒ ผลงานวิจัยและ/หรือผลงานทางวิชาการ
(๑) รอยละของผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ/บทความของ นทน. หรือ นศ. ที่มีการตีพิมพ
หรือ เผยแพรสูสาธารณะและ/หรือกลุมเปาหมายในลักษณะใดลักษณะหนึ่งและ/หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
online หรือไดรับรางวัล หรือนําไปใชประโยชน ในระดับสถานศึกษา/กองทัพ/ชาติ/นานาชาติ (น้ําหนัก ๕)
เกณฑการประเมิน
คะแนน ๑
คะแนน ๒
คะแนน ๓
คะแนน ๔
คะแนน ๕
ระดับคะแนน ๑ - ๔ (คาของรอยละที่คํานวณได x ๕ หารดวย ๕๐)
รอยละ ๕๐
ผลการดําเนินงาน
ผลดําเนินการ
พ.ศ.๒๕…
พ.ศ.๒๕…
พ.ศ.๒๕…
ขอมูล
๓ ป

จํานวน

น้ําหนัก
คะแนน
ผลงาน

ผลคูณ

จํานวน

น้ําหนัก
คะแนน
ผลงาน

ผลคูณ

จํานวน

น้ําหนัก
คะแนน
ผลงาน

ผลคูณ

จํานวน

น้ําหนัก
คะแนน
ผลงาน

ผลคูณ

ผลงานที่มีการ
ตีพิมพ หรือ
เผยแพร หรือ
ไดรับรางวัล
หรือนําไปใช
ประโยชน
รวมคะแนน

รวมคะแนน

รวมคะแนน

รวมคะแนน

จํานวนผลงาน
ทั้งหมดใน
ปงบประมาณที่
รายงาน
รอยละของ
ผลงานที่มีการ
ตีพิมพ หรือ
เผยแพร หรือ
ไดรับรางวัล
หรือนําไปใชตอ
ผลงานทั้งหมด
หลักฐานอางอิง รายการผลงานและการตีพิมพ หรือ การเผยแพร หรือ การไดรับรางวัล หรือการนําไปใช
.....(หมายเลขเอกสาร/หลักฐานอางอิง)....
....(ชือ่ เอกสาร/หลักฐานอางอิง)....

๖๓
(๒) จํานวนผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ/บทความทางวิชาการของบุคลากรหรือสถานศึกษา
ที่ไดรับการตีพิมพและ/หรือเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส online
หรือนําไปใชประโยชน อยางนอยปละ ๑ เรื่อง โดยพิจารณาในวงรอบ ๓ ปกอนการตรวจประเมินคุณภาพ
(น้ําหนัก ๕)
เกณฑการประเมิน
๑ คะแนน เมื่อมีผลงานรวม ๓ ปยอนหลัง รวม ๓ เรื่อง
๒ คะแนน เมื่อมีผลงานรวม ๓ ปยอนหลัง รวม ๔ เรื่อง
๓ คะแนน เมื่อมีผลงานรวม ๓ ปยอนหลัง รวม ๕ เรื่อง
๔ คะแนน เมื่อมีผลงานรวม ๓ ปยอนหลัง รวม ๖ เรื่อง
๕ คะแนน เมื่อมีผลงานรวม ๓ ปยอนหลัง รวม ๗ เรื่องขึ้นไป
เงื่อนไข คะแนนจะลดลง ๑ คะแนน หากมีปใดปหนึ่งในระยะเวลา ๓ ปที่พิจาณาไมมีผลงานมีการตีพิมพ หรือ
เผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส online หรือไดรับรางวัล หรือนําไปใช
ประโยชน
ผลการดําเนินงาน
ผลดําเนินการ
พ.ศ.๒๕…
พ.ศ.๒๕…
พ.ศ.๒๕…
ขอมูล
๓ ป

จํานวนผลงานของบุคลากร
หรือสถานศึกษา ที่ไดรับการ
ตีพิมพ หรือเผยแพร หรือ
นําไปใชในปงบประมาณ
หลักฐานอางอิง รายการผลงานและการตีพิมพ หรือ การเผยแพร หรือ การไดรับรางวัล หรือการนําไปใช
.....(หมายเลขเอกสาร/หลักฐานอางอิง)....
....(ชือ่ เอกสาร/หลักฐานอางอิง)....
ผลการประเมินตนเองตัวบงชี้ ๒.๒ ผลงานวิจัยและ/หรือผลงานทางวิชาการ
(๑) รอยละของผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ/บทความของ นทน. หรือ นศ. ที่มีการตีพิมพ
หรือ เผยแพรสูสาธารณะและ/หรือกลุมเปาหมายในลักษณะใดลักษณะหนึ่งและ/หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
online หรือไดรับรางวัล หรือนําไปใชประโยชน ในระดับสถานศึกษา/กองทัพ/ชาติ/นานาชาติ (น้ําหนัก ๕)
เปาหมาย*
ผลการดําเนินงาน
การบรรลุเปาหมาย การประเมินตนเอง
...... คะแนน
รอยละของผลงานที่มีการตีพิมพ หรือ
……. คะแนน
หรือ 
เผยแพร หรือไดรับรางวัล หรือนําไปใช
ตอผลงานทั้งหมด = ………….
(๒) จํ า นวนผลงานวิ จั ย /ผลงานทางวิ ช าการ/บทความทางวิ ช าการของบุ ค ลากรหรื อ
สถานศึ ก ษา ที่ ไ ด รั บ การตี พิ ม พ แ ละ/หรื อ เผยแพร สู ส าธารณะในลั ก ษณะใดลั ก ษณะหนึ่ ง หรื อ ผ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส online หรือนําไปใชประโยชน อยางนอยปละ ๑ เรื่อง โดยพิจารณาในวงรอบ ๓ ปกอนการ
ตรวจประเมินคุณภาพ (น้ําหนัก ๕)

๖๔
เปาหมาย*
...... คะแนน

ผลการดําเนินงาน
การบรรลุเปาหมาย
ผลงานของบุคลากรหรือสถานศึกษาที่มี
หรือ 
การตีพิมพ หรือ เผยแพร หรือไดรับ
รางวัล หรือนําไปใช = ………….

การประเมินตนเอง
……. คะแนน

ตารางที่ .... แสดงผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานและตัวบงชี้
มาตรฐาน/
ผลดําเนินการ
การบรรลุ
คะแนน คะแนน x
เปาหมาย
น้ําหนัก
ตัวบงชี้
เปาหมาย
การประเมิน น้ําหนัก
มาตรฐานที่ ๒ การวิจัยและ/หรือผลงานทางวิชาการ
ตัวบงชี้ ๒.๑
๑๐
ตัวบงชี้ ๒.๒
๑๐
รวม ๒๐
คะแนนเฉลี่ย (
÷ ๒๐ =
)
ระดับคุณภาพ
การวิเคราะหมาตรฐานที่ ๒
จุดเดน
๑.
๒.
ฯลฯ

ตองเดนจริง ๆ /ไมมีก็ได และตองสอดคลองกับรายมาตรฐาน

จุดที่ควรพัฒนา
๑.
๒.
ฯลฯ
ตองสอดคลองกัน
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
๑.
๒.
ฯลฯ

