รายงานการประเมินตนเอง
(Self Assessment Report : SAR)

โรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ผลการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๖๓ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๔
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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
โรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ตั้งอยู่ เลขที่ ๑๗๑ ถนนพหลโยธิน หมู่ ๑๐
แขวงสนามบิ น เขตดอนเมือง กทม. ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๕๓๔ ๒๘๖๓ โทรสาร ๐ ๒๕๓๔ ๕๐๖๔ และ
www.saoc.rtaf.mi.th
โรงเรี ย นนายทหารอากาศอาวุโ สฯ เป็นสถาบันการศึกษาหลั กขั้นปลายของกองทัพอากาศ สั งกัด
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ มีภารกิจ ให้การฝึกศึกษาและฝึกอบรมนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพอากาศ
ในด้านการอานวยการและการบริหารจัดการสาหรับการปฏิบัติงาน มีผู้อานวยการโรงเรียนนายทหารอากาศ
อาวุ โ สฯ เป็ น ผู้ บั ง คับ บั ญชารั บ ผิ ดชอบ ดาเนิ นการจั ดการศึก ษาตามปรั ช ญาที่ว่ า “มุ่งเน้น การสร้ างเสริ ม
และพัฒนาศักยภาพ พร้อมเป็นผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอานวยการของหน่วยในระดับยุทธการของกองทัพอากาศ
ที่มีคุณภาพและคุณธรรม เพื่อการก้าวสู่การเป็นกองทัพอากาศชั้นนาในภูมิภาค” และมีวิสัยทัศน์ว่า “บริหาร
การศึกษาด้ว ยระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศในการพัฒนากาลั งพลของกองทัพอากาศ ให้ มีขีดสมรรถนะสู ง
ในด้านการบริหารจัดการและฝ่ายอานวยการ”
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จัดการศึกษารวม ๒ หลักสูตร มีจานวนผู้เข้ารับการศึกษาจานวน ๑๒๗ คน
จานวนบุคลากรทั้งหมด ๓๗ คน เป็นนายทหารสัญญาบัตร ๑๖ คน นายทหารประทวน ๑๖ คน ลูกจ้างประจา/
พนักงานราชการ ๕ คน
งบประมาณ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโสฯ ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น
๔,๒๔๐,๕๖๐ บาท (สี่ล้านสองแสนสี่หมื่นห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) มีค่าใช้จ่ายรวม ๒,๙๐๔,๘๖๕ บาท เงินเหลือจ่าย
สุทธิ ๑,๓๓๕,๖๙๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๕๐ โดยแยกเป็นงบประมาณค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้
๑) ค่าใช้จ่ายการศึกษาภายในประเทศ
๒) ค่าใช้จ่ายศึกษาดูงานต่างประเทศ

๒,๙๐๔,๘๖๕
-

บาท
บาท

ผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จากผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาสถานศึกษา เมื่อวันที่ ๒๐ – ๒๑ ก.ย.๖๔ ได้คะแนนเฉลี่ย ๔.๙๖ ระดับคุณภาพ ดีมาก รายละเอียด
ตามตารางที่ ๑
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ตารางที่ ๑ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา รร.นอส.ยศ.ทอ. ในภาพรวม
มาตรฐาน

คะแนน
เฉลี่ย X
น้าหนัก

ระดับ
คุณภาพ

๑๕๐.๐๐

ดีมาก

๒๐
๔.๗๕ ๙๕.๐๐
๒๖
๔.๙๓ ๑๒๘.๒๔
๔๐
๕.๐๐ ๒๐๐.๐๐
๓๐
๕.๐๐ ๑๕๐.๐๐
๒๐
๕.๐๐ ๑๐๐.๐๐
ระดับคุณภาพ ดีมาก

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

คะแนน
น้าหนัก
เฉลี่ย

๑ คุณภาพและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้สาเร็จ
การศึกษา
๒ การวิจัยและ/หรือผลงานทางวิชาการ
๓ การบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษา
๔ การบริหารและพัฒนาหลักสูตร
๕ การฝึกทักษะตามเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
๖ การประกันและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลการประเมิน (๘๒๓.๒๔ ÷ ๑๖๖) = ๔.๙๖

๓๐

๕.๐๐

การวิเคราะห์ภาพรวมสถานศึกษา
จุดเด่น
- ไม่มี
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
- ผู้รับผิดชอบแต่ละตัวบ่งชี้ควรเขียนผลการดาเนินงานตามเกณฑ์การพิจารณาให้แล้วเสร็จ และส่งให้
คณก.ตรวจติดตามการประกันคุณภาพการศึกษาฯ ก่อนวันตรวจ ๓ วันทาการ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
- ไม่มี

------------------------------------
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สารบัญ
เรื่อง
ส่วนที่ ๑
ส่วนที่ ๒

ส่วนที่ ๓
ส่วนที่ ๔

คานา
บทสรุปผู้บริหาร
สารบัญ
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
ปีที่ให้ข้อมูล/ที่ตั้งสถานศึกษา
ประวัติสถานศึกษา
สัญลักษณ์สถานศึกษา
ภารกิจ
ปรัชญา/คาขวัญ
วิสัยทัศน์
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
อัตลักษณ์ของผู้สาเร็จการศึกษา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้สาเร็จการศึกษา
พันธกิจ
โครงสร้างและการจัดส่วนราชการ
รายชื่อผู้บังคับบัญชาและผู้บริหาร
รายชื่อกรรมการสถานศึกษา
ข้อมูลกาลังพล
ข้อมูลครู-อาจารย์
หลักสูตรสถานศึกษา
จานวนผู้เรียน
คุณสมบัติผู้เข้ารับการศึกษา และจานวนที่รับ
งบประมาณ
ผลการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้สาเร็จการศึกษา
มาตรฐานที่ ๒ การวิจัยและหรือผลงานทางวิชาการ
มาตรฐานที่ ๓ การบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๔ การบริหารและพัฒนาหลักสูตร
มาตรฐานที่ ๕ การฝึกทักษะตามเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๖ การประกันคุณภาพการศึกษา
ตารางสรุปผลการดาเนินงานในแต่ละรายมาตรฐานของสถานศึกษา
การวิเคราะห์ภาพรวมของสถานศึกษา
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หน้า
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๕
๖
๖
๗
๘
๙
๙
๑๐
๑๑
๑๖
๑๖
๒๕
๓๒
๔๒
๕๘
๖๖
๗๑
๗๑

สารบัญ (ต่อ)

ส่วนที่ ๕

เรื่อง

หน้า

ภาคผนวก
ตารางสรุปผลการดาเนินงานตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้
ข้อมูลพื้นฐาน
ตารางแสดงหลักฐานอ้างอิงในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา
แผนงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔
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๘๙

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) รร.นอส.ยศ.ทอ. ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ส่วนที่ ๒
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
๑. ปีที่ให้ข้อมูล พ.ศ.๒๕๖๔
ทีต่ ั้งสถานศึกษา เลขที่ ๑๗๑ ถนนพหลโยธิน หมู่ ๑๐ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กทม. ๑๐๒๑๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๓๔ ๒๘๖๓ โทรสาร ๐ ๒๕๓๔ ๒๘๖๒
๒. ประวัติสถานศึกษา
๒.๑ แนวความคิดในการจัดตั้ง
คณะกรรมการโครงการศึ ก ษาของกองทั พ อากาศซึ่ ง มี พล.อ.ท.จรั ส สุ รั ส วดี เป็ น ประธาน
คณะกรรมการ ได้ประชุมหารือเพื่อแก้ปัญหานายทหารสัญญาบัตรที่ไม่สามารถสอบคัดเลือกเข้ารับการศึกษา
หลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศในขณะนั้นได้ และมีจานวนเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งนายทหารกลุ่มนี้ก็เป็นผู้ที่
ปฏิบัติราชการและรับผิดชอบงานที่สาคัญ ๆ ของกองทัพอากาศอยู่ด้วย หากปล่อยให้เป็นไปเช่นนี้ นายทหาร
กลุ่มดังกล่าวจะไม่มีโอกาสเข้ารับการศึกษาเพื่อพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ซึ่งจะมีผล
ต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ที่ประชุมคณะกรรมการโครงการศึกษาของกองทัพอากาศได้เสนอให้จัดตั้ง
สถานศึกษาระดับสูงของกองทัพอากาศขึ้นใหม่อี กสถานศึกษาหนึ่ง ที่มีระดับการเรียนการสอนใกล้เคียงกับ
หลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ โดยจัดหลักสูตรการศึกษาที่เน้นหนักในด้านการบริหารงานที่จาเป็น
และเปิดโอกาสให้นายทหารที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเข้ารับการศึกษาทุกนาย
๒.๒ การก่อตั้ง
จากแนวทางการแก้ปัญหาที่เสนอให้จัดตั้งสถานศึกษาระดับสูงขึ้นใหม่ดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการ
โครงการศึ กษากองทั พ อากาศได้ น าเรี ย นให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาทราบ ซึ่ ง ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาระดั บ สู ง ทุ ก ระดั บ ของ
กองทัพอากาศได้ให้ความเห็นชอบ โดยมี พล.อ.อ.พะเนียง กานตรัตน์ ผู้บัญชาการทหารอากาศขณะนั้น ได้ลงนาม
อนุมัติท้ายหนังสือ กพ.ทอ.ที่ ๒๓๔๖๙/๒๒ เรื่อง รายงานผลการประชุมหลักเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการ
เข้าศึกษาใน รร.สธ.ทอ. ให้สถาบันวิชาการทหารอากาศชั้นสูงเป็นหน่วยรับผิดชอบดาเนินการเรื่องนี้ เมื่อ ๑๗ ต.ค.๒๒
ซึง่ พล.อ.ท.วีระ ไทยกล้า ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการทหารอากาศชั้นสูงขณะนั้น ได้แต่งตั้งให้ น.อ.ประวิทย์ อุดมผล,
น.อ.สุวิทย์ คายา และ น.อ.ชวาล วิสุวรรณ เป็นคณะทางานดาเนินการก่อตั้งโรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโสขึ้น
(ทางราชการจึ ง ได้ถือ เอาวัน ที่ ๑๗ ต.ค.๒๒ เป็นวันก่อ ตั้งโรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโ สในเวลาต่อมา)
คณะทางานได้จัดทาอัตราร่างระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับโรงเรียนและจัดทาหลักสูตรที่จะใช้ฝึกอบรมจนแล้วเสร็จ
นาเรียนผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นจนถึงผู้บัญชาการทหารอากาศ ซึ่งผู้บัญชาการทหารอากาศได้อนุมัติให้
สถาบันวิชาการทหารอากาศชั้นสูง ดาเนินการเปิดการศึกษาโรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส สถาบันวิชาการ
ทหารอากาศชั้นสูงได้ ตามคาสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๓๒๒/๒๓ ลง ๗ ส.ค.๒๓ เรื่อง เปิดการศึกษา รร.นายทหาร
อากาศอาวุโส โดยอนุมัติให้สถาบันวิชาการทหารอากาศชั้นสูง ดาเนินการเปิดการศึกษาโรงเรียนนายทหาร
อากาศอาวุโส สถาบันวิชาการทหารอากาศชั้นสูง ได้ ต่อมาได้มีคาสั่งที่เกี่ยวข้องตามมาอีก ๒ ฉบับ คือ คาสั่ง
ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๓๐๖ ลง ๑๑ ส.ค.๒๓ เรื่ อ ง การจั ด นายทหารสั ญ ญาบั ต รเข้ า รั บ การศึ ก ษา หลั ก สู ต ร
รร.นายทหารอากาศอาวุโส ประจาปี ๒๕๒๓ – ๒๕๒๔ ให้กรมกาลังพลทหารอากาศ จัดนายทหารชั้นสัญญาบัตร
เข้ารับการศึกษา หลักสูตรโรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโสฯ ประจาปี ๒๕๒๓ – ๒๕๒๔ และคาสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่
๓๕๑ ลง ๓๐ ก.ย.๒๓ เรื่อง เปิดการศึกษา รร.นอส. รุ่นที่ ๑ ให้สถาบันวิชาการทหารอากาศชั้นสูง เป็นหน่วย
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) รร.นอส.ยศ.ทอ. ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔
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รับผิดชอบและดาเนินการ เปิดการศึกษาหลักสูตรโรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโสฯ รุ่นที่ ๑ ตั้งแต่ ๑๗ ต.ค.๒๓
ถึง ๑๖ เม.ย.๒๔
๒.๓ การพัฒนาหลักสูตร
หลักสูตรโรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโสฯ ที่สถาบันวิชาการทหารอากาศชั้นสูงจัดทาขึ้นครั้งแรกนั้น
ได้ใช้หลั กสูตรของโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศฯ เป็นแนวทาง รวมทั้งได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบัน
บั ณฑิตพัฒ นบริ ห ารศาสตร์ (นิ ด้า) มาเป็นที่ปรึกษาในการจัดทาหลั กสู ตรด้านการบริห ารงานและบริห าร
ทรั พ ยากรหลั ก สู ต รนี้ มี ชั่ ว โมงการศึ ก ษาทั้ ง สิ้ น ๘๒๐ ชั่ ว โมง มี ร ะยะเวลาการศึ ก ษาประมาณ ๖ เดื อ น
แบ่งโครงสร้างออกเป็น ๖ หมวดวิชา ได้แก่ หมวดวิชาการบังคับบัญชา และการบริหาร, หมวดวิชายุทธศาสตร์,
หมวดวิชาการทหารและยุทธวิธี, หมวดวิชากิจกรรมของหน่วย, หมวดวิชาเสนาธิการกิจ และหมวดวิชากิจกรรม
อื่น ๆ ผู้บัญชาการทหารอากาศได้อนุมัติให้ใช้หลักสูตรนี้ ท้ายหนังสือ กพ.ทอ.ที่ กห ๐๖๐๔.๔/๕๗๐๑ ลง ๑ ส.ค.๒๓
หลังจากนั้น โรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโสฯ ได้ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนมาอย่างต่อเนื่อง
หลายครั้ง ที่สาคัญได้แก่ การปรับปรุงหลักสูตรให้เป็น ๒ ชั้นเรียน เมื่อปีการศึกษา ๒๕๓๘ และไม่มีการสอบ
ปรับมาตรฐานความรู้ แต่ให้ผ่านการพิจารณาจากผู้บังคับบัญชา โดยกาหนดให้รุ่นที่ ๒๖ เป็นรุ่นแรกของชั้นเรียนที่ ๑
ซึ่งผู้เข้ารับการศึกษาต้องสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป และรุ่นที่ ๒๗ เป็นรุ่นแรกของ
ชั้นเรียนที่ ๒ ซึ่งผู้เข้ารับการศึกษาต้องสาเร็จการศึกษา รร.จอ.ยศ.ทอ.หรือเทียบเท่าขึ้นไป ต่อมาได้มีการพิจารณา
นาหลักสูตรที่ใช้ในรุ่นที่ ๓๔ มาปรับปรุงใหม่ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายของกองทัพอากาศมากยิ่งขึ้น
โดยได้รับอนุมัติจากผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผู้บัญชาการกองบัญชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ รับคาสั่ง ฯ)
เมื่อ ๑๕ ก.ค.๔๒ ให้ใช้เป็นหลักสูตรการศึกษาตั้งแต่รุ่นที่ ๓๕ ปีการศึกษา ๒๕๔๓ เป็นต้นมา ตามหนังสือ บศอ.ที่
กห ๐๖๑๒.๑(๒)/๑๐๙๔ ลง ๑๔ ก.ค.๔๒ ขออนุมัติใช้หลักสูตร รร.นอส.สอส.บศอ. ซึ่งทาให้การแบ่งเป็น ๒ ชั้นเรียน
ยุติไป เมื่อวันที่ ๕ ก.ย.๔๓ คณะกรรมการโครงการศึกษาของกองทัพอากาศ ซึ่งมีรองเสนาธิการทหารอากาศ (๒)
เป็นประธานกรรมการ ได้จัดประชุมพิจารณาเรื่อง การจัดการศึกษาในระดับฝ่ายเสนาธิการ ฝ่ายอานวยการ
และการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานภายในหน่วย โดยเน้นการจัดการศึกษาของโรงเรียนนายทหารอากาศ
อาวุ โ สฯ ซึ่ ง ผลการพิ จ ารณาของคณะกรรมการฯ มีม ติ ใ ห้ มี ก ารเปลี่ ยนแปลงหลั กเกณฑ์ การจั ดการศึ กษา
โดยกาหนดให้หลักสูตรโรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโสฯ ชั้นเรียนที่ ๑ เปลี่ยนชื่อเป็น หลักสูตรฝ่ายอานวยการ
ทหารอากาศ ซึ่งผู้เข้ารับการศึกษาเป็นผู้มีชั้นยศนาวาอากาศตรี ถึงนาวาอากาศโท อายุไม่เกิน ๔๕ ปี สาเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ส่วนหลักสูตรโรงเรียนนายทหารอากาศอาวุ โสฯ ชั้นเรี ยนที่ ๒ เปลี่ยนชื่อเป็น
หลักสูตรสายวิทยาการทหารอากาศ ซึ่งผู้เข้ารับการศึกษาเป็นผู้มีชั้นยศนาวาอากาศตรี ถึงนาวาอากาศโท อายุระหว่าง
๔๖ - ๕๔ ปี สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป (หนังสือ กพ.ทอ.ที่ กห ๐๖๐๓.๕/๕๐๓๗
ลง ๒๘ ก.ย.๔๓ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการจัดการศึกษาของ รร.นอส.สอส.บศอ.) จากนั้น
โรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโสฯ จึงได้ดาเนินการจัดทาหลักสูตรทั้งสองขึ้นใหม่
ตามอนุมัติผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผู้บัญชาการกองบัญชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ รับคาสั่งฯ)
เมื่อ ๒๔ เม.ย.๔๔ ท้ายหนังสือ บศอ. ลง ๒๐ เม.ย.๔๔ (ต่อ บศอ.เลขรับ ๒๔๒๔/๔๔) ให้ใช้หลักสูตรสายวิทยาการ
ทหารอากาศ รร.นอส.สอส.บศอ. และเปิดการศึกษาหลักสูตรสายวิทยาการทหารอากาศฯ รุ่นที่ ๑ เมื่อวันที่
๒๖ เม.ย.๔๔ ตามคาสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๒๑๐ ลง ๒๔ เม.ย.๔๔ เรื่อง แก้ไขคาสั่งกองทัพอากาศ และหลักสูตร
ฝ่ายอานวยการทหารอากาศฯ ได้รับอนุมัติให้ใช้หลักสูตร เมื่อวันที่ ๕ ต.ค.๔๔ (อนุมัติผู้บัญชาการทหารอากาศ
โดยผู้บัญชาการกองบัญชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ รับคาสั่ง ฯ ท้ายหนังสือ บศอ.ลง ๕ ต.ค.๔๔ (ต่อ บศอ.
เลขรับ ๖๔๐๙/๔๔) ขออนุมัติใช้หลักสูตรฝ่ายอานวยการทหารอากาศ รร.นอส.สอส.บศอ.) และเปิดการศึกษา
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) รร.นอส.ยศ.ทอ. ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔
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หลั กสู ตรฝ่ ายอ านวยการทหารอากาศ ฯ รุ่ นที่ ๑ เมื่ อวั นที่ ๑๑ ต.ค.๔๔ ตามค าสั่ ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๔๘๑
ลง ๕ ต.ค.๔๔ เรื่อง เปิดการศึกษาหลักสูตรฝ่ายอานวยการทหารอากาศ รร.นอส.สอส.บศอ. รุ่นที่ ๑ พ.ศ.๒๕๔๙
มีการปรับปรุงหลักสูตรใหม่เหลือเพียงหลักสูตรเดียว เปิดการศึกษาปีละ ๓ รุ่น ๆ ละ ประมาณ ๑๖ สัปดาห์ และใช้ชื่อ
หลักสูตรว่า หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส (นอส.) เริ่มรุ่นที่ ๔๙ ซึ่งได้รับอนุมัติให้ใช้หลักสูตรตั้งแต่ปีการศึกษา
๒๕๕๐ เป็นต้นมา
พ.ศ.๒๕๕๒ กองทัพอากาศปรับโครงสร้างส่วนราชการใหม่โดยยุบ สอส.บศอ. และ บศอ.แล้วย้ายโอน
รร.นอส.ฯ ไปเป็นหน่วยขึ้นตรงกับกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ (ยศ.ทอ.) ตั้งแต่ ๑ เม.ย.๕๒ และได้มีการปรับ
คุณสมบัติผู้จะเข้ารับการศึกษาใหม่ ตามอนุมัติ ผบ.ทอ.เมื่อ ๑๙ พ.ค.๕๒ ท้ายหนังสือ กพ.ทอ.ที่ กห ๐๖๐๔.๔/๖๐๔
ลง ๑๕ พ.ค.๕๒ โดยในรุ่นที่ ๕๘ ได้กาหนดให้เฉพาะชั้นยศ น.ท.เข้ารับการศึกษา (แต่ในรุ่นที่ ๕๙ อนุโลมให้
ชั้นยศ น.ต. เข้ารับการศึกษาได้ดังเดิม) ต้องผ่านการทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ระดับพอใช้
(ECL ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๓๐) และเป็นผู้ที่สาเร็จการศึกษาจาก รร.นฝ.ยศ.ทอ.หรือเที ยบเท่า มีคะแนนเฉลี่ย
๒.๖๐ ขึ้นไป
พ.ศ.๒๕๕๓ มีการปรับปรุงหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส เพื่อให้เกิดความเหมาะสม สามารถ
เที ย บเคี ย งกั บ การจั ดหลั กสู ตรการศึก ษาในระดับ เดี ย วกั นของเหล่ า ทัพ อื่น โดยเพิ่ มระยะเวลาการศึก ษา
จาก ๑๕ สัปดาห์ เป็น ๒๓ สัปดาห์ ตามอนุมัติ ผบ.ทอ.(รอง ผบ.ทอ.รับคาสั่ง ฯ) เมื่อ ๒๐ ม.ค.๕๓ ท้ายหนังสือ
กพ.ทอ.ที่ กห ๐๖๐๔.๔/๖๕ ลง ๑๒ ม.ค.๕๓ และเริ่มใช้หลักสูตรใหม่กับรุ่นที่ ๕๘ เป็นต้นไป
พ.ศ.๒๕๕๕ มีการปรับปรุงหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส ตามระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการศึกษา
ภายในประเทศ พ.ศ.๒๕๕๒ หมวด ๑ ครบวงรอบ ๓ ปี เพื่อให้สนองตอบยุทธศาสตร์ ทอ. ตามอนุมัติ ผบ.ทอ.
(รอง ผบ.ทอ.รับคาสั่งฯ) เมื่อ ๑๗ ต.ค.๕๕ ท้ายหนังสือ กพ.ทอ.ที่ กห ๐๖๐๔.๖/๙๗๑๘ ลง ๑๑ ต.ค.๕๕ และเริ่มใช้
หลักสูตรใหม่ ในรุ่นที่ ๖๔ จนถึงรุ่นที่ ๗๒
พ.ศ.๒๕๕๙ มีการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ ประจาปี
พ.ศ.๒๕๕๙ นโยบายเฉพาะข้อ ๑.๕ ศึกษาแนวทางการนาระบบการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(e-Learning) มาใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนการสอนของทุกสายวิทยาการ โดยจัดทาหลักสูตรนายทหาร
อากาศอาวุโส รองรับการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) โดยให้ศึกษาด้วยตนเองส่วนหนึ่ง
และเข้ า มาเรี ย นที่ ส ถานศึ ก ษาอี ก หนึ่ ง ส่ ว น และลดระยะเวลาการศึ ก ษาจาก ๒๓ สั ป ดาห์ ๒๐ สั ป ดาห์
ตามอนุมัติ ผบ.ทอ.(รอง ผบ.ทอ.รับคาสั่ง) เมื่อ ๑๘ ต.ค.๕๙ ท้ายหนังสือ กพ.ทอ.ที่ กห ๐๖๐๔.๔/๗๘๘๓
ลง ๗ ต.ค.๕๙ และเริ่มใช้หลักสูตรใหม่ในรุ่นที่ ๗๑
พ.ศ.๒๕๖๐ มีการปรับปรุงหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส เพื่อให้มีความเหมาะสมตามสถานการณ์
โดยปรับรูปแบบการศึกษาให้เป็นเรียนที่สถานศึกษาตลอดหลักสูตร และผู้เข้ารับการศึกษาสามารถศึกษาค้นคว้า
เพิ่มเติมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ในระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ : LMS (Learning Management
System) ทั้งในเวลาและนอกเวลาเรียน โดยเพิ่มระยะเวลาการศึกษาจาก ๒๐ สัปดาห์ เป็น ๒๑ สัปดาห์ ตามอนุมัติ
ผบ.ทอ. (รอง ผบ.ทอ.รับคาสั่งฯ) เมื่อ ๒๔ ต.ค.๖๐ ท้ายหนังสือ กพ.ทอ.ที่ กห.๐๖๐๔.๔/๙๒๘๐ ลง ๒๐ ต.ค.๖๐
และเริ่มใช้หลักสูตรใหม่ ในรุ่นที่ ๗๒

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) รร.นอส.ยศ.ทอ. ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔
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๓. สัญลักษณ์สถานศึกษา

เครื่องหมายประจาสถานศึกษา
ความหมายของสัญลักษณ์
ผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส จะได้รับเครื่องหมายแสดงวิทยฐานะ เรียกว่า
“เข็มนภาภิวุฒิ” ทาด้วยโลหะสีทองเป็นรูปดาว ๕ แฉก มีครุฑพ่าห์สีเงินอยู่บนช่อชัยพฤกษ์ลงยาสีเงิน ๒ ข้าง
ข้างละ ๙ ใบ ติดอยู่ที่กึ่งกลางดาว ยอดมงกุฎของครุฑอยู่ทางแฉกยอดของดาว ซึ่งมีความหมายดังนี้ ดาวทอง
เป็ น สิ่ ง ที่อ ยู่ บ นที่ สู ง บนท้ องฟ้า เป็ น เครื่อ งหมายคู่ กับทหารอากาศ ครุฑ พ่า ห์ สี เงิ น เป็ นเครื่ องหมายของ
ทางราชการที่ ส าคั ญ และคู่ กั บ กองทั พ อากาศ ซึ่ ง มี ห น้ า ที่ ป ฏิ บั ติ ง านในอากาศ ช่ อ ชั ย พฤกษ์ หมายถึ ง
ความสาเร็จ ความมีเกียรติ ความรุ่งเรือง
๔. ภารกิจ (ตามอัตรา ทอ.๕๒)
โรงเรี ยนนายทหารอากาศอาวุโสฯ มีหน้าที่ให้การศึกษาและฝึกอบรมนายทหารชั้นสัญญาบัตร
ของกองทัพอากาศ ด้านการอานวยการและการบริหารจัดการสาหรับการปฏิบัติงาน มีผู้อานวยการโรงเรียน
นายทหารอากาศอาวุโสฯ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
๕. ปรัชญา/คาขวัญ
ปญฺ ญา คุณธมฺโ ม พาหุ ส จฺ จ ปริห ารพล มีความหมายว่า ความรู้ คุ ณธรรม และประสบการณ์
เป็นพลังในการบริหาร
๖. วิสัยทัศน์
บริ ห ารการศึ ก ษาด้ ว ยระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศในการพั ฒ นาก าลั ง พลของกองทั พ อากาศ
ให้มีขีดสมรรถนะสูงในด้านการบริหารจัดการและฝ่ายอานวยการ
๗. เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
เป็ น สถาบั น พัฒ นานายทหารสั ญญาบัต รให้ เป็น ผู้ บัง คับบั ญชาและฝ่ ายอานวยการ ที่มีค วามรู้
ความสามารถระดับยุทธการของกองทัพ
๘. อัตลักษณ์ของผู้สาเร็จการศึกษา
นายทหารสัญญาบัตรที่มีความพร้อมในการเป็นผู้บังคับบัญชา และฝ่ายอานวยการในระดับยุทธการ
ที่มีคุณภาพและคุณธรรม
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๙. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้สาเร็จการศึกษา
“เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ด้านการบริหารและฝ่ายอานวยการของกองทัพอากาศ มีความคิด
ที่เป็นระบบ เน้นการทางานเป็นทีม มีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณของทหารอาชีพ”
๑๐. พันธกิจ
๑๐.๑ ให้ การศึกษาและฝึกอบรมแก่นายทหารชั้นสั ญญาบัตรของกองทัพอากาศ ในด้านการบริห าร
และฝ่ายอานวยการ
๑๐.๒ พัฒนาการศึกษาและฝึกอบรมด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑๐.๓ พัฒนาบุคลากรของ รร.นอส.ฯ ให้มีความรู้ความสามารถ พร้อมปฏิบัติภารกิจ
๑๐.๔ พัฒนาสภาพแวดล้อมด้านการปฏิบัติงานและการศึกษาให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน และการเรียนรู้
๑๐.๕ พัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารและฝ่ายอานวยการของกองทัพอากาศ
๑๑. โครงสร้างและการจัดส่วนราชการ
ผังการจัดส่วนราชการ
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
โรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส

กองการศึกษา

กองกิจการนายทหารนักเรียน
นักเรียน

๑๒. รายชื่อผู้บังคับบัญชาและผู้บริหาร
๑๒.๑ น.อ.เสฏฐกร ชาตวัฒนานนท์
๑๒.๒ น.อ.ศิรพงศ์ ศรีตุลานุกค์
๑๒.๓ น.อ.หญิง ภาวนา จงทักษิณาวัตร
๑๒.๔ น.อ.อุเกริก กอวัฒนา
๑๒.๕ น.อ.หญิง ขนิษฐา ชานาญค้า
๑๒.๖ น.ท.ดิเรก โสแสง

กองวิเคราะห์และประเมินผล

แผนกธุรการ

ผอ.รร.นอส.ยศ.ทอ.
รอง ผอ.รร.นอส.ยศ.ทอ.
หก.กกศ.รร.นอส.ยศ.ทอ.
หก.กนท.รร.นอส.ยศ.ทอ.
หก.กวผ.รร.นอส.ยศ.ทอ.
หน.ผธก.รร.นอส.ยศ.ทอ.

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) รร.นอส.ยศ.ทอ. ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔

หน้า ๕

๑๓. รายชื่อกรรมการสถานศึกษา
จากคาสั่ง รร.นอส.ยศ.ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๑๒/๖๒ ลง ๑๙ มี.ค.๖๒ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสถานศึกษา
มีผู้ดารงตาแหน่งต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการสถานศึกษา
๑๓.๑ ผอ.รร.นอส.ยศ.ทอ.
ประธานกรรมการ
๑๓.๒ รอง ผอ.รร.นอส.ยศ.ทอ.
รองประธานกรรมการ
๑๓.๓ อจอส.รร.นอส.ยศ.ทอ.
กรรมการ
๑๓.๔ หก.กนท.รร.นอส.ยศ.ทอ.
กรรมการ
๑๓.๕ หก.กกศ.รร.นอส.ยศ.ทอ.
กรรมการและเลขานุการ
๑๓.๖ หก.กวผ.รร.นอส.ยศ.ทอ.
กรรมการ
๑๓.๗ รอง หก.กนท.รร.นอส.ยศ.ทอ.
กรรมการ
๑๓.๘ รอง หก.กกศ.รร.นอส.ยศ.ทอ.
กรรมการ
๑๓.๙ รอง หก.กวผ.รร.นอส.ยศ.ทอ.
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๓.๑๐ หน.ผธก.รร.นอส.ยศ.ทอ.
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๔. ข้อมูลกาลังพล
ตารางที่ ๒ ข้อมูลกาลังพล รร.นอส.ยศ.ทอ.
ลาดับ
ยศ - ชื่อ – สกุล
๑ น.อ.เสฏฐกร ชาตวัฒนานนท์
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙

ตาแหน่ง
ผอ.รร.นอส.ฯ

การศึกษา
ป.โท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการ
ทรัพยากรด้านความมั่นคง
น.อ.ศิรพงศ์ ศรีตุลานุกค์
รอง ผอ.รร.นอสฯ
ป.ตรี วิทยาศาสตร์
น.อ.หญิง อรทัย ตั้งวงษ์เจริญ
อจอส.รร.นอส.ฯ
ป.ตรี มนุษยศาสตร์ บรรณาศาสตร์
น.อ.หญิง ภาวนา จงทักษิณาวัตร หก.กกศ.รร.นอส.ฯ
ป.โท พยาบาลศาสตร์
น.อ.อุเกริก กอวัฒนา
อจ.กกศ.รร.นอส.ฯ
ป.ตรี บริหารทรัพยากรมนุษย์
น.อ.หญิง ขนิษฐา ชานาญค้า
หก.กวผ.รร.นอส.ฯ
ป.โท ครุศาสตร์
น.อ.หญิง จันทิมา ไชยปะ
ประจา.ยศ.ทอ.
ป.ตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต
น.อ.พิชิตพล ถนอมงาม
ประจา ยศ.ทอ.
ป.โท เทคโนโลยีการวัดทางการศึกษา
น.ท.สุกฤษฎิ์ อัญบุตร
รอง หก.กกศ.รร.นอส.ฯ ป.เอก บริหารการศึกษา
น.ท.หญิง แกมมณี พุทธนิยม
รอง หก.กวผ.รร.นอส.ฯ ป.ตรี พยาบาลศาสตร์
น.ท.วิชิต วงศ์สายตา
รอง หก.กนท.รร.นอส.ฯ ป.โท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
น.ท.ดิเรก โสแสง
หน.ผธก.รร.นอส.ฯ
ป.ตรี ครุศาสตร์
น.ท.ไพชยนต์ กาวิละเวส
นคก.กนท.รร.นอส.ฯ
ป.โท การจัดการการบิน
น.ท.หญิง อรรถพร บุตรอ่า
อาจารย์ กกศ.รร.นอส.ฯ ป.โท บริหารการศึกษา
น.ต.หญิง อรวีร์ ตระกูลฮุน
นกศ.กกศ.รร.นอส.ฯ
ป.โท การบริหารจัดการการท่องเที่ยว
ร.ต.หญิง วรัญญา อู่ผลเจริญ
นกบ.ผธก.รร.นอส.ฯ
ป.ตรี รัฐศาสตร์, ป.ตรี บริหารธุรกิจ
พ.อ.อ.กิตติพัฒน์ ฉันท์แต่ง
นสอ.กกศ.รร.นอส.ฯ
ป.ตรี นิติศาสตร์
พ.อ.อ.สุมิตร สรรพยานนท์
สมน.กกศ.รร.นอส.ฯ
รร.จอ.ฯ
พ.อ.อ.พจน์กวินท์ ธุรกิจโภคภัณฑ์ สมน.กนท.รร.นอส.ฯ
อนุปริญญา
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ลาดับ
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗

ยศ - ชื่อ – สกุล
พ.อ.อ.เสวก บุตรี
พ.อ.อ.หญิง ณัฐกานต์ ไพรสันฑ์
พ.อ.ต.ธรรมนูญ นาคม่วง
พ.อ.ต.หญิง ลัดดาวัลย์ ช่อลาใย
จ.อ.ทิชากร ไข่ศรีทศ
จ.อ.ทรงพล สมิสสุตานนท์
จ.อ.สุรเชษฐ หอมชิต
จ.อ.ธนันท์ สุขีวัฒน์
จ.อ.อาพล กรอบมุข
จ.อ.สิทธิศักดิ์ ปิติมานนท์
จ.อ.นพชัย หมัดสอ
จ.ท.หญิง เบญจพร พรีพรม
จ.ท.หญิง ธัญญารัตน์ สุระธนากุล
นางทัศนาลักษณ์ บุญจีน
นางวาสนา คละจิต
นายบุญเชิด มีชานาญ
นายวีรยุท อิศรางกูร ณ อยุธยา
นางจารุวรรณ นาคบัลลังก์

ตาแหน่ง
จนท.สอ.กกศ.รร.นอส.ฯ
จนท.อศ.กกศ.รร.นอส.ฯ
จนท.สอ.กกศ.รร.นอส.ฯ
สมน.กง.ผธก.รร.นอส.ฯ
สมน.ผธก.รร.นอส.ฯ
สมน.กกศ.รร.นอส.ฯ

การศึกษา

พนักงานธุรการ รร.นอส.ฯ

รร.จอ.ฯ
ป.ตรี เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
รร.จอ. ฯ
ป.ตรี บัญชี
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปวช.
ม.๖
ปวช.
ป.ตรี บริหารธุรกิจ
ม.๖
ป.ตรี
ปวช.
ม.๖
ม.ศ.๓
มัธยมศึกษาตอนปลาย
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.ศ.๓
มัธยมศึกษาตอนปลาย

ตาแหน่ง
ผอ.รร.นอส.ฯ

การศึกษา
ป.โท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการ

สมน.กนท.รร.นอส.ฯ
จนท.วผ.กวผ.รร.นอส.ฯ
สมน.กวผ.รร.นอส.ฯ
จนท.อศ.กกศ.รร.นอส.ฯ
จนท.พด.ผธก.รร.นอส.ฯ
จนท.กพ.ผธก.รร.นอส.ฯ
จนท.อศ.กกศ.รร.นอส.ฯ
พนักงานธุรการ รร.นอส.ฯ
พนักงานบริการ ผธก.รร.ฯ
พนักงานรักษาสถานที่ ผธก.ฯ
พนักงานรักษาสถานที่ ผธก.ฯ

๑๕. ข้อมูลครู - อาจารย์
ตารางที่ ๓ ข้อมูลอาจารย์ รร.นอส.ยศ.ทอ.
ลาดับ
ยศ - ชื่อ – สกุล
๑ น.อ.เสฏฐกร ชาตวัฒนานนท์