๖๕
มาตรฐานที่ ๓ การบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
ตัวบงชี้ ๓.๑ แผนการบริหารจัดการสอดคลองกับยุทธศาสตร ทอ. นโยบายการศึกษาของ ทอ.และแผนพัฒนา
การศึกษาของ ทอ. (น้ําหนัก ๕)
ผลการดําเนินงานตามเกณฑการพิจารณา
ปงบประมาณ ๒๕..... ....(สถานศึกษา).... มีแผนการบริหารจัดการสอดคลองกับยุทธศาสตร ทอ.
นโยบายการศึกษาของ ทอ.และแผนพั ฒนาการศึกษาของ ทอ....บรรยายการดํ าเนินงานและระบุห ลักฐานการ
พิจารณาตามเกณฑ ไดแก...
(๑) แผนแมบท/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา (๔ – ๕ ป) และแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมสอดคลองกับปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศนและภารกิจตาม ยุทธศาสตร ทอ. นโยบายการศึกษา
ของ ทอ.และแผนพัฒนาการศึกษาของ ทอ.
(๒) สถานศึกษาและหนวยงานภายใน มีแผนปฏิบัติราชการประจําป/แผนการดําเนินงาน/
แผนปฏิบัติการ สอดคลองกับแผนแมบท/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา (๔ – ๕ ป)
(๓) ตั ว บ งชี้ ข องแผนงาน/โครงการ/กิจ กรรมและคา เป าหมายของแตล ะตัว บงชี้ เพื่ อวั ด
ความสําเร็จของการดําเนินงานในทุกแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
(๔) การดําเนิน งานตามแผนงาน/โครงการ/กิจ กรรม บรรลุเ ปาหมายที่กํา หนดในเกณฑ
การพิจารณาขอ (๓) ไมนอยกวารอยละ ๘๐
(๕) การประชุมติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน
(๖) การนําผลการประเมินมาปรับปรุง/พัฒนาแผนแมบ ท/แผนพัฒ นาคุณภาพการศึกษา
(๔ - ๕ ป) และแผนปฏิบัติราชการประจําป/แผนการดําเนินงาน/แผนปฏิบัติการ
หลักฐานอางอิง
.....(หมายเลขเอกสาร/หลักฐานอางอิง)....
....(ชื่อเอกสาร/หลักฐานอางอิง)....
ผลการประเมินตนเองตัวบงชี้ ๓.๑ แผนการบริหารจัดการสอดคลองกับยุทธศาสตร ทอ. นโยบายการศึกษา
ของ ทอ.และแผนพัฒนาการศึกษาของ ทอ.
เปาหมาย*
........ ขอ

ผลการดําเนินงาน
ขอ ๑ มี หรือ ไมมี
ขอ ๒ มี หรือ ไมมี
ขอ ๓ มี หรือ ไมมี
ขอ ๔ มี หรือ ไมมี
ขอ ๕ มี หรือ ไมมี

การบรรลุเปาหมาย
หรือ 

การประเมินตนเอง
……. คะแนน

๖๖
ตัวบงชี้ ๓.๒ การบริหารจัดการองคกรอยางเปนระบบ (น้ําหนัก ๕)
ผลการดําเนินงานตามเกณฑการพิจารณา
ปงบประมาณ ๒๕..... ....(สถานศึกษา).... ดําเนินการบริหารจัดการองคกรอยางเปนระบบ ...บรรยาย
การดําเนินงานและระบุหลักฐานการพิจารณาตามเกณฑ ไดแก...
ผลการดําเนินงานตามเกณฑการพิจารณา
(๑) คณะกรรมการสภาหรือ คณะกรรมการสถานศึก ษาและ/หรือ ผู บ ริห ารสถานศึก ษา
กําหนดทิศทางหรือนโยบายของสถานศึกษา
(๒) ผูบริหารปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ที่กําหนดไวในกฎ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งตาง ๆ
ในการบริหารสถานศึกษา
(๓) กําลังพลระดับผูบริหารหนวยขึ้นตรงสถานศึกษา มีสวนรวมและสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ตามแผนงาน/โครงการที่สถานศึกษากําหนด
(๔) กําลังพลทุกระดับรับรู เขาใจ นโยบายและแผนงาน/โครงการของสถานศึกษา
(๕) การประชุมชี้แจงการปฏิบัติงาน การติดตามงาน และปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพ
อยางนอยปละ ๖ ครั้ง
หลักฐานอางอิง
.....(หมายเลขเอกสาร/หลักฐานอางอิง)....
....(ชื่อเอกสาร/หลักฐานอางอิง)....
ผลการประเมินตนเองตัวบงชี้ ๓.๒ การบริหารจัดการองคกรอยางเปนระบบ
เปาหมาย*
........ ขอ

ผลการดําเนินงาน
ขอ ๑ มี หรือ ไมมี
ขอ ๒ มี หรือ ไมมี
ขอ ๓ มี หรือ ไมมี
ขอ ๔ มี หรือ ไมมี
ขอ ๕ มี หรือ ไมมี

การบรรลุเปาหมาย
หรือ 

การประเมินตนเอง
……. คะแนน

ตัวบงชี้ ๓.๓ ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษา (น้ําหนัก ๔)
เกณฑการพิจารณา
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดคะแนนเต็มของการประเมินเทากับ ๕ คะแนน
เกณฑการประเมิน
ระดับคะแนน
๑
๒
๓
๔
๕
คะแนน = คะแนนทีไ่ ดจากการประเมินคูณ 5 หารดวย คะแนนเต็มการประเมิน

คะแนนเต็ม

๖๗
ผลการดําเนินงาน
การประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษาใชวิธีการ ......ระบุ
.......... ผลการประเมินมี ดังนี้
ขอมูล

พ.ศ.๒๕...

พ.ศ.๒๕...

พ.ศ.๒๕...

ผลดําเนินการ
๓ ป

๑. วิธีการ
๒. ผลการประเมิน
คะแนนที่ได
คะแนนเต็ม
หลักฐานอางอิง
.....(หมายเลขเอกสาร/หลักฐานอางอิง)....
....(ชือ่ เอกสาร/หลักฐานอางอิง)....
ผลการประเมินตนเองตัวบงชี้ ๓.๓ ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของผูบริหาร
เปาหมาย*
ผลการดําเนินงาน
การบรรลุเปาหมาย
การประเมินตนเอง
........ คะแนน
... คะแนน จากคะแนนเต็ม ......
……. คะแนน
หรือ 
ตัวบงชี้ ๓.๔ ศักยภาพระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการการเรียนการสอนและการวิจัย (น้ําหนัก ๔)
ผลการดําเนินงานตามเกณฑการพิจารณา
ปงบประมาณ ๒๕..... ....(สถานศึกษา).... มีศักยภาพระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการการเรียน
การสอนและการวิจัย ...บรรยายการดําเนินงานและระบุหลักฐานการพิจารณาตามเกณฑ ไดแก...
(๑) ขอมูลพื้นฐานเพื่อการตัดสินใจ
(๒) หนวยงาน/บุคลากรผูรับผิดชอบในการบริหารจัดการขอมูล
(๓) การปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยอยูเสมอ
(๔) ฐานขอมูลทั้งหมดสามารถเชื่อมโยงกันเปนเครือขายของสถานศึกษา
(๕) การประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบการบริหารจัดการขอมูล
หลักฐานอางอิง
.....(หมายเลขเอกสาร/หลักฐานอางอิง)....
....(ชื่อเอกสาร/หลักฐานอางอิง)....

๖๘
ผลการประเมินตนเองตัวบงชี้ ๓.๓ ศักยภาพระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการการเรียนการสอนและการวิจัย
เปาหมาย*
ผลการดําเนินงาน
การบรรลุเปาหมาย การประเมินตนเอง
........ ขอ
ขอ ๑ มี หรือ ไมมี
……. คะแนน
หรือ 
ขอ ๒ มี หรือ ไมมี
ขอ ๓ มี หรือ ไมมี
ขอ ๔ มี หรือ ไมมี
ขอ ๕ มี หรือ ไมมี
ตัวบงชี้ ๓.๕ การพัฒนาสถานศึกษาสูองคกรแหงการเรียนรู (น้ําหนัก ๔)
ผลการดําเนินงานตามเกณฑการพิจารณา
ปงบประมาณ ๒๕..... ....(สถานศึกษา).... ดําเนินการพัฒนาสถานศึกษาสูองคกรแหงการเรียนรู
...บรรยายการดําเนินงานและระบุหลักฐานการพิจารณาตามเกณฑ ไดแก...
(๑) แผนการดําเนินงานหรือแผนการจัดการความรู
(๒) หนวยงาน/บุคลากร รับผิดชอบการดําเนินงาน
(๓) การดําเนินงานการบริหารจัดการความรู (การบงชี้ความรู การสรางและแสวงหาความรู
การจัดเก็บความรูใหเปนระบบ การประมวลและกลั่นกรองความรู การเขาถึงความรู การแบงปนแลกเปลี่ยน
ความรู และการเรียนรู)
(๔) การติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน โดยผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมายไมนอยกวา
รอยละ ๘๐ ของแผนงาน
(๕) มีรายงานสรุปผลการดําเนินงานนําเรียนผูบังคับบัญชา พรอมขอเสนอแนะในการปรับปรุง
และพัฒนาการดําเนินงานในครั้งตอไป
เกณฑการประเมิน
๑ คะแนน เมื่อมีการดําเนินงานขอ ๑
๒ คะแนน เมื่อมีการดําเนินงานขอ ๑ – ๒
๓ คะแนน เมื่อมีการดําเนินงานขอ ๑ – ๓
๔ คะแนน เมื่อมีการดําเนินงานขอ ๑ – ๔
๕ คะแนน เมื่อมีการดําเนินงานครบทุกขอ
หลักฐานอางอิง
.....(หมายเลขเอกสาร/หลักฐานอางอิง)....
....(ชื่อเอกสาร/หลักฐานอางอิง)....
ผลการประเมินตนเองตัวบงชี้ ๓.๕ การพัฒนาสถานศึกษาสูองคกรแหงการเรียนรู
เปาหมาย*
ผลการดําเนินงาน
การบรรลุเปาหมาย
การประเมินตนเอง
ดําเนินการ ...... ขอ
ดําเนินการขอ .....
……. คะแนน
หรือ 