ทรัพยากรด้านความมั่นคง

๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

น.อ.ศิรพงศ์ ศรีตุลานุกค์
น.อ.หญิง อรทัย ตั้งวงษ์เจริญ
น.อ.หญิง ภาวนา จงทักษิณาวัตร
น.อ.อุเกริก กอวัฒนา
น.อ.หญิง ขนิษฐา ชานาญค้า
น.อ.หญิง จันทิมา ไชยปะ
น.อ.พิชิตพล ถนอมงาม
น.ท.สุกฤษฎิ์ อัญบุตร
น.ท.หญิง แกมมณี พุทธนิยม
น.ท.วิชิต วงศ์สายตา

รอง ผอ.รร.นอสฯ
อจอส.รร.นอส.ฯ
หก.กกศ.รร.นอส.ฯ
อจ.กกศ.รร.นอส.ฯ
หก.กวผ.รร.นอส.ฯ
ประจา.ยศ.ทอ.
ประจา ยศ.ทอ.
รอง หก.กกศ.รร.นอส.ฯ
รอง หก.กวผ.รร.นอส.ฯ
รอง หก.กนท.รร.นอส.ฯ

ป.ตรี วิทยาศาสตร์
ป.ตรี มนุษยศาสตร์ บรรณาศาสตร์
ป.โท พยาบาลศาสตร์
ป.ตรี บริหารทรัพยากรมนุษย์
ป.โท ครุศาสตร์
ป.ตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต
ป.โท เทคโนโลยีการวัดทางการศึกษา
ป.เอก บริหารการศึกษา
ป.ตรี พยาบาลศาสตร์
ป.โท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
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ลาดับ
ยศ - ชื่อ – สกุล
๑๒ น.ท.ดิเรก โสแสง
๑๓ น.ท.ไพชยนต์ กาวิละเวส
๑๔ น.ท.หญิง อรรถพร บุตรอ่า

ตาแหน่ง
การศึกษา
หน.ผธก.รร.นอส.ฯ
ป.ตรี ครุศาสตร์
นคก.กนท.รร.นอส.ฯ
ป.โท การจัดการการบิน
อาจารย์ กกศ.รร.นอส.ฯ ป.โท บริหารการศึกษา

๑๖. หลักสูตรสถานศึกษา
พ.ศ.๒๕๖๐ มีการปรับปรุงหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส เพื่อให้มีความเหมาะสมตามสถานการณ์โดยปรับ
รูปแบบการศึกษาให้เป็นเรียนที่สถานศึกษาตลอดหลักสูตร และผู้เข้ารับการศึกษาสามารถศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ในระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ : LMS (Learning Management System)
ทั้งในเวลาและนอกเวลาเรียน โดยเพิ่มระยะเวลาการศึกษาจาก ๒๐ สัปดาห์ เป็น ๒๑ สัปดาห์ ตามอนุมัติ ผบ.ทอ.
(รอง ผบ.ทอ.รับคาสั่งฯ) เมื่อ ๒๔ ต.ค.๖๐ ท้ายหนังสือ กพ.ทอ.ที่ กห.๐๖๐๔.๔/๙๒๘๐ ลง ๒๐ ต.ค.๖๐ และเริ่มใช้
หลักสูตรใหม่ ตั้งแต่รุ่นที่ ๗๒
ตารางที่ ๔ หมวดวิชา/เวลาการศึกษา/และจานวนหน่วยกิต
หมวดวิชา
หมวดวิชาที่ ๑ การบังคับบัญชา
และการบริหาร
หมวดวิชาที่ ๒ ความมั่นคง
แห่งชาติ
หมวดวิชาที่ ๓ การทหาร
หมวดวิชาที่ ๔ ฝ่ายอานวยการ
หมวดวิชาที่ ๕ กิจกรรมและ
วิชาเสริมหลักสูตร
รวมเวลาการศึกษาทั้งหมด
๗๒๐ ชม. (ประมาณ ๒๑ สัปดาห์)

ชั่วโมงศึกษา
ปฏิบัติ
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๒๑๐

๑๗๙

๗๒๐
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ในหน่วย นอกหน่วย

รวม

หน่วยกิต หมายเหตุ

บรรยาย

ดูงาน
๑๔๔ ชม.
(๑๘ วัน)

๑๗. จานวนผู้เรียน
หลักสูตร นอส.รุ่นที่ ๗๖ มีจานวนผู้เรียน ๘๐ คน (ชาย ๔๑ คน, หญิง ๓๙ คน) ชั้นยศ น.ต. ๔๑ คน,
น.ท./พ.ท. ๓๙ คน วุฒิการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี ๔ คน, ปริญญาตรี ๔๗ คน, ปริญญาโท ๒๔ คน และ
ปริญญาเอก ๔ คน
- สังกัด ทอ. ๗๒ คน ประกอบด้วย กองบัญชาการ ๑ คน, ส่วนบัญชาการ ๑๖ คน, ส่วนกาลังรบ ๑๗ คน,
ส่วนส่งกาลังบารุง ๒๕ คน, ส่วนการศึกษา ๙ คน และส่วนกิจการพิเศษ ๔ คน
- สังกัดหน่วยนอก ทอ. ๘ คน ประกอบด้วย สป. ๒ คน และ บก.ทท. ๖ คน
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หลักสูตร นอส.รุ่นที่ ๗๗ มีจานวนผู้เรียน ๔๗ คน (ชาย ๑๗ คน, หญิง ๓๐ คน) ชั้นยศ น.ต. ๑๒ คน,
น.ท./พ.ท. ๓๕ คน วุฒิการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี ๖ คน, ปริญญาตรี ๒๖ คน, ปริญญาโท ๑๒ คน และ
ปริญญาเอก ๓ คน
- สังกัด ทอ. ๔๐ คน ประกอบด้วย กองบัญชาการ ๑ คน, ส่วนบัญชาการ ๙ คน, ส่วนกาลังรบ ๕ คน, ส่วน
ส่งกาลังบารุง ๑๘ คน, ส่วนการศึกษา ๕ คน และส่วนกิจการพิเศษ ๒ คน
- สังกัดหน่วยนอก ทอ. ๗ คน ประกอบด้วย สป. ๒ คน และ บก.ทท. ๕ คน
๑๘. คุณสมบัติผู้เข้ารับการศึกษา และจานวนที่รับ
๑๘.๑ ชั้นยศนาวาอากาศตรี – นาวาอากาศโท หรือเทียบเท่า
๑๘.๒ อายุไม่เกิน ๕๔ ปี โดยนับอายุตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗
๑๘.๓ เป็นผู้ที่สาเร็จการศึกษาหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศหรือเทียบเท่า
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี และมีคะแนนเฉลี่ย ๒.๖๐ ขึ้นไป
๑๘.๔ สามารถใช้ภาษาอังกฤษ (English Comprehension Level : ECL) ได้ตามเกณฑ์ที่กองทัพอากาศ
กาหนด
๑๘.๕ เป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางใจให้เข้าถึงความลับของทางราชการชั้น “ลับมาก”
๑๘.๖ เป็น ผู้ที่หั วหน้ าหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศเห็ น สมควรให้เข้ารับการศึกษา และหัว หน้าสาย
วิทยาการให้ความเห็นชอบและรับผิดชอบ
๑๘.๗ เป็ น ผู้ ที่ มี ผ ลการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านประจ าปี เป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ข องระเบี ย บ
กองทัพอากาศ ว่าด้วยการประเมินสมรรถภาพข้าราชการทหาร
๑๘.๘ เป็ น ผู้ ที่ มี สุ ข ภาพสมบู ร ณ์ (สุ ข ภาพกายและสุ ข ภาพจิ ต ) โดยผ่ า นการตรวจสุ ข ภาพจาก
คณะกรรมการแพทย์ ของ พอ. หรื อสถาบั นเวชศาสตร์ การบิ น ทอ. ส าหรั บนายทหารชั้ นสั ญญาบั ตรหญิ ง
ต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างตั้งครรภ์
๑๘.๙ ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างการศึกษา หรือฝึกงาน หรือดูงาน ณ สถาบันการศึกษา หรือองค์การใด ๆ
ในเวลาราชการ และหน่วยต้นสังกัดไม่มีแผนจะส่งไปราชการต่างประเทศ
๑๘.๑๐ ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างตกเป็นผู้ต้องหาหรือจาเลยในคดีอาญา หรืออยู่ระหว่างการสอบสวน
ทางวินัย หรือถูกสั่งพักราชการลง
๑๘.๑๑ ไม่ เป็ นผู้ ที่ เคยเข้ ารั บการศึ กษาในหลั กสู ตรนายทหารอากาศอาวุ โส หรื อโรงเรี ยนเสนาธิ การ
ทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่าขึ้นไปมาก่อน เว้นแต่เป็นผู้ที่ทางราชการมีคาสั่งให้เข้ารับ
การศึกษาแล้ว แต่ถูกให้พ้นจากการศึกษา เนื่องจาก
๑๘.๑๑.๑ ป่วยหรือมีปัญหาด้านสุขภาพ และคณะกรรมการแพทย์ฯ ได้ตรวจและลงความเห็น
แล้วว่า ไม่สามารถศึกษาต่อไปจนจบหลักสูตร และเมื่อได้รับการรักษาจนหายเป็นปกติแล้ว ให้มีสิทธิสมัคร
เข้ารับการศึกษาในรุ่นต่อไปได้
๑๘.๑๑.๒ ตั้งครรภ์และเมื่อคลอดบุตรแล้ว (นับจากวันลาคลอดบุตร ๖๐ วัน หรือหลังแท้ง
๑๕ วั น ) ให้ มี สิ ท ธิ ส มั ค รเข้ า รั บ การศึ ก ษาในรุ่ น ต่ อ ไปได้ โดยผ่ า นการตรวจสุ ข ภาพและการรั บ รองจาก
คณะกรรมการแพทย์ฯ ว่าสามารถเข้ารับการศึกษาได้
จานวนที่รับในปี พ.ศ.๒๕๖๔
รุ่นที่ ๗๖ จานวน ๘๐ คน ภายใน ทอ. ๗๒ คน หน่วยนอก ทอ. ๘ คน
รุ่นที่ ๗๗ จานวน ๔๗ คน ภายใน ทอ. ๔๐ คน หน่วยนอก ทอ. ๗ คน
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๑๙. งบประมาณ
งบประมาณที่ขอตั้งหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๗๖, ๗๗ รุ่นละ ๒,๑๗๙,๗๑๐ บาท
รวมเป็นเงิน ๔,๓๕๙,๔๒๐ บาท
๑๙.๑ งบประมาณที่ขอตั้ง ๔,๓๕๙,๔๒๐ บาท
๑๙.๒ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๔,๒๔๐,๕๖๐ บาท
๑๙.๓ งบฝึกศึกษา ๔,๒๔๐,๕๖๐ บาท
๑๙.๔ งบสื่อโสตทัศนูปกรณ์/ห้องสมุด/สารสนเทศ - บาท
๑๙.๕ งบพัฒนาบุคลากร - บาท
๑๙.๖ งบกิจกรรม - บาท
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ส่วนที่ ๓
ผลการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
จากรายงานการประเมินตนเอง รร.นอส.ยศ.ทอ. (Self Assessment Report: SAR) ปีงบประมาณ
๒๕๖๓ และข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมินของ คณอก.ประกันคุ ณภาพการศึกษาของ ทอ.เมื่อวันที่
๒๔ – ๒๖ มี.ค.๖๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาให้ รร.นอส.ฯ ดาเนินการ ซึ่ง รร.นอส.ฯ
ได้ดาเนินการพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะ สรุปได้ดังนี้
๓.๑ ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาจากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของ รร.นอส.ฯ ปีที่ผ่านมา
ผลการดาเนินงาน
ข้อเสนอแนะ

ดาเนิน
การ
แล้ว

อยู่
ยังไม่ได้
ระหว่าง ดาเนิน
ดาเนิน
การ
การ

รายละเอียดการปฏิบัติ

เหตุผลกรณีที่ยัง
ไม่ได้ดาเนินการ

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้สาเร็จ
การศึกษา
- ไม่มีข้อเสนอแนะ
มาตรฐานที่ ๒ การวิจัยและ/หรือ
ผลงานทางวิชาการ


๑. ควรส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตผลงาน
วิจัย

- จานวนอาจารย์
ไม่เพียงพอ ส่งผลให้
อาจารย์มีภาระงาน
เป็นจานวนมาก
จึงไม่มีเวลาผลิต
ผลงานวิจัย

มาตรฐานที่ ๓ การบริหารจัดการและ
การพัฒนาสถานศึกษา
๒. ควรกาหนดสิทธิ์การเข้าถึงฐานข้อมูล
เพื่อป้องกันข้อมูลที่มีชั้นความลับ



- อยู่ระหว่างดาเนินการ
กาหนดสิทธิ์ฯ เหตุที่ล่าช้า
เนื่องจากขาดผู้ปฏิบัติงาน
ในตาแหน่ง นกม.รร.นอส.ฯ
และ จนท.ขม.รร.นอส.ฯ
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ผลการดาเนินงาน
ดาเนิน
การ
แล้ว

ข้อเสนอแนะ

อยู่
ยังไม่ได้
ระหว่าง ดาเนิน
ดาเนิน
การ
การ

รายละเอียดการปฏิบัติ

เหตุผลกรณีที่ยัง
ไม่ได้ดาเนินการ

มาตรฐานที่ ๔ การบริหารและพัฒนา
หลักสูตร
- ไม่มีข้อเสนอแนะ
มาตรฐานที่ ๕ การฝึกทักษะตาม
เอกลักษณ์ของสถาบันศึกษา
๓. ควรกาหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ความสาเร็จของแผนงานการฝึกทักษะ
ตามเอกลักษณ์ของสถานศึกษา



- มีการกาหนดตัวชี้วัด
และค่าเป้าหมาย
ความสาเร็จของแผนงาน
ลงใน บฝ.๔/๒-๑ การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่
ฝ่ายอานวยการแล้ว



- อยู่ในขั้นตอนขออนุมัติ
ใช้คู่มือประกันคุณภาพ
การศึกษา รร.นอส.ฯ
พ.ศ.๒๕๖๕

มาตรฐานที่ ๖ การประกันและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
๔. ควรเร่งดาเนินการจัดทาคู่มือประกัน
คุณภาพการศึกษา รร.นอส.ฯ

สรุปผลการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะรวม
ดาเนินการแล้ว
อยู่ระหว่างดาเนินการ
ยังไม่ได้ดาเนินการ

๔
๒
๑
๑

เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง

คิดเป็น ๕๐ %
คิดเป็น ๒๕ %
คิดเป็น ๒๕ %
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๓.๒ ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาจากรายงานการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา รร.นอส.ฯ ของ
คณอก.ประกันคุณภาพการศึกษาของ ทอ.ปี ๖๔
ผลการดาเนินงาน
ข้อเสนอแนะ

ดาเนิน
การ
แล้ว

อยู่
ยังไม่ได้
ระหว่าง ดาเนิน
ดาเนิน
การ
การ

รายละเอียดการปฏิบัติ

เหตุผลกรณีที่
ยังไม่ได้
ดาเนินการ

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้สาเร็จ
การศึกษา
- ควรพัฒนาแบบประเมินคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ของผู้สาเร็จการศึกษา โดย
แยกผลการประเมินฯ ให้เห็นเป็นแต่ละ
รายด้าน (๔ ด้าน) เพื่อให้สามารถนาผล
มาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาวิธีการเรียน
การสอนหรือหัวข้อการเรียนการสอน
และครอบคลุมตามที่ รร.นอส.ฯ กาหนด



- อยู่ระหว่างดาเนินการ
ศึกษาและพัฒนาแบบ
ประเมินคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้สาเร็จ
การศึกษาเป็นรายด้าน

มาตรฐานที่ ๒ การวิจัยและ/หรือ
ผลงานทางวิชาการ


- ควรส่งเสริมบุคลากรทางการศึกษาผลิต
ผลงานวิจัย

- ควรเพิ่มช่องทางในการเผยแพร่
บทความทางวิชาการ (Post Website
ยศ.ทอ. หรือ ทอ.)



- สามารถใช้บทความทาง
วิชาการทดแทนงานวิจัย
ซึ่งอาจารย์มีการผลิต
บทความทางวิชาการทุก
ปีงบประมาณ ซึ่งผ่านเกณฑ์
การพิจารณาตามตัวบ่งชี้ใน
ข้อนี้แล้ว

- เนื่องจาก
จานวนบุคลากร
ทางการศึกษา
ไม่เพียงพอ
ทาให้ ไม่มีเวลา
ผลิตผลงานวิจัย

- อยู่ระหว่างดาเนินการ
คัดเลือกบทความทางวิชาการ
เพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ
รร.นอส.ฯ และเว็บไซต์ของ
หน่วยงานที่สูงขึ้นไป

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) รร.นอส.ยศ.ทอ. ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔

หน้า ๑๓

ผลการดาเนินงาน
ข้อเสนอแนะ

ดาเนิน
การ
แล้ว

อยู่
ยังไม่ได้
ระหว่าง ดาเนิน
ดาเนิน
การ
การ

รายละเอียดการปฏิบัติ

เหตุผลกรณีที่
ยังไม่ได้
ดาเนินการ

มาตรฐานที่ ๓ การบริหารจัดการและ
การพัฒนาสถานศึกษา


- มีการเสนอความต้องการ
ด้วยวาจาต่อหน่วยเหนือแล้ว
แต่ไม่ได้ทาหนังสือเป็นลาย
ลักษณ์อักษร และยังไม่ได้
รับอนุมัติบรรจุอาจารย์ให้
ครบตามจานวนอัตราบรรจุ

- ควรเสนอความต้องการบรรจุอาจารย์ให้
ครบตามอัตราบรรจุ



- มีการเสนอความต้องการ
ด้วยวาจาต่อหน่วยเหนือแล้ว
แต่ไม่ได้ทาหนังสือเป็นลาย
ลักษณ์อักษร และยังไม่ได้
รับอนุมัติบรรจุอาจารย์ให้
ครบตามจานวนอัตราบรรจุ

- ควรปรับปรุงหรือจัดหาทรัพยากร
สนับสนุนการเรียนรู้ ได้แก่ จอภาพและ
ระบบถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง



- มีการขอรับการสนับสนุน
ทรัพยากรด้วยวาจาต่อ
หน่วยเหนือแล้ว แต่ไม่ได้ทา
หนังสือเป็นลายลักษณ์
อักษร และยังไม่ได้รับอนุมัติ
ตามร้องขอ



- มีการกาหนดตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมายความสาเร็จของ
แผนงานลงใน บฝ.๔/๒-๑
การปฏิบัติงานในหน้าที่ฝ่าย
อานวยการแล้ว

- ควรเสนอความต้องการบรรจุอาจารย์ให้
ครบตามอัตราบรรจุ

มาตรฐานที่ ๔ การบริหารและพัฒนา
หลักสูตร

มาตรฐานที่ ๕ การฝึกทักษะตาม
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
- ควรมีการกาหนดตัวชี้วัดและเป้าหมาย
ความสาเร็จของแผนงานการฝึกทักษะ
ตามเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
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ผลการดาเนินงาน
ดาเนิน
การ
แล้ว

ข้อเสนอแนะ

อยู่
ยังไม่ได้
ระหว่าง ดาเนิน
ดาเนิน
การ
การ

รายละเอียดการปฏิบัติ

เหตุผลกรณีที่ยัง
ไม่ได้ดาเนินการ

มาตรฐานที่ ๖ การประกันและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา


- ควรสร้างผู้ตรวจประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถาบัน ทาหน้าที่
ตรวจประเมินและให้ข้อเสนอแนะเพื่อ
การพัฒนา

- ควรเพิ่มวิธีการและช่องทางในการ
ส่งเสริม พัฒนาความรู้งานประกันคุณภาพ
การศึกษาแก่กาลังพล

- ควรจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถาบัน โดยจะเป็นโครงการหรือ
กิจกรรมที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามเป้าหมาย
และมาตรฐานการศึกษาของสถาบัน



- มีการเตรียมการจัด
อบรมเพื่อสร้างผู้ตรวจ
ประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษา
แต่ยังไม่สามารถจัด
อบรมได้เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙
- มีการเพิ่มช่องทางการ
พัฒนาความรู้งาน
ประกันคุณภาพ
การศึกษาแก่กาลังพล
ผ่านทางเว็บไซต์
รร.นอส.ฯ



- อยู่ระหว่างดาเนินการ
จัดทาแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของ
รร.นอส.ฯ

สรุปผลการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะรวม
ดาเนินการแล้ว
อยู่ระหว่างดาเนินการ
ยังไม่ได้ดาเนินการ

๙
๔
๔
๑

เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง

คิดเป็น ๔๔.๔๕ %
คิดเป็น ๔๔.๔๕ %
คิดเป็น ๑๑.๑๐ %
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หน้า ๑๕

ส่วนที่ ๔
ผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา
รร.นอส.ยศ.ทอ.ดาเนิ นการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รร.นอส.ฯ ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ ระหว่าง ๒๐ – ๒๑ ก.ย.๖๔ โดย คณก.ตรวจติดตามการประกันคุณภาพการศึกษา รร.นอส.ฯ
ได้พิจารณาผลการตรวจประเมินคุณภาพแล้วเห็นว่า รร.นอส.ฯ ได้ดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
รร.นอส.ฯ ตามระบบและกลไกในมาตรฐานคุณภาพการศึกษาตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา
ยศ.ทอ.พ.ศ.๒๕๖๑ รวม ๖ มาตรฐาน ๒๕ ตัวบ่งชี้ ได้วิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
เพื่อนาไปสู่การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของสถาบัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้สาเร็จการศึกษา
ผู้ ส าเร็ จ การศึก ษามี ค วามรู้ ความสามารถทางวิ ช าการ คุ ณลั ก ษณะส่ ว นบุ คคล และคุ ณ ลั ก ษณะ
ที่พึงประสงค์ตามที่หลั กสูตรกาหนด รวมทั้งความพึงพอใจของหน่วยงานต้นสังกัดที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษา
โดยผ่านเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษาและได้รับการยอมรับจากต้นสังกัด ประกอบด้วย ๔ ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ ๑.๑ คะแนนเฉลี่ยของค่าระดับคะแนนหรือร้อยละของคะแนนภาควิชาการของผู้สาเร็จการศึกษา
(น้าหนัก ๕)
เกณฑ์การประเมิน
๑ คะแนน เมื่อมีค่าเฉลี่ยต่ากว่า ๒.๐๐ หรือ ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
๒ คะแนน เมื่อมีค่าเฉลี่ย ๒.๐๐ - ๒.๔๙ หรือ ร้อยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙
๓ คะแนน เมื่อมีค่าเฉลี่ย ๒.๕๐ - ๒.๙๙ หรือ ร้อยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙
๔ คะแนน เมื่อมีค่าเฉลี่ย ๓.๐๐ - ๓.๔๙ หรือ ร้อยละ ๘๐.๐๐ – ๘๙.๙๙
๕ คะแนน เมื่อมีค่าเฉลี่ย ๓.๕๐ - ๔.๐๐ หรือ ร้อยละ ๙๐.๐๐ ขึ้นไป
ผลการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รร.นอส.ฯ จัดการศึกษาหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส จานวน ๒ รุ่น (รุ่น ๗๖, ๗๗)
มีคะแนนเฉลี่ยของค่าระดับ/ร้อยละของคะแนนภาควิชาการของผู้สาเร็จการศึกษา ดังนี้

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) รร.นอส.ยศ.ทอ. ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔

หน้า ๑๖

ข้อมูล

พ.ศ.๒๕๖๒

พ.ศ.๒๕๖๓

พ.ศ.๒๕๖๔

จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
๑. หลักสูตรนายทหารอากาศ
อาวุโส

รุ่น ๗๓
๖๐ คน
รุ่น ๗๔
๖๐ คน
๑๒๐
รุ่น ๗๓
๓.๖๒
รุ่น ๗๔
๓.๕๙
๓.๖๑
๓.๖๑

รุ่น ๗๕
๖๗ คน
-

รุ่น ๗๖
๘๐ คน
รุ่น ๗๗
๔๗ คน
๑๒๗
รุ่น ๗๖
๓.๕๒
รุ่น ๗๗
๓.๕๕
๓.๕๓
๓.๕๓

รวม
คะแนนรวมภาควิชาการ
๑. หลักสูตรนายทหารอากาศ
อาวุโส
รวม
คะแนนเฉลี่ยภาควิชาการของ
ผู้สาเร็จการศึกษา
หลักฐานอ้างอิง
นอส.๑/๑.๑/๑
นอส.๑/๑.๑/๒
นอส.๑/๑.๑/๓
นอส.๑/๑.๑/๔

๖๗
รุ่น ๗๕
๓.๕๔
๓.๕๔
๓.๕๔

ผลดาเนินการ
๓ ปี
มีผู้สาเร็จการศึกษา
ทั้งสิ้น
๓๑๔ คน
๓๑๔
คะแนนเฉลี่ยรวม
๕ รุ่น
เท่ากับ ๓.๕๖
๓.๕๖
๓.๕๖

คาสั่งให้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๗๖ – ๗๗
รายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๗๖ – ๗๗
ระเบียบ รร.นอส.ยศ.ทอ.ว่าด้วย การวัดและประเมินผลการศึกษานายทหารนักเรียน
โรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ พ.ศ.๒๕๖๓
ผลการศึกษารายบุคคลของผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส
รุ่นที่ ๗๖, ๗๗

ผลการประเมินตนเองตัวบ่งชี้ ๑.๑ คะแนนเฉลี่ยของค่าระดับคะแนนหรือร้อยละของคะแนนภาควิชาการ
ของผู้สาเร็จการศึกษา
เป้าหมาย
๕ คะแนน

ผลการดาเนินงาน
๕ คะแนน (คะแนนเฉลี่ยภาค
วิชาการของผู้สาเร็จการศึกษา
= ๓.๕๖)

การบรรลุเป้าหมาย
√

การประเมินตนเอง
๕ คะแนน

ตัวบ่งชี้ ๑.๒ คะแนนเฉลี่ยของการประเมินค่าคุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้สาเร็จการศึกษา
เกณฑ์การประเมิน
๑ คะแนน เมื่อมีค่าเฉลี่ยต่ากว่า ๒.๐๐
๒ คะแนน เมื่อมีค่าเฉลี่ย ๒.๐๐ – ๒.๔๙
๓ คะแนน เมื่อมีค่าเฉลี่ย ๒.๕๐ – ๒.๙๙
๔ คะแนน เมื่อมีค่าเฉลี่ย ๓.๐๐ – ๓.๔๙
๕ คะแนน เมื่อมีค่าเฉลี่ย ๓.๕๐ – ๔.๐๐
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) รร.นอส.ยศ.ทอ. ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔

หน้า ๑๗

ผลการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จัดการศึกษา
จานวน ๒ หลักสูตร (รุ่นที่ ๗๖, ๗๗) มีคะแนนเฉลี่ยของการประเมินค่าคุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้สาเร็จ
การศึกษา ดังนี้
ข้อมูล
จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
๑. หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๗๓
๒. หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๗๔
๓. หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๗๕
๔. หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๗๖
๕. หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๗๗
รวม
คะแนนเฉลี่ยการประเมินค่าคุณลักษณะ
ส่วนบุคคลของผู้สาเร็จการศึกษา
๑. หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๗๓
๒. หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๗๔
๓. หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๗๕
๔. หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๗๖
๕. หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๗๗
คะแนนเฉลี่ยการประเมินค่าคุณลักษณะ
ส่วนบุคคลของผู้สาเร็จการศึกษา

ผลการ
พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔ ดาเนินการ
๓ ปี
๖๐
๖๐
๘๐
๔๗
๑๒๗

๖๐
๖๐
๖๗
๘๐
๔๗
๓๑๔

๓.๕๓
๓.๕๖
๓.๕๕

๓.๗๐
๓.๖๐
๓.๖๐
๓.๕๓
๓.๕๖
๓.๖๐

๖๗
๑๒๐

๖๗

๓.๗๐
๓.๖๐
๓.๕๑
๓.๖๕

๓.๕๑

หมายเหตุ การคานวณคะแนนเฉลี่ยการประเมินค่าคุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้สาเร็จการศึกษา เป็นการ
คานวณค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน้าหนักตามจานวนผู้สาเร็จการศึกษาในแต่ละหลักสูตร
หลักฐานอ้างอิง
นอส.๑/๑.๒/๑
นอส.๑/๑.๒/๒
นอส.๑/๑.๒/๓
นอส.๑/๑.๒/๔
นอส.๑/๑.๒/๕

รายงานผลประเมินค่าคุณลักษณะส่วนบุคคล นทน.นอส.รุ่นที่ ๗๓
รายงานผลประเมินค่าคุณลักษณะส่วนบุคคล นทน.นอส.รุ่นที่ ๗๔
รายงานผลประเมินค่าคุณลักษณะส่วนบุคคล นทน.นอส.รุ่นที่ ๗๕
รายงานผลประเมินค่าคุณลักษณะส่วนบุคคล นทน.นอส.รุ่นที่ ๗๖
รายงานผลประเมินค่าคุณลักษณะส่วนบุคคล นทน.นอส.รุ่นที่ ๗๗

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) รร.นอส.ยศ.ทอ. ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔

หน้า ๑๘

ผลการประเมินตนเองตัวบ่งชี้ ๑.๒ คะแนนเฉลี่ยของการประเมินค่าคุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้สาเร็จ
การศึกษา
เป้าหมาย
๕ คะแนน

ผลการดาเนินงาน
คะแนนเฉลี่ยการประเมินค่า
คุณลักษณะส่วนบุคคลของ
ผู้สาเร็จการศึกษา = ๓.๖๐

การบรรลุเป้าหมาย
√

การประเมินตนเอง
๕ คะแนน

ตัวบ่งชี้ ๑.๓ ร้ อยละของผู้เรียนก่อนสาเร็จการศึกษาที่มีคุณลักษณะพึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกาหนด
(น้าหนัก ๑๐)
รร.นอส.ฯ ดาเนินการวัดและประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนก่อนสาเร็จการศึกษาตามที่
หลักสูตรกาหนด โดยครอบคลุมในด้านวิชาการ การทหาร ค่านิยมหลักของ ทอ. และสมรรถนะ ทอ.ซึ่งสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เกณฑ์การพิจารณา
ใช้บัญญัติไตรยางค์เทียบ โดยกาหนดร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนก่อนสาเร็จการศึกษาทุกหลักสูตรในแต่ละปี
ซึ่งมีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกาหนด เท่ากับ ๕ คะแนน
เกณฑ์การประเมิน
ระดับคะแนน
๑
๒
๓
๔
คะแนน = 5/90 x ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

๕
ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป

ผลการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รร.นอส.ฯ จัดการศึกษาหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส จานวน ๒ รุ่น (รุ่นที่
๗๖, ๗๗) โดย รร.นอส.ฯ ก าหนดคุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ข องผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษา คื อ “เป็ น ผู้ มี ค วามรู้
ความสามารถ ด้านการบริหารและฝ่ายอานวยการของกองทัพอากาศ มีความคิดที่เป็นระบบ เน้นการทางาน
เป็นทีม มีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณของทหารอาชีพ ” (นอส.๑/๑.๓/๑) โดย รร.นอส.ฯ ได้กาหนด
คะแนนคุณ ลั กษณะที่พึ งประสงค์ ของผู้ เรีย นก่อนส าเร็จการศึก ษามากกว่ าหรือ เท่า กับ ๒๘ คะแนนถือว่ า
ผ่านเกณฑ์ และจากการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ นทน.ฯ รุ่นที่ ๗๖ ก่อนสาเร็จการศึกษา พบว่า
มีผู้สาเร็จการศึกษาที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกาหนด โดยมีคะแนนประเมินเฉลี่ยมากกว่า
หรือเท่ากับ ๒๘ คะแนนจานวนทั้งสิ้น ๗๕ คน จากผู้สาเร็จการศึกษาทั้งสิ้น ๘๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๗๕
และรุ่นที่ ๗๗ พบว่า มีผู้สาเร็จการศึกษาที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกาหนด โดยมีคะแนน
ประเมินเฉลี่ย มากกว่าหรือเท่ากับ ๒๘ คะแนนจานวนทั้งสิ้น ๔๔ คน จากผู้สาเร็จการศึกษาทั้งสิ้น ๔๗ คน
คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๖๒ (นอส.๑/๑.๓/๒)

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) รร.นอส.ยศ.ทอ. ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔

หน้า ๑๙

ข้อมูล
จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
๑. หลักสูตรนายทหารอากาศ
อาวุโส

พ.ศ.๒๕๖๒

พ.ศ.๒๕๖๓

พ.ศ.๒๕๖๔

รุ่น ๗๓
๖๐ คน
รุ่น ๗๔
๖๐
๑๒๐
รุ่น ๗๓
-

รุ่น ๗๕
๖๗ คน

รุ่น ๗๖
๘๐ คน
รุ่น ๗๗
๔๗ คน
๑๒๗
รุ่น ๗๖
๗๕ คน

ผลดาเนินการ
๒ ปี
มีผู้สาเร็จ
การศึกษาทั้งสิ้น
๑๙๔ คน

รวม
๖๗
จานวนผู้เรียนก่อนสาเร็จ
รุ่น ๗๕
มีจานวนผู้เรียน
การศึกษาที่มีคุณลักษณะที่พึง
๖๗ คน
ที่มีคุณลักษณะ
ประสงค์ตามที่หลักสูตรกาหนด
ที่พึงประสงค์
๑. หลักสูตรนายทหารอากาศ
ตามที่หลักสูตร
รุ่น ๗๔
รุ่น ๗๗
อาวุโส
กาหนด ๑๘๖ คน
๖๐ คน
๔๔ คน
รวม
๖๐
๖๗
๑๑๙
ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่มี
๑๐๐
๑๐๐
๙๓.๗๐
ร้อยละ ๙๕.๘๘
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่
หลักสูตรกาหนด
หมายเหตุ
๑. รร.นอส.ฯ มีการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ฯ ตั้งแต่ รุ่นที่ ๗๔ เป็นต้นมา
๒. ใช้ค่าเฉลี่ยของปี ๖๓, ๖๔ ในการคานวณคะแนน เนื่องจากข้อมูลในปี ๖๒ ไม่ครบถ้วน (รุ่นที่ ๗๓ ไม่มีการ
ประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ฯ)
หลักฐานอ้างอิง
นอส.๑/๑.๓/๑
นอส.๑/๑.๓/๒

ประกาศ ยศ.ทอ.เรื่อง คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร นอส.
ผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนก่อนสาเร็จการศึกษา หลักสูตรนายทหาร
อากาศอาวุโส รุ่นที่ ๗๖, ๗๗

ผลการประเมินตนเองตัวบ่งชี้ ๑.๓ ร้อยละของผู้เรียนก่อนสาเร็จการศึกษาที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามที่หลักสูตรกาหนด
เป้าหมาย
๕ คะแนน

ผลการดาเนินงาน
๕ คะแนน (ร้อยละของผู้สาเร็จ
การศึกษาที่มีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตร
กาหนด = ๙๕.๘๘)

การบรรลุเป้าหมาย
√

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) รร.นอส.ยศ.ทอ. ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔

การประเมินตนเอง
๕ คะแนน

หน้า ๒๐

ตัวบ่งชี้ ๑.๔ ความพึงพอใจของหน่วยงานต้นสังกัดต่อผู้สาเร็จการศึกษา (น้าหนัก ๑๐)
ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์การพิจารณา
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รร.นอส.ฯ ดาเนินการสารวจความพึงพอใจของหน่วยงานต้นสังกัดต่อผู้สาเร็จ
การศึกษา จานวน ๑ รุ่น คือ รุ่นที่ ๗๖ ดังนี้
(๑) แผนงาน/โครงการติดตามคุณภาพผู้สาเร็จการศึกษา
รร.นอส.ฯ มีแผนการสารวจความพึงพอใจของหน่วยต้นสังกัดของผู้สาเร็จการศึกษา ซึ่งจะดาเนินการ
ภายหลังจบการศึกษาแล้ว ๓ เดือน โดยกาหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ รร.นอส.ฯ พ.ศ.๒๕๖๔ (นอส.๑/๑.๔/๑)
ให้ กวผ.รร.นอส.ฯ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดาเนินการ
(๒) หน่วยงาน/บุคลากรรับผิดชอบการดาเนินงาน
กวผ.รร.นอส.ฯ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดาเนินการสารวจความพึงพอใจของหน่วยต้นสังกัด
ของผู้ สาเร็ จการศึกษา โดยมอบหมายให้ น.ท.หญิง แกมมณี พุทธนิยม รอง หก.กวผ.ฯ เป็นผู้ ดาเนินงาน
รับผิดชอบ ซึ่งได้มอบหมายงานไว้ใน คาสั่งมอบหมายงาน กวผ.รร.นอส.ฯ ปี ๖๓ (นอส.๑/๑.๔/๒)
(๓) หลักฐานการติดตามคุณภาพผู้สาเร็จการศึกษา
รร.นอส.ฯ ท าหนั ง สื อ ถึ ง นขต.ทอ. เรื่ อ ง ขอความร่ ว มมื อ ตอบแบบส ารวจความพึ ง พอใจ
ผู้บังคับบัญชาของผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส โดย รอง จก.ยศ.ทอ.ลงนาม ภายหลัง
ผู้เรียนสาเร็จการศึกษาแล้ว ๓ เดือน (นอส.๑/๑.๔/๓)
(๔) ผลการประเมินความพึงพอใจของต้นสังกัดต่อผู้สาเร็จการศึกษาในด้านความรู้ ความสามารถ และ
คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ต ามที่ ห ลั ก สู ต รและสถานศึ ก ษาก าหนด (ต้ น สั ง กั ด คื อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา และ
ผู้ใต้บังคับบัญชา/ผู้ร่วมงาน) โดยแบบประเมินความพึงพอใจที่ได้รับคืนอย่างน้อยร้อยละ ๗๐
รร.นอส.ฯ ได้ ท าการสรุ ปผลการส ารวจความพึ งพอใจของต้ นสั งกั ดที่ มี ต่ อผู้ ส าเร็ จการศึ กษา
สามารถสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ รุ่นที่ ๗๖ (นอส.๑/๑.๔/๔-๑) มีผู้สาเร็จการศึกษา ๘๐ คน รร.นอส.ฯ
มีรายละเอียด ดังนี้
(๔.๑) ส่งแบบสารวจความพึงพอใจของผู้บังคับบั ญชาของผู้สาเร็จการศึกษา จานวน ๘๐ ฉบับ
ได้รับคืน ๘๐ ฉบับ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ มีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๔๗ อยู่ในระดับ พึงพอใจมาก
(๔.๒) ส่งแบบสารวจความพึงพอใจของผู้ใต้บังคับบัญชา/ผู้ร่วมงานของผู้สาเร็จการศึกษา จานวน
๘๐ ฉบับ ได้รับคืน ๗๘ ฉบับ คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๕๐ มีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๕๘ อยู่ในระดับ
พึงพอใจมากที่สุด
(๕) ระดับความพึงพอใจของต้นสังกัดต่อผู้สาเร็จการศึกษาในภาพรวม มีค่า ≥ ๓.๕๑ (ระดับ ดี ขึ้นไป)
จากคะแนนเต็ม ๕
ผลการประเมิน ความพึงพอใจของต้นสั งกัด ต่อผู้ ส าเร็จการศึกษารุ่น ที่ ๗๖ (นอส.๑/๑.๔/๔)
ในด้านความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกาหนด พบว่า รุ่นที่ ๗๖ มีค่าเฉลี่ยระดับ
ระดั บความพึ งพอใจรวม เท่ ากั บ ๔.๕๒ อยู่ในระดั บ พึ งพอใจมากที่ สุ ด โดยมีค่ าเฉลี่ ยระดั บระดั บความพึ งพอใจ
ของผู้บังคับบัญชา เท่ากับ ๔.๔๗ อยู่ในระดับ พึงพอใจมาก และค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของผู้ใต้บังคับบัญชา/
ผู้ร่วมงาน เท่ากับ ๔.๕๘ อยู่ในระดับ พึงพอใจมากที่สุด
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ข้อมูล