๖๙
ตัวบงชี้ ๓.๖ ประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยง (น้ําหนัก ๔)
ผลการดําเนินงานตามเกณฑการพิจารณา
ปงบประมาณ ๒๕..... ....(สถานศึกษา).... ดําเนินการดานการบริหารความเสี่ยง ...บรรยาย
การดําเนินงานและระบุหลักฐานการพิจารณาตามเกณฑ ไดแก...
(๑) แผนบริหารความเสี่ยง
(๒) หนวยงาน/บุคลากร รับผิดชอบการดําเนินงาน
(๓) การประเมินโอกาสในการเกิดเหตุการณความเสี่ยงและประเมินผลกระทบความเสี่ยงที่
จะเกิดขึ้น
(๔) การกําหนดวิธีการ มาตรการ กลไกการควบคุมไมใหเกิดความเสี่ยงหรือลดความเสียหาย
ที่อาจจะเกิดขึ้น
(๕) การกํากับ ติดตาม ประเมินการบริหารความเสี่ยง และรายงานผูบังคับบัญชาทราบ
เกณฑการประเมิน
๑ คะแนน เมื่อมีการดําเนินงานขอ ๑
๒ คะแนน เมื่อมีการดําเนินงานขอ ๑ – ๒
๓ คะแนน เมื่อมีการดําเนินงานขอ ๑ – ๓
๔ คะแนน เมื่อมีการดําเนินงานขอ ๑ – ๔
๕ คะแนน เมื่อมีการดําเนินงานครบทุกขอ
หลักฐานอางอิง
.....(หมายเลขเอกสาร/หลักฐานอางอิง)....
....(ชื่อเอกสาร/หลักฐานอางอิง)....
ผลการประเมินตนเอง ๓.๖ ประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยง
เปาหมาย*
ผลการดําเนินงาน
การบรรลุเปาหมาย การประเมินตนเอง
ดําเนินการ ...... ขอ
ดําเนินการขอ .....
……. คะแนน
หรือ 

๗๐
ตารางที่ .... แสดงผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานและตัวบงชี้
มาตรฐาน/
ผลดําเนินการ
การบรรลุ
คะแนน
คะแนน x
เปาหมาย
น้ําหนัก
ตัวบงชี้
เปาหมาย
การประเมิน น้ําหนัก
มาตรฐานที่ ๓ การบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
ตัวบงชี้ ๓.๑
๕
ตัวบงชี้ ๓.๒
๕
ตัวบงชี้ ๓.๓
๔
ตัวบงชี้ ๓.๔
๔
ตัวบงชี้ ๓.๕
๔
ตัวบงชี้ ๓.๖
๔
รวม ๒๖
คะแนนเฉลี่ย (
÷ ๒๖ =
)
ระดับคุณภาพ
การวิเคราะหมาตรฐานที่ ๓
จุดเดน
๑.
๒.
ตองเดนจริง ๆ /ไมมีก็ได และตองสอดคลองกับรายมาตรฐาน
ฯลฯ
จุดที่ควรพัฒนา
๑.
๒.
ฯลฯ
ตองสอดคลองกัน
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
๑.
๒.
ฯลฯ

๗๑
มาตรฐานที่ ๔ การบริหารและพัฒนาหลักสูตร
ตัวบงชี้ ๔.๑ คุณภาพหลักสูตร (น้ําหนัก ๕)
ผลการดําเนินงานตามเกณฑการพิจารณา
ปงบประมาณ ๒๕..... ....(สถานศึกษา).... ดําเนินการดานคุณภาพการบริหารและพัฒนาหลักสูตร ...
บรรยายการดําเนินงานและระบุหลักฐานการพิจารณาตามเกณฑ ไดแก...
(๑) หลักสูตรเปนไปตามคูมือการจัดทําและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาของ ทอ.และไดรับการอนุมัติ
ใหใชหลักสูตร
(๒) คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและ/หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรดําเนินงานพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตรและบริหารจัดดําเนินงานหลักสูตร โดยมีการประชุมคณะกรรมการฯ อยางนอย ๒ ครั้ง/ป
(๓) การประเมินความพึงพอใจของตนสังกัดตอผูสําเร็จการศึกษาและการประเมินคุณลักษณะ
ที่พึงประสงคของผูสําเร็จการศึกษา
(๔) การประเมินหลักสูตรเพื่อปรับปรุงหลักสูตร อยางนอย ๑ ครั้งในทุก ๓ ป
(๕) ผลการปรับปรุงหลักสูตรตามขอเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจฯ และจาก
ขอเสนอแนะการประเมินหลักสูตรในเรื่องความเหมาะสมและทันสมัย การบริหารจัดดําเนินงานหลักสูตรและ
คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูสําเร็จการศึกษาตามที่หลักสูตรกําหนด
หลักฐานอางอิง
.....(หมายเลขเอกสาร/หลักฐานอางอิง)....
....(ชื่อเอกสาร/หลักฐานอางอิง)....
ผลการประเมินตนเองตัวบงชี้ ๔.๑ คุณภาพหลักสูตร
เปาหมาย*
........ ขอ

ผลการดําเนินงาน
ขอ ๑ มี หรือ ไมมี
ขอ ๒ มี หรือ ไมมี
ขอ ๓ มี หรือ ไมมี
ขอ ๔ มี หรือ ไมมี
ขอ ๕ มี หรือ ไมมี

การบรรลุเปาหมาย
หรือ 

การประเมินตนเอง
……. คะแนน

ตัวบงชี้ ๔.๒ คุณภาพของผูบรรยาย/วิทยากร/อาจารย (น้ําหนัก ๕)
ผลการดําเนินงานตามเกณฑการพิจารณา
ปงบประมาณ ๒๕..... ....(สถานศึกษา).... ดําเนินการดานคุณภาพของผูบรรยาย/วิทยากร/อาจารย...
บรรยายการดําเนินงานและระบุหลักฐานการพิจารณาตามเกณฑ ไดแก...
(๑) การกําหนดคุณสมบัติผูบรรยาย/วิทยากร/อาจารย
(๒) การจัดทําฐานขอมูลประวัติผูบรรยาย/วิทยากร/อาจารย
(๓) การพิจารณาคัดเลือกผูบรรยาย/วิทยากร/อาจารย
(๔) จํานวนผูบ รรยาย/วิทยากร/อาจารย อยางนอยรอยละ ๘๐ ของผูบรรยาย/วิทยากร/อาจารย
ทั้งหมด ไดรับการประเมินอยูในระดับ ดี ขึ้นไป (ผลการประเมินมีคา ≥ ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน)