ค่าเฉลี่ยการประเมินความพึงพอใจของต้นสังกัดต่อผู้สาเร็จการศึกษา
พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔
ผลดาเนินการ ๒ ปี
๑.หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๗๒
รุ่นที่ ๗๔
รุ่นที่ ๗๖ - ผู้สาเร็จการศึกษา ๓ รุ่น
มีผู้สาเร็จการศึกษาจานวน.....คน
๖๐ คน
๖๐ คน
๘๐ คน รวม ๒๐๗ คน
ผู้บังคับบัญชา
- ส่งแบบสอบถามผู้บังคับ
ส่งแบบสอบถาม ....................ฉบับ ๖๐ ฉบับ
๖๐ ฉบับ
๘๐ ฉบับ บัญชา/ผู้ใต้บังคับบัญชา
ได้รับคืน .....................ฉบับ
๔๒ ฉบับ
๔๗ ฉบับ
๘๐ ฉบับ รวม ๔๑๔ ฉบับ ได้คืนรวม
คิดเป็นร้อยละ .............................
๗๐ %
๗๘.๓๓ %
๑๐๐ % ๓๘๑ ฉบับ คิดเป็นร้อยละ
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจฯ........
๔.๓๐
๔.๔๔
๔.๔๗
๙๒.๐๓
ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย
ผู้ร่วมงาน/ผู้ใต้บังคับบัญชา
๔.๕๓
ส่งแบบสอบถาม ....................ฉบับ
๖๐ ฉบับ
๘๐ ฉบับ
ได้รับคืน
.....................ฉบับ
๔๖ ฉบับ
๗๘ ฉบับ
คิดเป็นร้อยละ .............................
๗๖.๖๗ % ๙๗.๕๐ %
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจฯ.......
๔.๕๐
๔.๕๘
รุ่นที่ ๗๓
รุ่นที่ ๗๕
มีผู้สาเร็จการศึกษาจานวน.....คน
๖๐ คน
๖๗ คน
ผู้บังคับบัญชา
ส่งแบบสอบถาม ....................ฉบับ ๖๐ ฉบับ
๖๗ ฉบับ
ได้รับคืน
.....................ฉบับ ๔๒ ฉบับ
๖๕ ฉบับ
คิดเป็นร้อยละ .............................
๗๐ %
๙๗.๐๑ %
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจฯ........
๔.๓๒
๔.๕๐
ผู้ร่วมงาน/ผู้ใต้บังคับบัญชา
๖๐ ฉบับ
๖๗ ฉบับ
ส่งแบบสอบถาม ....................ฉบับ ๔๓ ฉบับ
๖๕ ฉบับ
ได้รับคืน
.....................ฉบับ ๗๑.๖๗ % ๙๗.๐๑ %
คิดเป็นร้อยละ .............................
๔.๔๘
๔.๖๔
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจฯ........
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจฯ
๔.๓๗
๔.๕๓
๔.๕๒
๔.๕๓
ในภาพรวม
หมายเหตุ
๑. รร.นอส.ฯ ได้ดาเนินสารวจความพึงพอใจของผู้ร่วมงานผู้ร่วมงาน/ผู้ใต้บังคับบัญชา ตั้งแต่ รุ่นที่ ๗๓
๒. ใช้ค่าเฉลี่ยของปี ๖๓, ๖๔ ในการคานวณคะแนน เนื่องจากข้อมูลในปี ๖๒ ไม่ครบถ้วน (ขาดการประเมิน
จากผู้ร่วมงาน/ผู้ใต้บังคับบัญชา)
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หลักฐานอ้างอิง
นอส.๑/๑.๔/๑
นอส.๑/๑.๔/๒
นอส.๑/๑.๔/๓
นอส.๑/๑.๔/๔

แผนปฏิบัติราชการ โรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส พ.ศ.๒๕๖๔
คาสั่งมอบหมายงาน กวผ.รร.นอส.ฯ พ.ศ.๒๕๖๓
หนังสือถึง นขต.ทอ. เรื่อง ขอความร่วมมือตอบแบบสารวจความพึงพอใจผู้บังคับบัญชา
ของผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๗๖
รายงานผลการสารวจความพึงพอใจต่อผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส
รุ่นที่ ๗๖

ผลการประเมินตนเองตัวบ่งชี้ ๑.๔ ความพึงพอใจของหน่วยงานต้นสังกัดต่อผู้สาเร็จการศึกษา
เป้าหมาย
๕ ข้อ

ผลการดาเนินงาน
ข้อ ๑ มี
ข้อ ๒ มี
ข้อ ๓ มี
ข้อ ๔ ผ่านเกณฑ์
ข้อ ๕ ระดับความ
พึงพอใจ = ๔.๕๓

การบรรลุเป้าหมาย
√
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การประเมินตนเอง
คะแนน

หน้า ๒๓

ตารางที่ ๖ แสดงผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้
มาตรฐาน/
เป้าหมาย
ตัวบ่งชี้

ผลดาเนินการ

การบรรลุ
น้าหนัก
เป้าหมาย

คะแนน
การ
ประเมิน

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้สาเร็จการศึกษา
ตัวบ่งชี้ ๑.๑ ๕ คะแนน
คะแนนเฉลี่ย
บรรลุ
๕
๕
ภาควิชาการของ
ผู้สาเร็จการศึกษา
= ๓.๕๖
ตัวบ่งชี้ ๑.๒ ๕ คะแนน
คะแนนเฉลี่ย
บรรลุ
๕
๕
การประเมิน
คุณลักษณะส่วนบุคคล
ของผู้สาเร็จการศึกษา
= ๓.๖๐
ตัวบ่งชี้ ๑.๓ ๕ คะแนน ร้อยละของผู้เรียนก่อน บรรลุ
๕
๕
สาเร็จการศึกษาที่มี
คุณสมบัติที่พึงประสงค์
ตามที่หลักสูตรกาหนด
= ๙๕.๘๘
ตัวบ่งชี้ ๑.๔
๕ ข้อ
ข้อ ๑ มี
บรรลุ
๕
๕
ข้อ ๒ มี
ข้อ ๓ มี
ข้อ ๔ เป็นไปตามเกณฑ์
ข้อ ๕ ระดับความ
พึงพอใจ = ๔.๕๓
รวม ๓๐
คะแนนเฉลี่ย (๑๕๐ ÷ ๓๐ = ๕.๐๐)
ระดับคุณภาพ

คะแนน x
น้าหนัก
๒๕

๒๕

๒๕

๒๕

๑๕๐
ดีมาก

การวิเคราะห์มาตรฐานที่ ๑
จุดเด่น
- ไม่มี
จุดที่ควรพัฒนา
- เอกสารหลักฐาน
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
- ผู้รับผิดชอบควรเตรียมเอกสารหลักฐานให้สอดคล้องกับผลการดาเนินงาน
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มาตรฐานที่ ๒ การวิจัยและ/หรือผลงานทางวิชาการ
ตัวบ่งชี้ ๒.๑ ระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยและ/หรือผลงานทางวิชาการ (น้าหนัก ๑๐)
ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์การพิจารณา
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รร.นอส.ฯ จัดให้มีระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยและ/หรือ
ผลงานทางวิชาการ ดังนี้
(๑) มีระเบียบ หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการปฏิบัติกาหนดไว้อย่างชัดเจน
รร.นอส.ฯ มีระเบียบ หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการปฏิบัติกาหนดไว้อย่ างชัดเจน โดยจัดทาโครงการ
ส่ ง เสริ ม บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาให้ เ ขี ย นบทความทางวิ ช าการ/งานวิ จั ย ๔ ปี (พศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
(นอส.๒/๒.๑/๑) และกาหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ รร.นอส.ฯ ปี ๖๔ (นอส.๑/๑.๔/๑) ในเป้าประสงค์ LP5
ที่ส่งเสริมให้มีการผลิตผลงานและงานสร้างสรรค์ทางวิชา/งานวิจัย กาหนดให้บุคลากรทางการศึกษา รร.นอส.ฯ
หมุนเวียนกันเขียนบทความวิชาการ และนาเสนอในที่ประชุมวิชาการ รร.นอส.ฯ
(๒) มีหน่วยงาน/ บุคลากรรับผิดชอบกากับดูแลการบริหารจัดการงานวิจัยและ/หรืองานทางวิชาการ
มี กกศ.รร.นอส.ฯ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการกากับดูแลการบริหารจัดการงานวิจัยและ/
หรือผลงานทางวิชาการ โดยมีหน้าที่ควบคุมกากับดูแลการเขียนบทความทางวิชาการเป็นไปตามแผนที่กาหนด
(นอส.๒/๒.๑/๑)
(๓) การจัดทาฐานข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและ/หรือผลงานทางวิชาการ
มีการจัดทาฐานข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับผลงานทางวิชาการของ รร.นอส.ฯ โดยจัดเก็บเป็น
เอกสารในแฟ้มบทความวิชาการของอาจารย์ รร.นอส.ฯ (นอส.๒/๒.๑/๓-๑) และแฟ้มบทความวิชาการของ
นทน.ฯ (นอส.๒/๒.๑/๓-๒) และเก็บ เป็นไฟล์ ข้อมูล ในระบบฐานข้อมูล อิเล็ กทรอนิกส์ ในระบบ NAS ของ
กกศ.รร.นอส.ฯ (นอส.๒/๒.๑/๓-๓)
(๔) การให้รางวัลผลงานวิจัยและ/หรือผลงานทางวิชาการ
รร.นอส.ฯ มีการให้ รางวั ลผลงานวิ จัยและ/หรื อผลงานทางวิ ชาการ โดยบุคลกรทางการศึ กษา
รร.นอส.ฯ ที่ผลิตผลงานทางวิชาการแล้วเสร็จ และส่งมอบผลงานทางวิชาการให้ กกศ.รร.นอส.ฯ จะได้รับรางวัล
ผลงานละ ๔๐๐ บาท หากผลงานได้รับการเผยแพร่นอกหน่วยจะได้รับรางวัล เพิ่ม ๔๐๐ บาทต่อบทความ
(นอส.๒/๒.๑/๔)
(๕) อัตราส่วนของอาจารย์ที่ปรึกษาทาเอกสารวิจัยและ/หรือเอกสารทางวิชาการ: นายทหารนักเรียน/
นักศึกษา (อาจารย์ ๑ คน : นทน.ฯ/นศ.ฯ ไม่เกิน ๑๐ คน)
หลั ก สู ต รนายทหารอากาศอาวุ โ ส รุ่น ที่ ๗๖ มี ผู้ เ ข้ า รั บการศึ ก ษาหลั ก สู ตร จ านวน ๘๐ คน
แบ่งออกเป็น ๘ สัมมนา ๆ ละ ๑๐ คน (นอส.๒/๒.๑/๕-๑) และหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๗๗
จานวน ๔๗ คน แบ่งออกเป็น ๗ สัมมนา ๆ ละ ๖ – ๗ คน (นอส.๒/๒.๑/๕-๒) และมีคาสั่ง รร.นอส.ฯ แต่งตั้ง
อาจารย์ประจาสัมมนา เพื่อให้คาปรึกษาทาเอกสารทางวิชาการแก่ นทน.ฯ สัมมนาละ ๑ คน ทั้งรุ่นที่ ๗๖
และ ๗๗ จึงทาให้สัดส่วนของอาจารย์ที่ปรึกษาทาเอกสารวิชาการเป็น อาจารย์ ๑ คน : นทน.ฯ ไม่เกิน ๑๐ คน
(นอส.๒/๒.๑/๕-๓) และ (นอส.๒/๒.๑/๕-๔)
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หลักฐานอ้างอิง
นอส.๒/๒.๑/๑
(นอส.๑/๑.๔/๑)
นอส.๒/๒.๑/๓-๑
นอส.๒/๒.๑/๓-๒
นอส.๒/๒.๑/๓-๓
นอส.๒/๒.๑/๔
นอส.๒/๒.๑/๕-๑

โครงการส่งเสริมบุคลากรทางการศึกษาให้เขียนบทความทางวิชาการ
แผนปฏิบัติราชการ รร.นอส.ฯ ปี ๖๔
แฟ้มบทความทางวิชาการของอาจารย์ รร.นอส.ฯ ปี ๕๘ - ๖๔ (อยู่ที่ กกศ.รร.นอส.ฯ)
แฟ้มบทความทางวิชาการของ นทน.ฯ ปี ๖๒ - ๖๔ (อยู่ที่ กกศ.รร.นอส.ฯ)
ภาพระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในระบบ NAS ของ กกศ.รร.นอส.ฯ
เรื่องขอเบิกค่าสมนาคุณผลงานทางวิชาการ ประจาปี ๖๔
คาสั่ง รร.นอส.ฯ (เฉพาะ) ที่ ๒๐ ลง ๒๒ ต.ค.๖๓ เรื่อง การแบ่งกลุ่มสัมมนาและมอบหมาย
หน้าที่นายทหารนักเรียน หลักสูตร นอส.รุ่นที่ ๗๖
นอส.๒/๒.๑/๕-๒ คาสั่ง รร.นอส.ฯ (เฉพาะ) ที่ ๑๑ ลง ๒๒ เม.ย.๖๔ เรื่อง การแบ่งกลุ่มสัมมนาและมอบหมาย
หน้าที่นายทหารนักเรียน หลักสูตร นอส.รุ่นที่ ๗๗
นอส.๒/๒.๑/๕-๓ คาสั่ง รร.นอส.ยศ.ฯ (เฉพาะ) ที่ ๑๓ ลง ๑๓ เม.ย.๖๓ เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ประจาสัมมนา
และอาจารย์ผู้ควบคุมการสัมมนาและปฏิบัติ นทน.หลักสูตร นอส.รุ่นที่ ๗๖
นอส.๒/๒.๑/๕-๔ คาสั่ง รร.นอส.ยศ.ฯ (เฉพาะ) ที่ ๗ ลง ๒๖ เม.ย.๖๔ เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ประจาสัมมนา
และอาจารย์ผู้ควบคุมการสัมมนาและปฏิบัติ นทน.หลักสูตร นอส.รุ่นที่ ๗๗
ผลการประเมินตนเองตัวบ่งชี้ ๒.๑ ระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยและ/หรือผลงาน
ทางวิชาการ
เป้าหมาย
๕ ข้อ

ผลการดาเนินงาน
ข้อ ๑ มี
ข้อ ๒ มี
ข้อ ๓ มี
ข้อ ๔ มี
ข้อ ๕ อัตราส่วนของอาจารย์
๑ คน ต่อ นทน.ฯ ๘ - ๙ คน

การบรรลุเป้าหมาย
√

การประเมินตนเอง
๕ คะแนน

ตัวบ่งชี้ ๒.๒ ผลงานวิจัยและ/หรือผลงานทางวิชาการ
(๑) ร้อยละของผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ/บทความของ นทน.ฯ หรือ นศ.ฯ ที่มีการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่สู่สาธารณะและ/หรือกลุ่มเป้าหมายในลักษณะใดลักษณะหนึ่งและ/หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online
หรือได้รับรางวัล หรือนาไปใช้ประโยชน์ ในระดับสถานศึกษา/กองทัพ/ชาติ/นานาชาติ (น้าหนัก ๕)
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน ๑
คะแนน ๒
คะแนน ๓
คะแนน ๔
ระดับคะแนน ๑ - ๔ (ค่าของร้อยละที่คานวณได้ x ๕ หารด้วย ๕๐)

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) รร.นอส.ยศ.ทอ. ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔

คะแนน ๕
ร้อยละ ๕๐

หน้า ๒๖

ผลการดาเนินงาน
ข้อมูล

พ.ศ.๒๕๖๒

พ.ศ.๒๕๖๓

พ.ศ.๒๕๖๔

จานวนผลงาน
ทั้งหมดใน
ปีงบประมาณ
ที่รายงาน
ร้อยละของ
ผลงานที่มีการ
ตีพิมพ์ หรือ
เผยแพร่ หรือ
ได้รับรางวัล
หรือนาไปต่อ
ผลงานทั้งหมด

๑๑

๘

๒๔

ผลดาเนินการ
๓ ปี
๔๓

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

ร้อย น้าหนัก ผล ร้อย น้าหนัก ผล ร้อย น้าหนัก
ละ คะแนน คูณ ละ คะแนน คูณ ละ คะแนน
ผลงาน
ผลงาน
ผลงาน
ผลงานที่มีการ ๑๐๐ ๐.๔ ๔๐ ๑๐๐ ๐.๔ ๔๐ ๑๐๐ ๐.๔
ตีพิมพ์ หรือ
เผยแพร่หรือ
ได้รับรางวัล
หรือนาไปใช้
ประโยชน์
รวมคะแนน ๔ รวมคะแนน ๔ รวมคะแนน