๗๒
การดําเนินงาน

พ.ศ.๒๕…

พ.ศ.๒๕…

พ.ศ.๒๕…

ผลดําเนินการ
๓ ป

๑. จํานวนผูบรรยาย (ในปงบประมาณ หรือ
แยกเปนรายหลักสูตร)
๒. วิธีการประเมิน
๓. จํานวนผูบรรยายที่ไดรับการประเมินใน
ระดับ ดี ขึ้นไป
๔. รอยละผูบรรยายที่ไดรับการประเมินใน
ระดับ ดี ขึ้นไป
(๕) อัตราสวนของอาจารยประจําสัมมนา : นทน./นศ. (อาจารย ๑ คน : นทน./นศ.ไมเกิน ๑๕ คน)
หลักฐานอางอิง
.....(หมายเลขเอกสาร/หลักฐานอางอิง)....
....(ชือ่ เอกสาร/หลักฐานอางอิง)....
ผลการประเมินตนเองตัวบงชี้ ๔.๒ คุณภาพของผูบรรยาย/วิทยากร/อาจารย
เปาหมาย*
........ ขอ

ผลการดําเนินงาน
การบรรลุเปาหมาย การประเมินตนเอง
ขอ ๑ มี หรือ ไมมี
……. คะแนน
หรือ 
ขอ ๒ มี หรือ ไมมี
ขอ ๓ มี หรือ ไมมี
ขอ ๔ ตามเกณฑ หรือ ไมเปนไปตามเกณฑ
ขอ ๕ ตามเกณฑ หรือ ไมเปนไปตามเกณฑ

ตัวบงชี้ ๔.๓ ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน (น้ําหนัก ๕)
ผลการดําเนินงานตามเกณฑการพิจารณา
ปงบประมาณ ๒๕..... ....(สถานศึกษา).... ดําเนินการดานประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
...บรรยายการดําเนินงานและระบุหลักฐานการพิจารณาตามเกณฑ ไดแก...
(๑) หนวยงาน/บุคลากร ผูรับผิดชอบกํากับดูแลการจัดการเรียนการสอน
(๒) การประชุมเตรียมการกอนเปดและปดการศึกษา
(๓) ขอบเขตการสอน/ประมวลการสอน/แผนการสอน ทุกรายวิชา
(๔) การประเมินการจัดการเรียนการสอน (โดยผูเรียนและผูที่เกี่ยวของ) อยางนอยรอยละ
๘๐ ของรายวิชาทั้งหมด

๗๓

การดําเนินงาน

พ.ศ.๒๕…

พ.ศ.๒๕…

พ.ศ.๒๕…

ผลดําเนินการ
๓ ป

๑. จํานวนวิชาที่เปดสอน (ในปงบประมาณ
หรือแยกเปนรายหลักสูตร)
๒. วิธีการประเมิน
๓. ผลการประเมิน
(๕) การนําผลประเมินมาปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอน
เกณฑการประเมิน
๑ คะแนน เมื่อมีการดําเนินงานขอ ๑
๒ คะแนน เมื่อมีการดําเนินงานขอ ๑ – ๒
๓ คะแนน เมื่อมีการดําเนินงานขอ ๑ – ๓
๔ คะแนน เมื่อมีการดําเนินงานขอ ๑ – ๔
๕ คะแนน เมื่อมีการดําเนินงานครบทุกขอ
หลักฐานอางอิง
.....(หมายเลขเอกสาร/หลักฐานอางอิง)....
....(ชื่อเอกสาร/หลักฐานอางอิง)....
ผลการประเมินตนเองตัวบงชี้ ๔.๓ ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
เปาหมาย*
ผลการดําเนินงาน
การบรรลุเปาหมาย
การประเมินตนเอง
ดําเนินการ ...... ขอ
ดําเนินการขอ .....
……. คะแนน
หรือ 
ตัวบงชี้ ๔.๔ กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (น้ําหนัก ๕)
ผลการดําเนินงานตามเกณฑการพิจารณา
ปงบประมาณ ๒๕..... ....(สถานศึกษา).... ดําเนินการดานกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
...บรรยายการดําเนินงานและระบุหลักฐานการพิจารณาตามเกณฑ ไดแก...
(๑) รูปแบบการเรียนรูที่หลากหลาย
(๒) การสงเสริมใหผูเรียนเลือกทํากิจกรรม/ชิ้นงาน/โครงการที่เชื่อมโยงกับกองทัพ สังคม และ
การระยุกตใช
(๓) การสงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง และการใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติทั้งใน
และนอกหองเรียน และ/หรือจากการทําวิจัย
(๔) การใชเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการเรียนรู
(๕) การจัดกิจกรรมและกระบวนการเรียนรูใหผูเรียนไดฝกทักษะการคิดรวมทั้งบูรณาการ
ที่กอใหเกิดองคความรูแกผูเรียน

๗๔
หลักฐานอางอิง
.....(หมายเลขเอกสาร/หลักฐานอางอิง)....
....(ชือ่ เอกสาร/หลักฐานอางอิง)....
ผลการประเมินตนเองตัวบงชี้ ๔.๔ กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
เปาหมาย*
........ ขอ

ผลการดําเนินงาน
ขอ ๑ มี หรือ ไมมี
ขอ ๒ มี หรือ ไมมี
ขอ ๓ มี หรือ ไมมี
ขอ ๔ มี หรือ ไมมี
ขอ ๕ มี หรือ ไมมี

การบรรลุเปาหมาย
หรือ 

การประเมินตนเอง
……. คะแนน

ตัวบงชี้ ๔.๕ ประสิทธิภาพการวัดและประเมินผล (น้ําหนัก ๕)
ผลการดําเนินงานตามเกณฑการพิจารณา
ปงบประมาณ ๒๕..... …..(สถานศึกษา)….. ดําเนินการดานการวัดและประเมินผล...บรรยาย
การดําเนินงานและระบุหลักฐานการพิจารณาตามเกณฑ ไดแก...
(๑) หลักเกณฑการวัดและการประเมินผลที่ไดรับการรับรองจากสถานศึกษาหรือหนวยงาน
ตนสังกัด
(๒) หนวยงาน/บุคลากรรับผิดชอบการวัดและประเมินผล
(๓) การวัดและประเมินผลที่สอดคลองกับรูปแบบการเรียนรู
(๔) ระบบการตรวจสอบการวัดและประเมินผล เพื่อความโปรงใส และยุติธรรม
(๕) การปรับปรุง พัฒนาขอสอบ แบบวัด แบบประเมิน ใหมีคุณภาพ
หลักฐานอางอิง
.....(หมายเลขเอกสาร/หลักฐานอางอิง)....
....(ชื่อเอกสาร/หลักฐานอางอิง)....
ผลการประเมินตนเองตัวบงชี้ ๔.๕ ประสิทธิภาพการวัดและประเมินผล
เปาหมาย*
........ ขอ

ผลการดําเนินงาน
ขอ ๑ มี หรือ ไมมี
ขอ ๒ มี หรือ ไมมี
ขอ ๓ มี หรือ ไมมี
ขอ ๔ มี หรือ ไมมี
ขอ ๕ มี หรือ ไมมี

การบรรลุเปาหมาย
หรือ 

การประเมินตนเอง
……. คะแนน

๗๕
ตัวบงชี้ ๔.๖ ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู (น้ําหนัก ๕)
ผลการดําเนินงานตามเกณฑการพิจารณา
ปงบประมาณ ๒๕..... ....(สถานศึกษา).... ดําเนินการดานทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู...
บรรยายการดําเนินงานและระบุหลักฐานการพิจารณาตามเกณฑ ไดแก...
(๑) แผนการจัดหาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู
(๒) หนวยงาน/บุคลากรรับผิดชอบดําเนินงาน
(๓) งบประมาณสนับสนุนการดําเนินการตามแผน
(๔) การนําเทคโนโลยีสารสนเทศ และ/หรือ สื่ออิเลคทรอนิกส มาใชในการสนับสนุนการเรียนรู
(๕) การประเมินผลทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรูทางดานกายภาพ อุปกรณ เทคโนโลยี และ
การใชบริการ
พ.ศ.๒๕…
พ.ศ.๒๕…
พ.ศ.๒๕… ผลดําเนินการ
การดําเนินงาน
๓ ป

๑. วิธีการประเมิน
๒. ผลการประเมิน
(๖) การนําผลการประเมินมาปรับปรุงทรัพยากรการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เกณฑการประเมิน
๑ คะแนน เมื่อมีการดําเนินงาน ๒ ขอ
๒ คะแนน เมื่อมีการดําเนินงาน ๓ ขอ
๓ คะแนน เมื่อมีการดําเนินงาน ๔ ขอ
๔ คะแนน เมื่อมีการดําเนินงาน ๕ ขอ
๕ คะแนน เมื่อมีการดําเนินงานครบทุกขอ
หลักฐานอางอิง
.....(หมายเลขเอกสาร/หลักฐานอางอิง)....
....(ชื่อเอกสาร/หลักฐานอางอิง)....
ผลการประเมินตนเองตัวบงชี้ ๔.๖ ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู
เปาหมาย*
ดําเนินการ ...... ขอ

ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการขอ .....

การบรรลุเปาหมาย
หรือ 

การประเมินตนเอง
……. คะแนน

๗๖
ตัวบงชี้ ๔.๗ การสงเสริมความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงานที่ใชเครือขายเปนศูนยกลาง และความรูพื้นฐาน
ในการปฏิบัติงานรวมในประชาคมอาเซียน สําหรับสถานศึกษา ยศ.ทอ. กลุม ๑ (น้ําหนัก ๕)
ผลการดําเนินงานตามเกณฑการพิจารณา
ปงบประมาณ ๒๕..... ....(สถานศึกษา).... ดําเนินการสงเสริมความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงาน
ที่ใชเครือขายเปนศูนยกลาง และความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงานรวมในประชาคมอาเซียน...บรรยายการดําเนินงาน
และระบุหลักฐานการพิจารณาตามเกณฑ ไดแก...
(๑) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม สงเสริมความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงานที่ใชเครือขายเปน
ศูนยกลาง และความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติงานรวมในประชาคมอาเซียน โดยมีการกําหนดตัวชี้วัดและคา
เปาหมายความสําเร็จของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
(๒) หนวยงาน/บุคลากรรับผิดชอบดําเนินงานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
(๓) การสงเสริมใหกําลังพลของสถานศึกษา และ นทน./นศ.มีสวนรวมในการดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
(๔) การประเมินความพึงพอใจของผูที่เขารวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผูเขารวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม อยูในระดับ ดี ขึ้นไป (คาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูเขารวม
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม มีคา ≥ ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน)
พ.ศ.๒๕… พ.ศ.๒๕… พ.ศ.๒๕… ผลดําเนินการ
การดําเนินงาน
๓ ป

๑. วิธีการประเมิน
๒. คาเฉลี่ยการประเมินในภาพรวม
(การประเมินแบบมาตรประมาณคา ๕ ระดับ)
(๕) รายงานสรุปการดําเนินงานนําเรียนผูบังคับบัญชา พรอมขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
และพัฒนาในการดําเนินงานครั้งตอไป
เกณฑการประเมิน
๑ คะแนน เมื่อมีการดําเนินงานขอ ๑
๒ คะแนน เมื่อมีการดําเนินงานขอ ๑ – ๒
๓ คะแนน เมื่อมีการดําเนินงานขอ ๑ – ๓
๔ คะแนน เมื่อมีการดําเนินงานขอ ๑ – ๔
๕ คะแนน เมื่อมีการดําเนินงานครบทุกขอ
หลักฐานอางอิง
.....(หมายเลขเอกสาร/หลักฐานอางอิง)....
....(ชื่อเอกสาร/หลักฐานอางอิง)....

๗๗
ผลการประเมินตนเองตัวบงชี้ ๔.๗ การสงเสริมความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงานที่ใชเครือขายเปน
ศูนยกลาง และความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงานรวมในประชาคมอาเซียน
เปาหมาย*
ผลการดําเนินงาน
การบรรลุเปาหมาย การประเมินตนเอง
ดําเนินการ ...... ขอ
ดําเนินการขอ ..... ถึงขอ ......
……. คะแนน
หรือ 
ตัวบงชี้ ๔.๗ การสงเสริมสมรรถนะดานการใชภาษาตางประเทศและความรูเกี่ยวกับอาเซียน สําหรับสถานศึกษา
ยศ.ทอ. กลุม ๒ (น้ําหนัก ๕)
ผลการดําเนินงานตามเกณฑการพิจารณา
ปงบประมาณ ๒๕..... ....(สถานศึกษา).... ดําเนินการสงเสริมสมรรถนะดานการใชภาษาตางประเทศ
และความรูเกี่ยวกับอาเซียน...บรรยายการดําเนินงานและระบุหลักฐานการพิจารณาตามเกณฑ ไดแก...
(๑) แผนงาน/โครงการ/กิ จกรรมส งเสริมสมรรถนะด านการใช ภาษาต างประเทศและความรู
เกี่ยวกับอาเซียน โดยมีการกําหนดตัวชี้วัดและคาเปาหมายความสําเร็จของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
(๒) หนวยงาน/บุคลากรรับผิดชอบดําเนินงานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
(๓) การสงเสริมใหกําลังพลของสถานศึกษาและ นทน.มีสวนรวมในการดําเนินงานแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม
(๔) การประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผูเขารวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม อยูในระดับ ดี ขึ้นไป (คาเฉลี่ยความพึงพอใจของ
ผูเขารวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม มีคา ≥ ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน)
พ.ศ.๒๕… พ.ศ.๒๕… พ.ศ.๒๕… ผลดําเนินการ
การดําเนินงาน
๓ ป

๑. วิธีการประเมิน
๒. คาเฉลี่ยการประเมินในภาพรวม
(การประเมินแบบมาตรประมาณคา ๕ ระดับ)
(๕) รายงานสรุปการดําเนินงานนําเรียนผูบังคับบัญชา พรอมขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
และพัฒนาในการดําเนินงานครั้งตอไป
เกณฑการประเมิน
๑ คะแนน เมื่อมีการดําเนินงานขอ ๑
๒ คะแนน เมื่อมีการดําเนินงานขอ ๑ – ๒
๓ คะแนน เมื่อมีการดําเนินงานขอ ๑ – ๓
๔ คะแนน เมื่อมีการดําเนินงานขอ ๑ – ๔
๕ คะแนน เมื่อมีการดําเนินงานครบทุกขอ
หลักฐานอางอิง
.....(หมายเลขเอกสาร/หลักฐานอางอิง)....
....(ชื่อเอกสาร/หลักฐานอางอิง)....

๗๘
ผลการประเมินตนเองตัวบงชี้ ๔.๗ การสงเสริมสมรรถนะดานการใชภาษาตางประเทศและความรูเกี่ยวกับ
อาเซียน
เปาหมาย*
ผลการดําเนินงาน
การบรรลุเปาหมาย การประเมินตนเอง
ดําเนินการ ...... ขอ
ดําเนินการขอ ..... ถึงขอ ......
……. คะแนน
หรือ 
ตัวบงชี้ ๔.๘ การเสริมสรางคานิยมหลักของกองทัพอากาศ (Core Values คือ AIR ไดแก Airmanship, Integrity
and Allegiance, Responsibility)ใหผูเขารับการศึกษายึดถือเปนเอกลักษณของทหารอากาศ (น้ําหนัก ๕)
ผลการดําเนินงานตามเกณฑการพิจารณา
ปงบประมาณ ๒๕..... ....(สถานศึกษา).... ดําเนินการเสริมสรางคานิยมหลักของกองทัพอากาศ
(Core Values คือ AIR ไดแก Airmanship, Integrity and Allegiance, Responsibility)ใหผูเขารับการศึกษา
ยึดถือเปนเอกลักษณของทหารอากาศ...บรรยายการดําเนินงานและระบุหลักฐานการพิจารณาตามเกณฑ ไดแก...
(๑) แผนงาน/โครงการ/กิ จ กรรมเพื่ อ เสริ ม สร า งค า นิ ย มหลั ก ของกองทั พ อากาศ (Core
Values คือ AIR ไดแก Airmanship, Integrity and Allegiance, Responsibility) ใหผูเขารับการศึกษายึดถือ
เปนเอกลักษณของทหารอากาศ โดยมีการกําหนดตัวชี้วัดและคาเปาหมายความสําเร็จของแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
(๒) หนวยงาน/บุคลากรรับผิดชอบดําเนินงานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
(๓) การสงเสริมใหกําลังพลของสถานศึกษา และ นทน.มีสวนรวมในการดําเนินงานแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม
(๔) การประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผูเขารวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม อยูในระดับ ดี ขึ้นไป (ผลการประเมินมีคา ≥ ๓.๕๑
จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน)
พ.ศ.๒๕… พ.ศ.๒๕… พ.ศ.๒๕… ผลดําเนินการ
การดําเนินงาน
๓ ป