ผล ร้อย น้าหนัก ผล
คูณ ละ คะแนน คูณ
ผลงาน
๔๐ ๑๐๐ ๐.๔ ๔๐

๔

รวมคะแนน

๔

หมายเหตุ นทน.ฯ ผลิตผลงานทางวิชาการ และมีการเผยแพร่สู่สาธารณะ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online โดย
เริ่มดาเนินการ ในปี ๖๒
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มีผลงานทางวิชาการของ นทน.หลักสูตร นอส.รุนที่ ๗๓, ๗๔ ที่เผยแพรในเว็บไซต รร.นอส.ฯ
จานวน ๑๑ เรื่อง ดังนี้ (นอส.๒/๒.๒/๑)
๑. การพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกที่สงผลกระทบตอความมั่นคง
ของไทย โดย นทน.หลักสูตร นอส.รุนที่ ๗๓ สัมมนาที่ ๔
๒. การเพาะปลูกอินทผลัม ทางเลือกใหม่สาหรับเกษตรกรไทย โดย น.ท.อรัญ พัฒนผล
๓. คิดอยางไรใหตายดี เตรียมภาวะจิตเพื่อชีวิตระยะสุดทาย โดย น.ต.หญิง ฉัตรวารินทร บุญเดช
๔. กาวอยางมั่นคงดวยวัฒนธรรมองคกร โดย น.ท.หญิง หฤทัยทิพย ตัณฑเทศ
๕. เลี้ยงลูกอยางไรใหมีระเบียบวินัย โดย น.ต.หญิง มณฑา ชัยฤทธิ์
๖. ญาติผูดูแลผูปวยมะเร็ง โดย น.ต.หญิง ประภาศรี รักวิชา
๗. การเผยแพรและประชาสัมพันธผลงานวิจัยและพัฒนาการทหารของกระทรวงกลาโหม
โดย น.ต.หญิง สมวรินทร ใจงาม
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) รร.นอส.ยศ.ทอ. ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔

หน้า ๒๗

๘. งานดี มีสุข ในยุคดิจิทัล (Thailand 4.0) โดย น.ท.หญิง สุธัญญา วัฒนพานิช
๙. สิทธิการตายกับการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย โดย น.ต.หญิง ธมกร ศรีสมุทรนาค
๑๐. การพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพในงานด้านบริการโลหิตของกองทัพอากาศ
โดย น.ต.ทินกร ภูนากลม
๑๑. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเข้ารับราชการในกองทัพอากาศให้เกิดประสิทธิภาพนั้น…ต้องทา
อย่างไร โดย น.ท.หญิง ทิพย์สิตา เกตุหิรัญภิรมย์
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มีผลงานทางวิชาการของ นทน.หลักสูตร นอส.รุนที่ ๗๕ ที่เผยแพรในเว็บไซต รร.นอส.ฯ
จานวน ๘ เรื่อง ดังนี้ (นอส.๒/๒.๒/๒)
๑. ยุทธศาสตรอินโด-แปซิฟกที่สงผลกระทบตอความมั่นคงของไทย โดย นทน.หลักสูตร นอส.รุนที่ ๗๕
สัมมนาที่ ๑
๒. ปญหาอาชญากรรมขามชาติและยาเสพติดที่สงผลกระทบตอความมั่นคงของไทย โดย นทน.หลักสูตร
นอส.รุนที่ ๗๕ สัมมนาที่ ๒
๓. เทคโนโลยี 5G/Internet of Thing (IOT) ที่สงผลกระทบตอความมั่นคงของไทย โดย นทน.หลักสูตร
นอส.รุนที่ ๗๕ สัมมนาที่ ๓
๔. โครงการเสนทางสายไหม (Belt and Road Initiative: BRI) ที่สงผลกระทบตอความมั่นคงของไทย
โดย นทน.หลักสูตร นอส.รุนที่ ๗๕ สัมมนาที่ ๔
๕. สถานการณของปญหาเสนเขตแดนและการอางสิทธิ์พื้นที่ทับซอนในประชาคมอาเซียนที่สงผลกระทบ
ตอความมั่นคงของไทย โดย นทน.หลักสูตร นอส.รุนที่ ๗๕ สัมมนาที่ ๕
๖. สงครามทางการค้าระหวางอเมริกา-จีน ที่สงผลกระทบตอความมั่นคงของไทย โดย นทน.หลักสูตร
นอส.รุนที่ ๗๕ สัมมนาที่ ๖
๗. สถานการณภัยพิบัติ พลังงานและสาธารณสุขที่สงผลกระทบตอความมั่นคงของไทยโดย นทน.หลักสูตร
นอส.รุนที่ ๗๕ สัมมนาที่ ๗
๘. การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern
Economic Corridor: EEC) ที่สงผลกระทบตอความมั่นคงของไทย โดย นทน.หลักสูตร นอส.รุนที่ ๗๕ สัมมนาที่ ๘
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มีผลงานทางวิชาการของ นทน.หลักสูตร นอส.รุนที่ ๗๖ ที่เผยแพรในเว็บไซต รร.นอส.ฯ
จานวน ๑๐ เรื่อง (นอส.๒/๒.๒/๓)
๑. การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักของพระพุทธศาสนา โดย น.ต.สุทธิชัย เจนการ
๒. ความสาคัญของกฎหมายต่อการปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัย โดย น.ท.หญิง สวรัตน์ พูนทวี
ธรรม
๓. ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) โดย น.ท.มนตรี ชลอปัญจศิลป์
๔. โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Noncommunicable Diseases : NCDs) ภัยร้ายที่ใกล้ตัว โดย น.ต.หญิง ศศินันท์ กรแก้ว
๕. วิธีการดูแลอนามัยช่องปากขั้นพื้นฐาน โดย น.ท.หญิง ภาณินี ดวงฉ่า
๖. ทาอย่างไร....ห่างไกลสมองเสื่อม โดย น.ต.หญิง พิมจันทร์ อินทารักษ์
๗. การจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ โดย น.ท.หญิง สายใจ เกตุกลัดอยู่
๘. การใช้กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของผู้เรียนในบริบทที่มีการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ (EFL) โดย น.อ.หญิง วนิชา สิรรังหอม
๙. การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดย น.ท.หญิง สิตานัน เขียวงาม
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) รร.นอส.ยศ.ทอ. ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔

หน้า ๒๘

๑๐. ทักษะการทางานในยุคดิจิทัลไทยแลนด์ โดย น.ท.อนันต์ ไกรบารุง
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มีผลงานทางวิชาการของ นทน.หลักสูตร นอส.รุนที่ ๗๗ ที่เผยแพรในเว็บไซต รร.นอส.ฯ
จานวน ๑๔ เรื่อง (นอส.๒/๒.๒/๓)
๑. อาชีพในฝันอาจต้องเปลี่ยนไป โดย น.ท.หญิง เทวี พรหมมินต๊ะ
๒. สายตายาวผู้สูงอายุ โดย น.ท.หญิง บรภาค อิศราธรรม
๓. หลักจิตวิทยากับการ Move On เรียนรู้จากศัพท์ยอดฮิตที่พูดง่ายแต่ทายาก โดย น.ท.หญิง อริญชย์รักย์ ฮวบเอี่ยม
๔. แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้าน โดย น.ท.หญิง บุญชู เหลิมทอง
๕. การเรียนดนตรีเพื่อเสริมพัฒนาการวัยเด็ก โดย น.ท.หญิง อรฉัตร ศรีเจริญ
๖. ข่าวปลอม (Fake News) และความร่วมมือในการต่อต้านข่าวปลอมบนอินเทอร์เน็ต
โดย น.ท.หญิง จิรายุ ด้วงนุ้ย
๗. ถอดรหัสโควิด จากชีวิตมด บทเรียนชีวิตที่ไม่ควรมองข้าม โดย น.ท.หญิง อุมา ไทยดารง
๘. กักตัวอยู่บ้านอย่างไรไม่ให้เครียด โดย น.ท.หญิง วรารัตน์ อินทับทิม
๙. ผึ้ง แมลงตัวน้อยประโยชน์สารพัน โดย น.ต.หญิง วรรณวลัย รังสิยะวัฒน์
๑๐. การพัฒนาบุคลิกภาพของทหารหญิงนั้นสาคัญไฉน โดย น.ท.หญิง อรทัย สุขะปาน
๑๑. “ปะการัง” ทรัพยากรอันทรงคุณค่าแห่งท้องทะเล โดย น.ท.หญิง ชนกนันท์ วงศ์ลา
๑๒. พลัดตกหกล้ม..ภัยใกล้ตัวของผู้สูงอายุ โดย น.ท.หญิง จาฤชล พรมบารุง
๑๓. ชีวิตจ่าหลังวัยเกษียณ โดย น.ท.ธีระ สายใหม่
๑๔. การปรับตั้งเครื่องช่วยหายใจในภาวะ Acute Respiratory Distress Syndrome
โดย น.ท.นพ.จรัส ปิตวิวัฒนานนท์
หลักฐานอ้างอิง รายการผลงานและการตีพิมพ์ หรือการเผยแพร่ หรือการได้รับรางวัล หรือการนาไปใช้
นอส.๒/๒.๒/๑ ภาพการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ นทน.หลักสูตร นอส.รุ่นที่ ๗๓, ๗๔ และอาจารย์
รร.นอส.ฯ ปี ๖๒ ในเว็บไซต์ รร.นอส.ฯ
นอส.๒/๒.๒/๒ ภาพการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ นทน.ฯ หลักสูตร นอส.รุ่นที่ ๗๕ และอาจารย์
รร.นอส.ฯ ปี ๖๓ ในเว็บไซต์ รร.นอส.ฯ
นอส.๒/๒.๒/๓ ภาพการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ นทน.หลักสูตร นอส.รุ่นที่ ๗๖, ๗๗ และอาจารย์
รร.นอส.ฯ ปี ๖๔ ในเว็บไซต์ รร.นอส.ฯ
(๒) จานวนผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ/บทความทางวิชาการของบุคลากรหรือสถานศึกษา
ที่ได้รับการตีพิมพ์และ/หรือเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online
หรือนาไปใช้ประโยชน์ อย่างน้อยปีละ ๑ เรื่อง โดยพิจารณาในวงรอบ ๓ ปี ก่อนการตรวจประเมินคุณภาพ
(น้าหนัก ๕)
เกณฑ์การประเมิน
๑ คะแนน เมื่อมีผลงานรวม ๓ ปีย้อนหลัง รวม ๓ เรื่อง
๒ คะแนน เมื่อมีผลงานรวม ๓ ปีย้อนหลัง รวม ๔ เรื่อง
๓ คะแนน เมื่อมีผลงานรวม ๓ ปีย้อนหลัง รวม ๕ เรื่อง
๔ คะแนน เมื่อมีผลงานรวม ๓ ปีย้อนหลัง รวม ๖ เรื่อง
๕ คะแนน เมื่อมีผลงานรวม ๓ ปีย้อนหลัง รวม ๗ เรื่องขึ้นไป
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) รร.นอส.ยศ.ทอ. ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔

หน้า ๒๙

เงื่อนไข คะแนนจะลดลง ๑ คะแนน หากมีปีใดปีหนึ่งในระยะเวลา ๓ ปีที่พิจารณา ไม่มีผลงานมีการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online หรือได้รับรางวัล หรือ
นาไปใช้ประโยชน์
ผลการดาเนินงาน
ข้อมูล
จานวนผลงานของบุคลากร
หรือสถานศึกษา ที่ได้รับ
การตีพิมพ์ หรือเผยแพร่
หรือนาไปใช้ในงบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖๒
๖

พ.ศ.๒๕๖๓
๗

พ.ศ.๒๕๖๔
๗

ผลดาเนินการ ๓ ปี
๒๐

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มีผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการของบุคลากร รร.นอส.ฯ ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ รร.นอส.ฯ
จานวน ๖ เรื่อง ดังนี้ (นอส.๒/๒.๒/๑)
๑. การอ่าน.....หนึ่งในหนทางที่จะนาไปสู่ ทหารฉลาด (Smart People) โดย น.อ.หญิง สุขจิต ศิลาเขตต์
๒. บทบาทของผู้นาในศตวรรษที่ ๒๑ สู่การพัฒนาเป็นองค์กร ๔.๐ โดย น.ท.หญิง ขนิษฐา ชานาญค้า
๓. ศิลปะการเป็นผู้นา (คุณธรรมเบื้องต้นสาหรับผู้นา) โดย น.ท.วิชิต วงศ์สายตา
๔. 5G เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก โดย น.ท.พิชิตพล ถนอมงาม
๕. Internet of Threats “อินเทอร์เน็ต”ภัยคุกคามใกล้ตัว โดย น.ท.พิชิตพล ถนอมงาม
๖. ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice - CoP) โดย น.ท.หญิง แกมมณี พุทธนิยม
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มีผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ รร.นอส.ฯ ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ รร.นอส.ฯ
จานวน ๗ เรื่อง ดังนี้ (นอส.๒/๒.๒/๒)
๑. การจัดการศึกษาในสถานการณ์วิกฤต โดย น.อ.หญิง ภาวนา จงทักษิณาวัตร
๒. การศึกษาดูงานต่างประเทศ โดย น.อ.อุเกริก กอวัฒนา
๓. The Quad โดย น.อ.พิชิตพล ถนอมงาม
๔. ศิลป์และศาสตร์การเป็นผู้นาในมิติทางพุทธศาสตร์ โดย น.ท.วิชิต วงศ์สายตา
๕. การพัฒนาทักษะการสื่อสาร (Communication) โดย น.ท.หญิง แกมมณี พุทธนิยม
๖. มิติอวกาศเพื่อความมั่นคงของชาติ (Space Domain and National Security) โดย น.ท.ไพชยนต์ กาวิละเวส
๗. การแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวม โดย น.ต.หญิง อรวีร์ ตระกูลฮุน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มีผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ รร.นอส.ฯ ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ รร.นอส.ฯ
จานวน ๗ เรื่อง (นอส.๒/๒.๒/๓)
๑. สรุปหลักนิยม ทอ.ปี ๖๒ ใน ๘ หน้ากระดาษ โดย น.อ.พิชิตพล ถนอมงาม
๒. ศิลปะการพูดสาหรับผู้นา โดย น.ท.วิชิต วงศ์สายตา
๓. สุขแบบใหม่ ในยุค New Normal โดย น.ท.หญิง แกมมณี พุทธนิยม
๔. การพัฒนาผู้เรียนและผู้สอนในศตวรรษที่ ๒๑ โดย น.ท.สุกฤษฏิ์ อัญบุตร
๕. นิรภัยภาคพื้น โดย น.ท.ดิเรก โสแสง
๖. ปัญญาประดิษฐ์ นวัตกรรมเปลี่ยนโลก โดย น.ท.ไพชยนต์ กาวิละเวส
๗. การทางานร่วมกับกลุ่มคน ๔ เจเนอเรชัน โดย น.ต.หญิง อรวีร์ ตระกูลฮุน
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) รร.นอส.ยศ.ทอ. ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔

หน้า ๓๐

หลักฐานอ้างอิง รายการผลงานและการตีพิมพ์ หรือ การเผยแพร่ หรือการได้รับรางวัล หรือการนาไปใช้
(นอส.๒/๒.๒/๑)
(นอส.๒/๒.๒/๒)
(นอส.๒/๒.๒/๓)

ภาพการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ นทน.หลักสูตร นอส.รุ่นที่ ๗๓, ๗๔ และอาจารย์
รร.นอส.ฯ ปี ๖๒ ในเว็บไซต์ รร.นอส.ฯ
ภาพการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ นทน.ฯ หลักสูตร นอส.รุ่นที่ ๗๕ และอาจารย์
รร.นอส.ฯ ปี ๖๓ ในเว็บไซต์ รร.นอส.ฯ
ภาพการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ นทน.หลักสูตร นอส.รุ่นที่ ๗๖, ๗๗ และอาจารย์
รร.นอส.ฯ ปี ๖๔ ในเว็บไซต์ รร.นอส.ฯ

ผลการประเมินตนเองตัวบ่งชี้ ๒.๒ ผลงานวิจัยและ/หรือผลงานทางวิชาการ
(๑) ร้อยละของผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ/บทความของ นทน.ฯ หรือ นศ.ฯ ที่มีการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่สู่สาธารณะและ/หรือกลุ่มเป้าหมายในลักษณะใดลักษณะหนึ่งและ/หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online
หรือได้รับรางวัล หรือนาไปใช้ประโยชน์ ในระดับสถานศึกษา/กองทัพ/ชาติ/นานาชาติ (น้าหนัก ๕)
เป้าหมาย
๔ คะแนน

ผลการดาเนินงาน
๔ คะแนน (ร้อยละของผลงาน ที่มีการตีพิมพ์
หรือได้รับรางวัล หรือนาไปใช้ ต่อผลงาน
ทั้งหมด = ๑๐๐)

การบรรลุเป้าหมาย การประเมินตนเอง
√
๔ คะแนน

(๒) จ านวนผลงานวิจั ย /ผลงานทางวิช าการ/บทความทางวิช าการของบุคลากรหรื อสถานศึกษา
ที่ได้รับการตีพิมพ์และ/หรือเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online
หรือนาไปใช้ประโยชน์ อย่างน้อยปีละ ๑ เรื่อง โดยพิจารณาในวงรอบ ๓ ปี ก่อนการตรวจประเมิ นคุณภาพ
(น้าหนัก ๕)
เป้าหมาย
๕ คะแนน

ผลการดาเนินงาน
๕ คะแนน (ผลงานของบุคลากรหรือ
สถานศึกษาที่มีการตีพิมพ์ หรือเผยแพร่ หรือ
ได้รับรางวัล หรือนาไปใช้ = ๒๐ เรื่อง)

การบรรลุเป้าหมาย การประเมินตนเอง
√
๕ คะแนน

ตารางที่ ๗ แสดงผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้
มาตรฐาน/
ผลดาเนินการ การบรรลุ
คะแนน
เป้าหมาย
น้าหนัก
ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย
การประเมิน
มาตรฐานที่ ๒ การวิจัยและ/หรือผลงานทางวิชาการ
ตัวบ่งชี้ ๒.๑
๕ ข้อ
๕ ข้อ
บรรลุ
๑๐
๕
ตัวบ่งชี้ ๒.๒
(๑)
๔ คะแนน
๔ คะแนน
บรรลุ
๕
๔
(๒)
๕ คะแนน
๕ คะแนน
บรรลุ
๕
๕
คะแนนรวม
๒๐
คะแนนเฉลี่ย (๙๕ ÷ ๒๐ = ๔.๗๕)
ระดับคุณภาพ
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) รร.นอส.ยศ.ทอ. ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔

คะแนน x
น้าหนัก
๕๐
๒๐
๒๕
๙๕
ดีมาก
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การวิเคราะห์มาตรฐานที่ ๒
จุดเด่น
- มีกลยุทธ์ในการส่งเสริมให้อาจารย์ รร.นอส.ฯ ผลิตผลงานทางวิชาการที่ชัดเจน
จุดที่ควรพัฒนา
- การวิจัย
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
- ควรส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตผลงานวิจัย
มาตรฐานที่ ๓ การบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ ๓.๑ แผนการบริหารจัดการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ทอ. นโยบายการศึกษาของ ทอ. และ
แผนพัฒนาการศึกษาของ ทอ.(น้าหนัก ๕)
ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์การพิจารณา
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รร.นอส.ฯ มีแผนการบริหารจัดการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ทอ. นโยบาย
การศึกษาของ ทอ. และแผนพัฒนาการศึกษาของ ทอ. ดังนี้
(๑) มี แผนแม่บ ท/แผนพั ฒ นาการคุณภาพการศึ กษาของสถานศึ กษา (๔ - ๕ ปี ) และแผนงาน/
โครงการ/กิ จ กรรม สอดคล้ องกั บ ปรั ช ญา ปณิ ธ าน วิสั ยทั ศ น์ และภารกิ จ ตามยุท ธศาสตร์ ทอ. นโยบาย
การศึกษาของ ทอ.และแผนพัฒนาการศึกษาของ ทอ.
รร.นอส.ฯ มีแผนปฏิ บั ติราชการ รร.นอส.ฯ (๔ ปี) พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ (นอส.๓/๓.๑/๑)
เป็นแผนในการบริหารจัดการและการพัฒนาสถาบันเพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยแผนปฏิบัติราชการ
มีความสอดคล้องกับภารกิจของ รร.นอส.ฯ ที่ให้การศึกษาและฝึกอบรมนายทหารสัญญาบัตรของ ทอ. ในด้าน
การอานวยการและการบริ ห ารจัดการสาหรับการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับวิสั ยทัศน์ รร.นอส.ฯ ที่บริห าร
การศึ ก ษาด้ ว ยระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ในการพั ฒ นาก าลั ง พลของ ทอ.ให้ มี ขี ด สมรรถนะสู ง ในด้ า น
การบริหารจัดการและฝ่ายอานวยการ ซึ่งกาหนดไว้ใน IP4 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหารจัดการ
ความรู้เพื่อการบริหารจัดการ นอกจากนี้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ ทอ. กลยุทธ์ที่ ๒.๖ พัฒนาขีดสมรรถนะ
กาลังพลให้มีคุณภาพ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ และมีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจของ ทอ.
รวมทั้งสอดคล้องนโยบายการศึกษาของ ทอ.ข้อ ๔.๒.๒ พัฒนาหลักสูตรให้มีความเหมาะสมตามสถานการณ์
สภาพแวดล้อม และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
(๒) สถานศึกษาและหน่ ว ยงานภายในมีแผนปฏิบัติ ราชการการประจาปี/ แผนการด าเนิน งาน/
แผนปฏิบัติการ สอดคล้องกับแผนแม่บท/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา (๔ - ๕ ปี)
รร.นอส.ฯ และ นขต.รร.นอส.ฯ มีแผนปฏิบัติราชการประจาปี ๖๔ (นอส.๑/๑.๔/๑) สอดคล้อง
กับแผนปฏิบัติราชการ รร.นอส.ฯ (๔ ปี) พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
(๓) มีตัวบ่งชี้ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความสาเร็จ
ของการดาเนินงานในทุกแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
รร.นอส.ฯ มีการกาหนดตัวบ่งชี้ของแผนงาน โครงการ และกิจกรรม รวมทั้งค่าเป้าหมายของ
แต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความสาเร็จของการดาเนินงานในทุกแผนงาน โครงการ กิจกรรมของแผนปฏิบัติราชการ
รร.นอส.ฯ (๔ ปี) และแผนปฏิบัติราชการ รร.นอส.ฯ ปี ๖๔ มีตัวบ่งชี้ จานวน ๓๘ ตัวบ่งชี้ (นอส.๑/๑.๔/๑)
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) รร.นอส.ยศ.ทอ. ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔

หน้า ๓๒

(๔) การดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม บรรลุเป้าหมายที่กาหนดในเกณฑ์การพิจารณา
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
นขต.รร.นอส.ฯ และคณะกรรมการต่าง ๆ มีการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ และกิจกรรม
ตามแผนปฏิบัติราชการ รร.นอส.ฯ ปี ๖๔ ที่กาหนด โดยรายงานผลการดาเนินงานทุก ๖ เดือน และประจาปี
งบประมาณ ซึ่งผลการดาเนินงานตามแผน พบว่า ผลการดาเนินงานบรรลุ เป้าหมาย ๓๓ ตัวบ่งชี้ จาก ๓๘ ตัวบ่งชี้
คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๘๔ (นอส.๓/๓.๑/๔)
(๕) การประชุมติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงาน
มีการประชุมติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงานของ นขต.รร.นอส.ฯ และ
คณะกรรมการต่าง ๆ ในที่ประชุม รร.นอส.ฯ ทุกเดือน (นอส.๓/๓.๑/๕)
(๖) การนาผลการประเมินมาปรับปรุง/พัฒนาแผนแม่บท/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (๔ - ๕ ปี)
และแผนปฏิบัติราชการประจาปี/แผนการดาเนินงาน/แผนปฏิบัติการ
คณะทางานจัดทาแผนปฏิบัติราชการ รร.นอส.ฯ ได้รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการ รร.นอส.ฯ ปี ๖๓ มีตัวบ่งชี้จานวน ๓๘ ตัวบ่งชี้ บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้จานวน ๓๗ ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ
๙๗.๓๗ โดยมีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ดังนี้ (นอส.๓/๓.๑/๖)
๑. ควรปรับเกณฑ์ในตัวชี้วัดจาก ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็น
≥ ๓.๕๐ (SP1)
๒. ควรปรับเป้าหมายการประเมินหลักสูตร หรือปรับปรุงหลักสูตร เป็น จานวนครั้งต่อรุ่น (IP1)
ซึ่ง รร.นอส.ฯ ได้นาข้อเสนอแนะดังกล่าว มาปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ ปี ๖๔ ดังนี้ (นอส.๑/๑.๔/๑)
๑. ปรับเกณฑ์ในตัวชี้วัดจาก ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นเกณฑ์
ดีมาก (≥ ๓.๕๐)
๒. ปรับเป้าหมายการประเมินหลักสูตร หรือปรับปรุงหลักสูตร นอส. เป็น ๑ ครั้งต่อรุ่น (IP1)
หลักฐานอ้างอิง
นอส.๓/๓.๑/๑
(นอส.๑/๑.๔/๑)
นอส.๓/๓.๑/๔
นอส.๓/๓.๑/๕
นอส.๓/๓.๑/๖

แผนปฏิบัติราชการ รร.นอส.ฯ (๔ ปี) พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔
แผนปฏิบัติราชการ รร.นอส.ฯ ปี ๖๔
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รร.นอส.ฯ ปี ๖๔
แฟ้มรายงานการประชุม รร.นอส.ฯ ประจาเดือน ปี ๖๔
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ รร.นอส.ฯ ปี ๖๓

ผลการประเมินตนเองตัวบ่งชี้ ๓.๑ แผนการบริหารจัดการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ทอ. นโยบายการศึกษา
ของ ทอ. และแผนพัฒนาการศึกษาของ ทอ.
เป้าหมาย
๖ ข้อ

ผลการดาเนินงาน
ข้อ ๑ มี
ข้อ ๒ มี
ข้อ ๓ มี
ข้อ ๔ ผ่านเกณฑ์
ข้อ ๕ มี
ข้อ ๖ มี

การบรรลุเป้าหมาย
√

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) รร.นอส.ยศ.ทอ. ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔

การประเมินตนเอง
๕ คะแนน

หน้า ๓๓

ตัวบ่งชี้ ๓.๒ การบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบ (น้าหนัก ๕)
ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์การพิจารณา
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รร.นอส.ฯ ดาเนินการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบ ดังนี้
(๑) คณะกรรมการสภา หรือคณะกรรมการสถานศึกษา และ/หรือผู้บริหารสถานศึกษากาหนดทิศทาง
หรือนโยบายของสถานศึกษา
รร.นอส.ฯ มี ผอ.รร.นอส.ฯ เป็นผู้บริหารสูงสุดและเป็นผู้กาหนดทิศทางหรือนโยบายของสถานศึกษา
โดยผ่านการมีส่วนร่วมของผู้บริหารระดับ นขต.รร.นอส.ฯ ในรูปคณะกรรมการสถานศึกษา (นอส.๓/๓.๒/๑)
(๒) ผู้บริหารปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ที่กาหนดไว้ในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งต่าง ๆ ในการบริหาร
สถานศึกษา
ผู้บริหารมีการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ ตามภารกิจที่กาหนดในอัตรา ทอ.ปี ๕๒ คือ ปกครอง
บังคับบัญชา ควบคุมกากับดูแล และรับผิดชอบการบริหารงานตามภารกิจของ รร.นอส.ฯ (นอส.๓/๓.๒/๒-๑)
ซึ่ ง การบริ ห ารงานนั้ น เป็ น การบริ ห ารงานทั่ ว ไปโดยปกครองบั ง คั บ บั ญ ชาตามล าดั บ ชั้ น ประกอบด้ ว ย
กองการศึกษา กองกิจการนายทหารนักเรียน กองวิเคราะห์และประเมินผล แผนกธุรการ น.กรรมวิธีข้อมูล
อาจารย์อาวุโส และส่วนของกาลังพลที่มาช่วยราชการ (นอส.๓/๓.๒/๒-๒) นอกจากนี้ ยังมีการบริหารการศึกษา
ประกอบด้วย ส่ วนวิ ชาการ ส่ วนกิ จกรรม ส่ วนประเมิ นผล และส่ วนสนั บสนุ นการศึกษา (นอส.๓/๓.๒/๒-๓)
ซึ่งผู้บริหารมีบทบาทในการบริหารงานด้าน บริหารกาลังพล บริหารงบประมาณ บริหารการศึกษา และบริหาร
เชิงนโยบาย โดยเป็นผู้กาหนดนโยบาย แนวทางควบคุม กากับดูแล และประเมินผล
นอกจากนี้ การบริหารงานเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และตามที่
ทอ.กาหนด กล่ าวคือ นารู ปแบบของการบริห ารเชิงกลยุทธ์ โดยนาเครื่องมือการบริห ารองค์กรสู่ การเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ (KM to LO) การบริหารความเสี่ยง (นอส.๓/๓.๒/๒-๔) การบริหารสิ่งแวดล้อม (๕ส)
(นอส.๓/๓.๒/๒-๕) มาเป็นเครื่องมือในการดาเนินการตรวจติดตาม พัฒนาองค์กรสู่ความสาเร็จ ซึ่งการบริหาร
ดังกล่าว อยู่ใต้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและคาสั่งของ ยศ.ทอ. และ ทอ. อาทิ แนวทางการจัดทาและพัฒนา
หลั ก สู ต รของ ทอ. ระเบี ย บการวั ด และประเมิ น ผลการศึ ก ษาในสถานศึ ก ษาของ ยศ.ทอ . พ.ศ.๒๕๕๖
(นอส.๓/๓.๒/๒-๖) และระเบียบการบริหารงบประมาณ (นอส.๓/๓.๒/๒-๗)
(๓) กาลั งพลระดับผู้ บริ หารหน่วยขึ้นตรงสถานศึกษา มีส่ วนร่ วมและสนั บสนุนการปฏิ บัติงานตาม
แผนงาน/โครงการที่สถานศึกษากาหนด
การบริหารงานของ รร.นอส.ฯ จะดาเนินการในรูปคณะกรรมการ โดยกาหนดให้ นขต.รร.นอส.ฯ
เป็นคณะกรรมการ ซึ่งทาให้ หน.นขต.รร.นอส.ฯ เข้ามามีส่วนร่วม และสนับสนุนการปฏิบัติงานตามแผนงาน
ต่าง ๆ ที่ได้กาหนดขึ้น เช่น คณก.สถานศึกษา (นอส.๓/๓.๒/๑) คณก.ประกันคุณภาพการศึกษา (นอส.๓/๓.๒/๓-๑)
คณะเจ้ า หน้ าที่ ทางานบริ ห ารหลั ก สู ต ร รร.นอส.ฯ (นอส.๓/๓.๒/๓-๒) และคณะเจ้ าหน้า ที่ท างานจัด ท า
แผนปฏิบัติราชการ รร.นอส.ฯ (นอส.๓/๓.๒/๓-๓)
(๔) กาลังพลทุกระดับรับรู้ เข้าใจ นโยบายและแผนงาน/โครงการของสถานศึกษา
รร.นอส.ฯ มีการประชุมชี้แจงนโยบายและแผนงานในการประชุม นขต.รร.นอส.ฯ ประจาเดือน
(นอส.๓/๓.๑/๕) การประชุมวิช าการ รร.นอส.ฯ (นอส.๓/๓.๒/๔-๑) และการชี้แจงหน้าแถวหลั งเคารพ
ธงชาติ (นอส.๓/๓.๒/๔-๒, นอส.๓/๓.๒/๔-๓) เพื่อให้กาลังพลทุกระดับรับรู้ เข้าใจ นโยบายและแผนงาน/
โครงการของสถานศึกษา
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) รร.นอส.ยศ.ทอ. ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔

หน้า ๓๔

(๕) การประชุมชี้แจงการปฏิบัติงาน การติดตามงาน และปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพอย่างน้อยปีละ ๖ ครั้ง
ผู้ บ ริ ห ารมี ก ารชี้ แ จงการปฏิ บั ติ ง าน การติ ด ตามงาน และปรั บ ปรุ ง งานให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ในหลากหลายรูปแบบ เช่น การสังเกต การใช้ใบแบบประเมิน การอบรมหน้าแถวหลังเคารพธงชาติ และการประชุม
รร.นอส.ฯ ประจาเดือน เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานต่าง ๆ (AAR) (นอส.๓/๓.๑/๕) ซึ่งมากกว่า ๖ ครั้งต่อปี
หลักฐานอ้างอิง
นอส.๓/๓.๒/๑
นอส.๓/๓.๒/๒-๑
นอส.๓/๓.๒/๒-๒
นอส.๓/๓.๒/๒-๓
นอส.๓/๓.๒/๒-๔
นอส.๓/๓.๒/๒-๕
นอส.๓/๓.๒/๒-๖
นอส.๓/๓.๒/๒-๗
นอส.๓/๓.๒/๓-๑
นอส.๓/๓.๒/๓-๒
นอส.๓/๓.๒/๓-๓
(นอส.๓/๓.๑/๕)
นอส.๓/๓.๒/๔-๑
นอส.๓/๓.๒/๔-๒
นอส.๓/๓.๒/๔-๓

คาสั่ง รร.นอส.ฯ (เฉพาะ) ที่ ๑๒/๖๒ ลง ๑๙ มี.ค.๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา
ภารกิจ ผอ.รร.นอส.ยศ.ทอ. ตามอัตรา ทอ.(เฉพาะกิจ) ปี ๕๒
ผังการจัดส่วนราชการของ รร.นอส.ยศ.ทอ.
ผังโครงสร้างการบริหารจัดการภายใน รร.นอส.ยศ.ทอ.
คาสั่ง รร.นอส.ฯ (เฉพาะ) ที่ ๑/๖๓ ลง ๘ ม.ค.๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน รร.นอส.ฯ
คาสั่ง รร.นอส.ฯ (เฉพาะ) ที่ ๕ ลง ๑๐ ต.ค.๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ ๕ ส รร.นอส.ฯ
ระเบียบ ยศ.ทอ.ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษาในสถานศึกษาของ ยศ.ทอ. พ.ศ.๒๕๕๖
คาสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๖๐/๖๑ ลง ๑๓ ก.ย.๖๑ เรื่อง มาตรการประหยัดงบประมาณ
คาสั่ง รร.นอส.ฯ (เฉพาะ) ที่ ๑๑/๖๓ ลง ๒๙ ต.ค.๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา รร.นอส.ฯ
คาสั่ง รร.นอส.ฯ (เฉพาะ) ที่ ๘ ลง ๑๗ มี.ค.๖๔ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ทางานบริหาร
หลักสูตร รร.นอส.ฯ (รุ่นที่ ๗๗)
คาสั่ง รร.นอส.ฯ (เฉพาะ) ที่ ๑๙/๖๒ ลง ๑๘ พ.ย.๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะเจ้าหน้าที่ทางาน
จัดทาแผนปฏิบัติราชการ รร.นอส.ฯ
แฟ้มรายงานการประชุม รร.นอส.ฯ ประจาเดือน ปี ๖๔ (อยู่ที่ ผธก.รร.นอส.ฯ)
รายงานการประชุมวิชาการ รร.นอส.ฯ ปี ๖๔ (อยู่ที่ กกศ.รร.นอส.ฯ)
สมุดบันทึกการชี้แจงนโยบาย หน้าแถวหลังเคารพธงชาติ (อยู่ที่ ผธก.รร.นอส.ฯ)
ภาพการประชุมชี้แจง นโยบาย แผนงาน และกิจกรรมของ รร.นอส.ฯ หน้าแถวหลังเคารพธงชาติ

ผลการประเมินตนเองตัวบ่งชี้ ๓.๒ การบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบ
เป้าหมาย
๕ ข้อ

ผลการดาเนินงาน
ข้อ ๑ มี
ข้อ ๒ มี
ข้อ ๓ มี
ข้อ ๔ มี
ข้อ ๕ มี

การบรรลุเป้าหมาย
√

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) รร.นอส.ยศ.ทอ. ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔

การประเมินตนเอง
๕ คะแนน

หน้า ๓๕

ตัวบ่งชี้ ๓.๓ ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา (น้าหนัก ๔)
เกณฑ์การพิจารณา
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกาหนดคะแนนเต็มของการประเมินเท่ากับ ๕ คะแนน
เกณฑ์การประเมิน
ระดับคะแนน
๑
๒
๓
๔
คะแนน = คะแนนที่ได้จากการประเมิน คูณ ๕ หารด้วยคะแนนเต็มการประเมิน

๕
คะแนนเต็ม

ผลการดาเนินงาน
การประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา โดยให้ผู้บริหารประเมินตนเอง
ตามแบบประเมินบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา ผลการประเมิน มีดังนี้
ข้อมูล
๑. วิธีการ
๒. ผลการประเมิน
คะแนนที่ได้
คะแนนเต็ม

พ.ศ.๒๕๖๒
ประเมินตนเอง

พ.ศ.๒๕๖๓
ประเมินตนเอง

พ.ศ.๒๕๖๔
ประเมินตนเอง

ผลดาเนินการ ๓ ปี
ประเมินตนเอง

๑๙๗
๒๑๐

๑๙๕
๒๑๐

๑๘๓
๒๑๐

๑๙๑.๖๗
๒๑๐

หลักฐานอ้างอิง
นอส.๓/๓.๓/๑ ผลการประเมินบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ผลการประเมินตัวตัวบ่งชี้ ๓.๓ ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร
เป้าหมาย
๔ คะแนน