๑. วิธีการประเมิน
๒. คาเฉลี่ยการประเมินในภาพรวม
(การประเมินแบบมาตรประมาณคา ๕ ระดับ)
(๕) รายงานสรุปการดําเนินงานนําเรียนผูบังคับบัญชา พรอมขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
และพัฒนาในการดําเนินงานครั้งตอไป
เกณฑการประเมิน
๑ คะแนน เมื่อมีการดําเนินงานขอ ๑
๒ คะแนน เมื่อมีการดําเนินงานขอ ๑ – ๒
๓ คะแนน เมื่อมีการดําเนินงานขอ ๑ – ๓
๔ คะแนน เมื่อมีการดําเนินงานขอ ๑ – ๔
๕ คะแนน เมื่อมีการดําเนินงานครบทุกขอ
หลักฐานอางอิง
.....(หมายเลขเอกสาร/หลักฐานอางอิง)....
....(ชื่อเอกสาร/หลักฐานอางอิง)....

๗๙
ผลการประเมินตนเองตัวบงชี้ ๔.๘ การเสริมสรางคานิยมหลักของกองทัพอากาศ (Core Values คือ AIR
ไดแก Airmanship, Integrity and Allegiance, Responsibility)ใหผูเขารับการศึกษายึดถือเปน
เอกลักษณของทหารอากาศ
เปาหมาย*
ดําเนินการ ...... ขอ

ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการขอ ..... ถึงขอ ......

การบรรลุเปาหมาย
หรือ 

การประเมินตนเอง
……. คะแนน

ตารางที่ .... แสดงผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานและตัวบงชี้
มาตรฐาน/
ผลดําเนินการ การบรรลุ
คะแนน คะแนน x
เปาหมาย
น้ําหนัก
ตัวบงชี้
เปาหมาย
การประเมิน น้ําหนัก
มาตรฐานที่ ๔ การบริหารและพัฒนาหลักสูตร
ตัวบงชี้ ๔.๑
๕
ตัวบงชี้ ๔.๒
๕
ตัวบงชี้ ๔.๓
๕
ตัวบงชี้ ๔.๔
๕
ตัวบงชี้ ๔.๕
๕
ตัวบงชี้ ๔.๖
๕
ตัวบงชี้ ๔.๗
๕
ตัวบงชี้ ๔.๘
๕
คะแนนรวม ๔๐
คะแนนเฉลี่ย (
÷ ๔๐ =
)
ระดับคุณภาพ
การวิเคราะหมาตรฐานที่ ๔
จุดเดน
๑.
๒.
ฯลฯ
จุดที่ควรพัฒนา

๑.
๒.
ฯลฯ

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
๑.
๒.
ฯลฯ

ตองเดนจริง ๆ /ไมมีก็ได และตองสอดคลองกับรายมาตรฐาน

ตองสอดคลองกัน

๘๐
มาตรฐานที่ ๕ การฝกทักษะตามเอกลักษณของสถานศึกษา
ตัวบงชี้ ๕.๑ ประสิทธิภาพของกระบวนการฝก (น้ําหนัก ๑๐)
ผลการดําเนินงานตามเกณฑการพิจารณา
ปงบประมาณ ๒๕..... ....(ชื่อสถานศึกษา).... ดําเนินการดานประสิทธิภาพของกระบวนการฝก
...บรรยายการดําเนินงานและระบุหลักฐานการพิจารณาตามเกณฑ ไดแก...
(๑) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการฝกทักษะตามเอกลักษณของสถานศึกษา โดยกําหนด
ตัวชี้วัดและเปาหมายความสําเร็จของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
(๒) หนวยงาน/บุคลากรรับผิดชอบดําเนินงานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
(๓) การจัดทําคูมือการฝกทักษะตามเอกลักษณของสถานศึกษา
(๔) การประเมิ น กระบวนการฝกทักษะตามเอกลักษณของสถานศึกษาในแตละกิจ กรรม
ได แก ความตรงตามวั ตถุ ป ระสงค การฝ ก รู ป แบบกิจ กรรม การบริห ารการดําเนิน งาน ความพึ งพอใจของ
ผูเขารวมกิจกรรม รวมถึงคาเปาหมายของแตละจัดกิจกรรมที่กําหนดในแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
(๕) รายงานสรุปการดําเนินงานนําเรียนผูบังคับบัญชา พรอมขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
และพัฒนาในการดําเนินงานครั้งตอไป
เกณฑการประเมิน
๑ คะแนน เมื่อมีการดําเนินงานขอ ๑
๒ คะแนน เมื่อมีการดําเนินงานขอ ๑ – ๒
๓ คะแนน เมื่อมีการดําเนินงานขอ ๑ – ๓
๔ คะแนน เมื่อมีการดําเนินงานขอ ๑ – ๔
๕ คะแนน เมื่อมีการดําเนินงานครบทุกขอ
หลักฐานอางอิง
.....(หมายเลขเอกสาร/หลักฐานอางอิง)....
....(ชื่อเอกสาร/หลักฐานอางอิง)....
ผลการประเมินตนเองตัวบงชี้ ๕.๑ ประสิทธิภาพของกระบวนการฝก
เปาหมาย*
ผลการดําเนินงาน
การบรรลุเปาหมาย การประเมินตนเอง
ดําเนินการ ...... ขอ
ดําเนินการขอ ..... ถึงขอ ......
……. คะแนน
หรือ 
ตัวบงชี้ ๕.๒ การดําเนินการฝก (น้ําหนัก ๑๐)
ผลการดําเนินงานตามเกณฑการพิจารณา
ปงบประมาณ ๒๕..... ....(สถานศึกษา).... ดําเนินการฝก ...บรรยายการดําเนินงานและระบุ
หลักฐานการพิจารณาตามเกณฑ ไดแก...
(๑) ขอบเขตการฝกทักษะตามเอกลักษณของสถานศึกษา
(๒) หนวยงาน/บุคลากรรับผิดชอบดูแลการฝกทักษะตามเอกลักษณของสถานศึกษา
(๓) การประชุมเตรียมการกอนและหลังการฝกทักษะตามเอกลักษณของสถานศึกษา
(๔) การประเมินผลการฝกทักษะตามเอกลักษณของสถานศึกษา
(๕) การนําผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาการฝกในครั้งตอไป

๘๑
เกณฑการประเมิน
๑ คะแนน เมื่อมีการดําเนินงานขอ ๑
๒ คะแนน เมื่อมีการดําเนินงานขอ ๑ – ๒
๓ คะแนน เมื่อมีการดําเนินงานขอ ๑ – ๓
๔ คะแนน เมื่อมีการดําเนินงานขอ ๑ – ๔
๕ คะแนน เมื่อมีการดําเนินงานครบทุกขอ
หลักฐานอางอิง
.....(หมายเลขเอกสาร/หลักฐานอางอิง)....
....(ชื่อเอกสาร/หลักฐานอางอิง)....
ผลการประเมินตนเองตัวบงชี้ ๕.๒ การดําเนินการฝก
เปาหมาย*
ผลการดําเนินงาน
การบรรลุเปาหมาย
ดําเนินการ ...... ขอ
ดําเนินการขอ ..... ถึงขอ ......
หรือ 

การประเมินตนเอง
……. คะแนน

ตัวบงชี้ ๕.๓ ทรัพยากรสนับสนุนการฝก (น้ําหนัก ๑๐)
ผลการดําเนินงานตามเกณฑการพิจารณา
ปงบประมาณ ๒๕..... ....(ชื่อสถานศึกษา).... ดําเนินการดานทรัพยากรสนับสนุนการฝก ..
บรรยายการดําเนินงานและระบุหลักฐานการพิจารณาตามเกณฑ ไดแก...
(๑) บุคลากรสนับสนุนการฝกทักษะตามเอกลักษณของสถานศึกษา
(๒) ความเพียงพอและทันสมัยของทรัพยากรสนับสนุนการฝกทักษะตามเอกลักษณของ
สถานศึกษา
(๓) การประเมินผลการใชทรัพยากรสนับสนุนการฝกทักษะตามเอกลักษณของสถานศึกษา
(๔) ผลการประเมินการใชทรัพยากรสนับสนุนการฝกทักษะตามเอกลักษณของสถานศึกษา
อยูในระดับ ดี ขึ้นไป (ผลการประเมินมีคา ≥ ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน)
พ.ศ.๒๕…
พ.ศ.๒๕…
พ.ศ.๒๕…
ผลดําเนินการ
การดําเนินงาน
๓ ป

๑. วิธีการประเมิน
๒. คาเฉลี่ยการประเมินในภาพรวม
(การประเมินแบบมาตรประมาณคา ๕ ระดับ)
(๕) การนําผลการประเมินการใชทรัพยากรไปปรับปรุงและพัฒนาทรัพยากรการฝกในปตอไป
เกณฑการประเมิน
๑ คะแนน เมื่อมีการดําเนินงานขอ ๑
๒ คะแนน เมื่อมีการดําเนินงานขอ ๑ – ๒
๓ คะแนน เมื่อมีการดําเนินงานขอ ๑ – ๓
๔ คะแนน เมื่อมีการดําเนินงานขอ ๑ – ๔
๕ คะแนน เมื่อมีการดําเนินงานครบทุกขอ

๘๒
หลักฐานอางอิง
.....(หมายเลขเอกสาร/หลักฐานอางอิง)....
....(ชือ่ เอกสาร/หลักฐานอางอิง)....
ผลการประเมินตนเองตัวบงชี้ ๕.๓ ทรัพยากรสนับสนุนการฝก
เปาหมาย*
ดําเนินการ ...... ขอ

ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการขอ ..... ถึงขอ ......

การบรรลุเปาหมาย
หรือ 

การประเมินตนเอง
……. คะแนน

ตารางที่ .... แสดงผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานและตัวบงชี้
มาตรฐาน/
การบรรลุ
คะแนน คะแนน x
เปาหมาย ผลดําเนินการ
น้ําหนัก
ตัวบงชี้
เปาหมาย
การประเมิน น้ําหนัก
มาตรฐานที่ ๕ การฝกทักษะตามเอกลักษณของสถานศึกษา
ตัวบงชี้ ๕.๑
๑๐
ตัวบงชี้ ๕.๒
๑๐
ตัวบงชี้ ๕.๓
๑๐
รวม ๓๐
คะแนนเฉลี่ย (
÷ ๓๐ =
)
ระดับคุณภาพ
การวิเคราะหมาตรฐานที่ ๕
จุดเดน
๑.
๒.
ฯลฯ

ตองเดนจริง ๆ /ไมมีก็ได และตองสอดคลองกับรายมาตรฐาน

จุดที่ควรพัฒนา
๑.
๒.
ฯลฯ
ตองสอดคลองกัน
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
๑.
๒.
ฯลฯ

๘๓
มาตรฐานที่ ๖ การประกันและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตัวบงชี้ ๖.๑ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา (น้ําหนัก ๑๐)
ผลการดําเนินงานตามเกณฑการพิจารณา
ปงบประมาณ ๒๕..... ....(สถานศึกษา).... มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา...
โดยบรรยายการดําเนินงานและระบุหลักฐานการพิจารณาตามเกณฑ ไดแก...
(๑) หลักเกณฑ ระเบียบ วิธีการปฏิบัติเกี่ยวการประกันคุณภาพการศึกษา
(๒) คณะกรรมการสถานศึกษา/หนวยงาน/บุคลากรรับผิดชอบดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา
(๓) การสงเสริม พัฒนาความรูงานประกันคุณภาพการศึกษาแกกําลังพล
(๔) การใหความรวมมือและสนับสนุนการดําเนินงานในกิจกรรมที่เกี่ยวของกับงานประกัน
คุณภาพการศึกษาของกําลังพล
(๕) การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและการวางแผนนําขอเสนอแนะ
จากการตรวจสอบฯ ไปกําหนดเปนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในปตอ ไป
เกณฑการประเมิน
๑ คะแนน เมื่อมีการดําเนินงานขอ ๑
๒ คะแนน เมื่อมีการดําเนินงานขอ ๑ – ๒
๓ คะแนน เมื่อมีการดําเนินงานขอ ๑ – ๓
๔ คะแนน เมื่อมีการดําเนินงานขอ ๑ – ๔
๕ คะแนน เมื่อมีการดําเนินงานครบทุกขอ
หลักฐานอางอิง
.....(หมายเลขเอกสาร/หลักฐานอางอิง)....
....(ชื่อเอกสาร/หลักฐานอางอิง)....
ผลการประเมินตนเองตัวบงชี้ ๖.๑ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
เปาหมาย*
ผลการดําเนินงาน
การบรรลุเปาหมาย
การประเมินตนเอง
ดําเนินการ ...... ขอ
ดําเนินการขอ ..... ถึงขอ ......
……. คะแนน
หรือ 
ตัวบงชี้ ๖.๒ การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา (น้ําหนัก ๑๐)
ผลการดําเนินงานตามเกณฑการพิจารณา
ปงบประมาณ ๒๕..... ....(สถานศึกษา)....ดําเนินการพัฒนาสถานศึกษาจากผลการตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพการศึกษา ...โดยบรรยายการดําเนินงานและระบุหลักฐานการพิจารณาตามเกณฑ ไดแก...
(๑) การรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาทุกป
(๒) การนําขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาจากการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาและหนวยงานตนสังกัด ไปจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/โครงการ/กิจกรรมของสถานศึกษา
(๓) ผู รั บ ผิ ด ชอบติ ด ตามการนํ า แผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา/โครงการ/กิ จ กรรมของ
สถานศึกษาไปสูการปฏิบัติ
(๔) ผลการพัฒนาสถานศึกษา
(๕) การรายงานสถานภาพและ/หรื อ ผลการพั ฒ นาสถานศึ ก ษา รวมถึ ง ข อ ขั ด ข อ งและ
ข อเสนอแนะในการพั ฒนาฯ ต อหน วยงานต นสั งกั ด/หน วยงานที่ เกี่ ยวข องในส ว นที่ สถานศึ กษาไม สามารถ
ดําเนินการใหสําเร็จ
หลักฐานอางอิง
.....(หมายเลขเอกสาร/หลักฐานอางอิง)....
....(ชื่อเอกสาร/หลักฐานอางอิง)....

๘๔
ผลการประเมินตนเองตัวบงชี้ ๖.๒ การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา
เปาหมาย*
........ ขอ

ผลการดําเนินงาน
ขอ ๑ มี หรือ ไมมี
ขอ ๒ มี หรือ ไมมี
ขอ ๓ มี หรือ ไมมี
ขอ ๔ มี หรือ ไมมี
ขอ ๕ มี หรือ ไมมี

การบรรลุเปาหมาย
หรือ 

การประเมินตนเอง
……. คะแนน

ตารางที่ .... แสดงผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานและตัวบงชี้
มาตรฐาน/
ผลดําเนินการ
การบรรลุ
คะแนน
คะแนน x
เปาหมาย
น้ําหนัก
ตัวบงชี้
เปาหมาย
การประเมิน น้ําหนัก
มาตรฐานที่ ๖ การประกันและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตัวบงชี้ ๖.๑
๑๐
ตัวบงชี้ ๖.๒
๑๐
รวม ๒๐
คะแนนเฉลี่ย (
÷ ๒๐ =
)
ระดับคุณภาพ
การวิเคราะหมาตรฐานที่ ๖
จุดเดน
๑.
๒.
ตองเดนจริง ๆ /ไมมีก็ได และตองสอดคลองกับรายมาตรฐาน
ฯลฯ
จุดที่ควรพัฒนา
๑.
๒.
ฯลฯ
ตองสอดคลองกัน
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
๑.
๒.
ฯลฯ

๘๕
ตารางที่ ......สรุปผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา
มาตรฐาน

น้ําหนัก

คะแนน คะแนนเฉลี่ย X
เฉลี่ย
น้ําหนัก

ระดับ
คุณภาพ

๑ คุณภาพและคุณลักษณะที่พึงประสงค
ของผูสําเร็จการศึกษา
๓๐
๒ การวิจัยและ/หรือผลงานทางวิชาการ
(เฉพาะสถานศึกษา ยศ.ทอ.กลุม ๑)
๒๐
๓ การบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
๒๖
๔ การบริหารและพัฒนาหลักสูตร
๔๐
๕ การฝกทักษะตามเอกลักษณของสถานศึกษา
๓๐
๖ การประกันและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๒๐
ผลการประเมิน (ผลรวมของคะแนนเฉลี่ย X น้ําหนัก ÷ ผลรวมน้ําหนัก) = ……………ระดับคุณภาพ .........
การวิเคราะหภาพรวมสถานศึกษา
จุดเดน
๑.
๒.
๓.
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
๑.
๒.
๓.
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
๑.
๒.
๓.
หมายเหตุ : ขอมูลในตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา และการวิเคราะหภาพรวมสถานศึกษา
จะเหมือนกับบทสรุปผูบริหาร
------------------------------------------

๘๖

สวนที่ ๕
ภาคผนวก
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ตารางสรุปผลการดําเนินงานตามมาตรฐานและตัวบงชี้
ขอมูลพื้นฐาน
ตารางแสดงแหลง/เอกสารอางอิง
แผนงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปงบประมาณ......
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปงบประมาณ......
ฯลฯ

๘๗

๑. ตารางสรุปผลการดําเนินงานตามมาตรฐานและตัวบงชี้
มาตรฐาน/
ตัวบงชี้
มาตรฐานที่ ๑
๑.๑
๑.๒
๑.๓
๑.๔
มาตรฐานที่ ๒
๒.๑
๒.๒
มาตรฐานที่ ๓
๓.๑
๓.๒
๓.๓
๓.๔
๓.๕
๓.๖
มาตรฐานที่ ๔
๔.๑
๔.๒
๔.๓
๔.๔
๔.๕
๔.๖
๔.๗
๔.๘
มาตรฐานที่ ๕
๕.๑
๕.๒
๕.๓
มาตรฐานที่ ๖
๖.๑
๖.๒

เปาหมาย ผลดําเนินการ

การบรรลุ
เปาหมาย

น้ําหนัก

คุณภาพและคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูสําเร็จการศึกษา
๕
๕
๑๐
๑๐
การวิจัยและ/หรือผลงานทางวิชาการ
๑๐
๑๐
การบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
๕
๕
๔
๔
๔
๔
การบริหารและพัฒนาหลักสูตร
๕
๕
๕
๕
๕
๕
๕
๕
การฝกทักษะตามเอกลักษณของสถานศึกษา
๑๐
๑๐
๑๐
การประกันและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๑๐
๑๐
รวม ๑๖๖
คะแนนเฉลี่ย (
÷ ๑๖๖ =

คะแนน

)

คะแนน x
น้ําหนัก

-

๘๘

๒. ขอมูลพื้นฐาน (Common Data Set)
ประกอบรายงานการประเมินตนเองของ......................
ประจําปงบประมาณ ............
ลําดับ

ขอมูลพื้นฐาน

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําป
จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปที่บรรลุเปาหมาย
จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนทั้งหมด
จํานวนผูเรียนที่เปดรับในแตละป
จํานวนผูเรียนทั้งหมด
จํานวนผูเรียนที่ถูกใหออก/ลาออก ระหวางการศึกษา
จํานวนผูเรียนที่สําเร็จการศึกษา
จํานวนนักศึกษา ปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษา
ในรอบ ๓ ปที่ผานมา ไดรับรางวัลประกาศเกียรติคุณ
ยกยองระดับชาติหรือนานาชาติ
จํานวนบุคลากรทั้งหมด (ทุกระดับ : ไมรวมผูเรียน)
จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน
จํานวนพนักงานราชการ
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด
จํานวนอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ
จํานวนอาจารยประจํา คุณวุฒิปริญญาตรี
จํานวนอาจารยประจํา คุณวุฒิปริญญาโท
จํานวนอาจารยประจํา คุณวุฒิปริญญาเอก
จํานวนอาจารยพิเศษ
- ภายในกองทัพ
- ภายนอกกองทัพ
จํานวนผลงานวิจัยของคณาจารย
จํานวนนวัตกรรมการเรียนการสอนของคณาจารย
จํานวนเงินสนับสนุนการวิจัยและงานสรางสรรค
- จํานวนเงินสนับสนุนจากภายนอกสถานศึกษา
- จํานวนเงินสนับสนุนจากภายในสถานศึกษา
จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่เผยแพร

๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.

๑๘.
๑๙.
๒๐.

๒๑.

ปงบประมาณ
๒๕...
๒๕...
๒๕...

๘๙

ลําดับ
๒๒
๒๓

ขอมูลพื้นฐาน

จํานวนผลงานที่นําไปใชประโยชนระดับกองทัพ/นานาชาติ
จํานวนอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการบริการ
ทางวิชาการแกสังคม
๒๔. เงินรายรับทั้งหมดของสถานศึกษา (ปงบประมาณ)
๒๕ งบประมาณที่ขอตั้ง
๒๖ งบประมาณที่ไดรับการจัดสรร
๒๗ งบดําเนินการทั้งหมด
๒๘ งบดําเนินการจัดการศึกษา
๒๙ งบประมาณวัสดุฝก/อุปกรณการฝก
๓๐ คาใชจายทั้งหมด (ไมรวมเงินเดือน)
๓๑ เงินเหลือจายสุทธิ
๓๒ งบเงินเดือน
๓๓ งบพัฒนาบุคลากร
- ภายในประเทศ
- ตางประเทศ
๓๔ คาใชจายดานครุภัณฑ อาคาร สถานที่และที่ดิน
(ปงบประมาณ)
๓๕ คาใชจายและมูลคาในการบริการวิชาการแกสังคม
๓๖ คาใชจายและมูลคาในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
๓๗ คาใชจายที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และ
สารสนเทศ (ปงบประมาณ)
๓๘ คาใชจายตอหัวของผูสําเร็จการศึกษา (อัตรา : หัว : ป)
๓๙ สินทรัพยถาวรของสถานศึกษา (อาคาร และที่ดิน)
๔๐ จํานวนคอมพิวเตอร : จํานวนผูเรียน
๔๑ จํานวนชั่วโมงภาคปฏิบัติ ฝกงาน ทางดานวิชาการ /
วิชาชีพ ตอจํานวนชั่วโมงเรียน
๔๒ สัดสวนของนักเรียนตอนายทหารปกครอง
๔๓ สัดสวนของนักเรียนตอครูฝก

ปงบประมาณ
๒๕...
๒๕...
๒๕...

หมายเหตุ ขอมูลพื้นฐาน ใหใสไวในภาคผนวก ผนวก ก. รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของสถานศึกษา
ขอรับรองวาขอมูลดังกลาวเปนความจริง
ลงชื่อ.........................................................................................(ผูบริหารสถานศึกษา)
(...................................................................................)
วันที่..............................................

๙๐

๓. ตารางแสดงหลักฐานอางอิงในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา
มาตรฐาน/ตัวบงชี้ หมายเลข
มาตรฐานที่ ๑ ........
ตัวบงชี้ที่ ๑.๑ ........
ตัวบงชี้ที่ ๑.๒ ........
ตัวบงชี้ที่ ๑.๓ ........
ตัวบงชี้ที่ ๑.๔ ........
มาตรฐานที่ ๒ ........
ตัวบงชี้ที่ ๒.๑ ........

ชื่อหลักฐาน

สถานที่จัดเก็บ/แหลงอางอิง

ฯลฯ
๔. แผนงานประกันคุณภาพการศึกษา ฯ ประจําปงบประมาณ ๒๕......
๕. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปงบประมาณ ๒๕.....

๙๑

ภาคผนวก

๙๒

ผนวก ก
นโยบายการศึกษาของกองทัพอากาศ

๙๓

๙๔

๙๕

๙๖

๙๗

๙๘

ผนวก ข
คําสั่งสภาการศึกษากองทัพอากาศ

๙๙

๑๐๐