ผลการดาเนินการ
๔.๕๖ คะแนน (๑๙๑.๖๗ คะแนน
จากคะแนนเต็ม ๒๑๐)

การบรรลุเป้าหมาย
√

การประเมินตนเอง
๔.๕๖ คะแนน

ตัวบ่งชี้ ๓.๔ ศักยภาพระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการการเรียนการสอนและการวิจัย (น้าหนัก ๔)
ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์การพิจารณา
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รร.นอส.ฯ มีศักยภาพระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการการเรียนการสอน
และการวิจัย ดังนี้
(๑) ข้อมูลพื้นฐานเพื่อการตัดสินใจ
รร.นอส.ฯ มี ก ารน าระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศมาใช้ ใ นการบริ ห ารจั ด การข้ อ มู ล ประกอบ
การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ e-Learning ของ รร.นอส.ฯ (นอส.๓/๓.๔/๑-๑) ได้แก่ ข้อมูลหลักสูตร
ประวัติผู้บรรยาย ข้อมูล นทน.ฯ ตารางการศึกษา เป็นต้น และมีการเก็บข้อมูลการดาเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาในระบบฐานข้อมูลออนไลน์ (Data Sharing) บนเว็บไซต์ รร.นอส.ฯ (นอส.๓/๓.๔/๑-๒) นอกจากนี้
รร.นอส.ฯ ยังใช้ระบบ Network Attached Storage (NAS) (นอส.๓/๓.๔/๑-๓) ในการเก็บข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
ของผู้บริหาร ยกเว้นข้อมูลที่เป็นชั้นความลับ เช่น ข้อมูลกาลังพล งบประมาณ ผลการศึกษา เป็นต้น
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) รร.นอส.ยศ.ทอ. ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔
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(๒) หน่วยงาน/บุคลากรผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการข้อมูล
ปั จ จุ บั น รร.นอส.ฯ ไม่มี นกม.รร.นอส.ฯ และ จนท.ขม.รร.นอส.ฯ บรรจุจึงได้มี การแต่งตั้ ง
นสอ.กกศ.รร.นอส.ฯ มาเป็นผู้รับผิดชอบกากับดูแล การใช้อุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และเป็นผู้ ดูแล
ระบบการบริหารจัดการข้อมูลพื้นฐานแทน นอกจากนั้น ได้มีการมอบหมายความรับ ผิดชอบในการบริหารจัดการ
ข้อมูลด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ รร.นอส.ฯ ในรูปคณะกรรมการ โดยแต่งตั้ง คณก.เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร รร.นอส.ฯ (นอส.๓/๓.๔/๒) ประกอบด้วยคณะทางาน ๖ ด้าน ได้แก่ ด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ และ
เครือข่าย, ด้ านระบบสารบรรณอิเล็ กทรอนิกส์ , ด้ า นการเรี ย นการสอนผ่ านสื่ ออิ เล็ กทรอนิกส์ , ด้านเว็ บไซต์ ,
ด้านการรักษาความปลอดภัยและการสื่อสาร และด้านการจัดการข้อมูลใน NAS
(๓) การปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ
รร.นอส.ฯ มีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ โดยปรับปรุงข้อมูลในหน้าเว็บไซต์ รร.นอส.ฯ,
ระบบ e-Learning รร.นอส.ฯ และในระบบ NAS รร.นอส.ฯ เมื่อมีการเปลี่ ยนแปลงของข้อมูล และมีการ
รายงานผลการปฏิบัติต่อที่ประชุม รร.นอส.ฯ เป็นประจาทุกเดือน (นอส.๓/๓.๑/๕)
(๔) ฐานข้อมูลทั้งหมดสามารถเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายของสถานศึกษา
รร.นอส.ฯ มีฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการการเรียนการสอน ประกอบด้วย ข้อมูลด้านการศึกษา
อยู่ ใ นระบบ e-Learning ของ รร.นอส.ฯ (นอส.๓/๓.๔/๑-๑) ได้ แ ก่ ข้ อ มู ล หลั ก สู ต ร ข้ อ มู ล ผู้ บ รรยาย
ข้อมูลนายทหารนักเรียน ไฟล์ตาราและเอกสารประกอบการสอน เป็นต้น และข้อมูลด้านการบริหารจัดการ
ทั่วไปอยู่ในระบบ NAS (นอส.๓/๓.๔/๑-๒) ได้แก่ ข้อมูลสถานภาพกาลังพล ข้อมูลสถานภาพอุปกรณ์และเครื่องมือ
ต่าง ๆ เป็นต้น รวมกันเป็นเครือข่ายของสถานศึกษา ซึ่งผู้บริหารสามารถเรียกดูข้อมูลประกอบการตัดสิ นตกลงใจได้
ผ่านเครือข่ายภายใน รร.นอส.ฯ ได้ตลอดเวลา
(๕) การประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบการบริหารจัดการข้อมูล
รร.นอส.ฯ มี การประเมิ นความปลอดภั ยของระบบการบริ หารจั ดการข้อมูล ตามระเบี ยบ ทอ.
ว่ า ด้ ว ย การรั ก ษาความปลอดภั ย ระบบสารสนเทศ พ.ศ.๒๕๕๒ และสรุ ป น าเรี ย นประธานกรรมการฯ
(รอง ผอ.รร.นอส.ฯ) (นอส.๓/๓.๔/๕)
หลักฐานอ้างอิง
นอส.๓/๓.๔/๑-๑
นอส.๓/๓.๔/๑-๒
นอส.๓/๓.๔/๑-๓
นอส.๓/๓.๔/๒
(นอส.๓/๓.๑/๕)
นอส.๓/๓.๔/๕

ภาพหน้าจอระบบ e-Learning ของ รร.นอส.ฯ
ภาพหน้าต่างฐานข้อมูลออนไลน์ (Data Sharing) รร.นอส.ฯ
ภาพหน้าต่างระบบ NAS รร.นอส.ฯ
คาสั่ง รร.นอส.ฯ (เฉพาะ) ที่ ๑๐/๖๑ ลง ๒๘ พ.ย.๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร รร.นอส.ฯ
แฟ้มรายงานการประชุม รร.นอส.ฯ ประจาเดือน ปี ๖๔ (อยู่ที่ ผธก.รร.นอส.ฯ)
รายงานผลการประเมินความปลอดภัยของระบบการบริหารจัดการข้อมูล รร.นอส.ฯ ปี ๖๔

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) รร.นอส.ยศ.ทอ. ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔
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ผลการประเมินตนเองตัวบ่งชี้ ๓.๔ ศักยภาพระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการการเรียนการสอนและ
การวิจัย
เป้าหมาย
๕ ข้อ

ผลการดาเนินงาน
ข้อ ๑ มี
ข้อ ๒ มี
ข้อ ๓ มี
ข้อ ๔ มี
ข้อ ๕ มี

การบรรลุเป้าหมาย
√

การประเมินตนเอง
๕ คะแนน

ตัวบ่งชี้ ๓.๕ การพัฒนาสถานศึกษาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (น้าหนัก ๔)
ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์การพิจารณา
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รร.นอส.ฯ มีแผนการพัฒนาสถานศึกษาสู่ องค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยมีการ
ดาเนินการ ดังนี้
(๑) มีแผนการดาเนินงาน หรือแผนจัดการความรู้
รร.นอส.ฯ ได้กาหนดแผนการพัฒนาสถานศึกษาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ได้แก่ แผนการขับเคลื่อน
รร.นอส.ยศ.ทอ.ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ (นอส.๓/๓.๕/๑-๑) และแผนปฏิบัติการ
ขับเคลื่อน รร.นอส.ฯ ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (นอส.๓/๓.๕/๑-๒) ซึ่งได้มีการ
กาหนดเป้าหมาย, กลยุทธ์, แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรมที่จะดาเนินการและกาหนดผู้รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน
(๒) มีหน่วยงาน/ บุคลากร รับผิดชอบการดาเนินงาน
รร.นอส.ฯ มีการแต่งตั้ง คณก.อานวยการขับเคลื่อนแผนการจัดการความรู้ เพื่อให้ รร.นอส.ฯ
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (นอส.๓/๓.๕/๒-๑) รับผิดชอบการดาเนินงานขับเคลื่อนฯ โดยมี รอง ผอ.รร.นอส.ฯ
เป็นประธานกรรมการ มีการสร้างชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) รร.นอส.ฯ รับผิดชอบการดาเนินงานตามแผนการ
ขับเคลื่อน รร.นอส.ฯ ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (นอส.๓/๓.๕/๒-๒) เพื่อให้การดาเนินงานตามแผนฯ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
(๓) มีการดาเนินงานการบริหารจัดการความรู้ (การบ่งชี้ความรู้ การสร้างและแสวงหาความรู้ การจัดการ
ความรู้ ให้ เป็ นระบบการประมวลและกลั่ นกรองความรู้ การเข้าถึงความรู้ การแบ่งปันแลกเปลี่ ยนความรู้และ
การเรียนรู้)
รร.นอส.ฯ มี การดาเนิ นการบริหารจัดการความรู้ (การบ่งชี้ความรู้ การสร้างและแสวงหาความรู้
การจั ดเก็ บความรู้ ให้ เป็ นระบบ ตลอดจนมี การประมวลและกลั่ นกรองความรู้ การเข้ าถึ งความรู้ การแบ่งปั น
แลกเปลี่ยนความรู้และการเรียนรู้) โดย รร.นอส.ฯ ได้จัดทาคู่มือการฝึกทักษะตามเอกลักษณ์ของ รร.นอส.ยศ.ทอ.
พ.ศ.๒๕๖๔ (นอส.๓/๓.๕/๓) เพื่อจัดการความรู้ และส่งต่อองค์ความรู้ในการฝึกทักษะตามเอกลักษณ์ของ
รร.นอส.ฯ ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฝึกทุกฝ่าย ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบหมวดวิชาที่ ๔ ผู้เข้ารับการศึกษา
อาจารย์ผู้ควบคุมการฝึก และผู้รับบทบาทสมมติเป็น คณก.บริหาร ทอ. เกิดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการฝึก
ตลอดจนการปฏิบัติต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องตรงกัน อันจะทาให้ผลการฝึกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) รร.นอส.ยศ.ทอ. ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔
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(๔) มีการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงาน โดยผลการดาเนินงานบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐ ของแผนงาน
รร.นอส.ฯ มีการดาเนินการบริหารจัดการความรู้ โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ คณก.อานวยการ
ขับเคลื่อนฯ มีแผนดาเนินงานทั้งสิ้น ๒ กิจกรรม โดยมี รอง ผอ.รร.นอส.ฯ เป็นประธานกรรมการ ฯ ประกอบด้วย
การจัดทาคู่มือการฝึกทักษะตามเอกลักษณ์ของ รร.นอส.ยศ.ทอ. พ.ศ.๒๕๖๔ (นอส.๓/๓.๕/๓) และนาลงเผยแพร่
ในเว็บไซต์ รร.นอส.ฯ หัวข้อ การจัดการความรู้ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งปันความรู้ (นอส.๓/๓.๕/๔-๑)
และการจั ดทาคลังความรู้ รร.นอส.ฯ เก็บไว้ในระบบ NAS รร.นอส.ฯ (นอส.๓/๓.๕/๔-๒) โดยดาเนินการ
เรียบร้อยครบถ้วนทั้ง ๒ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
(๕) มีรายงานสรุปผลการดาเนินงานนาเรียนผู้บังคับบัญชา พร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา
การดาเนินงานในครั้งต่อไป
คณก.อานวยการขับเคลื่อนแผนการจัดการความรู้ ฯ มีการสรุปและรายงานผลการดาเนินงาน
ตามแผนงานปี ๖๔ ในการประชุมหน่วยเป็นประจาทุกเดือน เพื่อให้ ผอ.รร.นอส.ฯ ทราบผลการดาเนินการและ
ข้อขัดข้อง (นอส.๓/๓.๑/๕) และมีการรายงานผลการดาเนินงานขับเคลื่อน รร.นอส.ยศ.ทอ. ให้เป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ (KM to LO) ตามตัวชี้วัด ๕ องค์ประกอบ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (นอส.๓/๓.๕/๕) พร้อมข้อเสนอแนะ
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาในปีต่อไป
เกณฑ์การประเมิน
๑ คะแนน เมื่อมีการดาเนินงานข้อ ๑
๒ คะแนน เมื่อมีการดาเนินงานข้อ ๑ - ๒
๓ คะแนน เมื่อมีการดาเนินงานข้อ ๑ - ๓
๔ คะแนน เมื่อมีการดาเนินงานข้อ ๑ - ๔
๕ คะแนน เมื่อมีการดาเนินงานครบทุกข้อ
หลักฐานอ้างอิง
นอส.๓/๓.๕/๑-๑
นอส.๓/๓.๕/๑-๒
นอส.๓/๓.๕/๒-๑

แผนการขับเคลื่อน รร.นอส.ยศ.ทอ.ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อน รร.นอส.ยศ.ทอ.เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔
คาสั่ง รร.นอส.ยศ.ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๑๐/๖๓ ลง ๒๘ ต.ค.๖๓ เรื่อง แต่งตั้ง คณก.อานวยการ
ขับเคลื่อนแผนการจัดการความรู้ เพื่อให้ รร.นอส.ยศ.ทอ.เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
นอส.๓/๓.๕/๒-๒ คาสั่ง รร.นอส.ยศ.ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๑๓/๖๔ ลง ๑๙ พ.ค.๖๔ เรื่อง การสร้างชุมชนนักปฏิบัติ
รร.นอส.ยศ.ทอ.
นอส.๓/๓.๕/๓
คู่มือการฝึกทักษะตามเอกลักษณ์ของ รร.นอส.ยศ.ทอ. พ.ศ.๒๕๖๔ (อยู่ที่ กกศ.ฯ)
นอส.๓/๓.๕/๔-๑ ภาพการเผยแพร่องค์ความรู้ ในเว็บไซต์ รร.นอส.ยศ.ทอ.
นอส.๓/๓.๕/๔-๒ ภาพการจัดทาคลังความรู้ในระบบ NAS รร.นอส.ฯ
นอส.๓/๓.๑/๕ แฟ้มรายงานการประชุม รร.นอส.ฯ ประจาเดือน ปี ๖๔ (อยู่ที่ ผธก.ฯ)
นอส.๓/๓.๕/๕ หนังสือ รร.นอส.ฯ ที่ กห ๐๖๓๗.๖(๒)/๓๒๖ ลง ๒๑ มิ.ย.๖๔ เรื่อง ขอส่งข้อมูลการขับเคลื่อน
รร.นอส.ยศ.ทอ.ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (KM to LO) ตามตัวชี้วัด ๕ องค์ประกอบ
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) รร.นอส.ยศ.ทอ. ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔

หน้า ๓๙

ผลการประเมินตนเองตัวบ่งชี้ ๓.๕ การพัฒนาสถานศึกษาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
เป้าหมาย
๕ ข้อ

ผลการดาเนินงาน
ข้อ ๑ มี
ข้อ ๒ มี
ข้อ ๓ มี
ข้อ ๔ ผ่านเกณฑ์
ข้อ ๕ มี

การบรรลุเป้าหมาย
√

การประเมินตนเอง
๕ คะแนน

ตัวบ่งชี้ ๓.๖ ประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยง (น้าหนัก ๔)
ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์การพิจารณา
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รร.นอส.ฯ ดาเนินการด้านการบริหารความเสี่ยง ดังนี้
(๑) แผนบริหารความเสี่ยง
รร.นอส.ฯ ได้จัดทาแผนบริหารความเสี่ยง รร.นอส.ฯ ประจาปี ๖๔ (นอส.๓/๓.๖/๑) ประกอบด้วย
การระบุชื่อความเสี่ยง ระบุปัจจัยเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ตลอดจนกาหนดวิธีการจั ดการความเสี่ยง เพื่อเป็นแนวทาง
ในการดาเนินการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
(๒) หน่วยงาน/บุคคล รับผิดชอบการดาเนินงาน
รร.นอส.ฯ มีการแต่งตั้ง คณก.บริหารความเสี่ยง รร.นอส.ฯ เพื่อรับผิดชอบการดาเนินงานด้าน
ความเสี่ยงของสถานศึกษา โดยมี รอง ผอ.รร.นอส.ฯ เป็นประธานฯ และ หน.นขต.รร.นอส.ฯ เป็นกรรมการฯ
(นอส.๓/๓.๒/๒-๔)
(๓) การประเมินโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงและประเมินผลกระทบความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
รร.นอส.ฯ มีการประเมินโอกาสในการเกิดความเสี่ยง และผลกระทบความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นและ
ส่งผลกระทบต่อภารกิจของ รร.นอส.ฯ โดยให้ นขต.รร.นอส.ฯ ดาเนินการประเมินความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อ
ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน ระบุชื่อความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง ตลอดจนวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีโอกาส
เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อภารกิจของหน่วย ตามใบแบบ R1 (นอส.๓/๓.๖/๓) พบว่า มีจานวนทั้งสิ้น ๖ ปัจจัยเสี่ยง
โดยปัจจัยเสี่ยงที่มีคะแนนสูงที่สุดคือ การขาดแคลนบุคลากรตาแหน่งอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถด้านการ
เรียนการสอนเหมาะสมกับหลักสูตร นอส. อยู่ในระดับ ๕ มีคะแนนความเสี่ยง ๒๕ คะแนน ปัจจัยเสี่ยงที่เหลือ
อยู่ในระดับ ๑ ทั้งหมด
(๔) การกาหนดวิธีการ มาตรการ กลไกการควบคุมไม่ให้เกิดความเสี่ยงหรือลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น
รร.นอส.ฯ มี ก ารก าหนดวิ ธี ก าร มาตรการ กลไกการควบคุ ม ไม่ ใ ห้ เ กิ ด ความเสี่ ย งหรื อ ลด
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นตามที่ระบุไว้ในใบแบบ R1 โดยกาหนดวิธีการดาเนินการจัดการความเสี่ยง เป้าหมาย
ของการจั ดการความเสี่ ยง และระยะเวลาด าเนิ นการพร้ อมผู้ รั บผิ ดชอบ ตามใบแบบ R2 (นอส.๓/๓.๖/๔-๑)
จากนั้น จัดทาแผนบริหารความเสี่ยงของทุกปัจจัยเสี่ยง ตามใบแบบ R3 (นอส.๓/๓.๖/๔-๒) และดาเนินการ
บริหารความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยงที่กาหนด

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) รร.นอส.ยศ.ทอ. ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔
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(๕) การกากับ ติดตาม ประเมินการบริหารความเสี่ยง และรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ
คณก.ฯ มี ก ารก ากั บ ติ ด ตาม ประเมิ น การบริ ห ารความเสี่ ย ง และรายงานผลต่ อ ที่ ป ระชุ ม
รร.นอส.ฯ เป็ น ประจ าทุ ก เดื อ น ในวาระการบริ ห ารความเสี่ ย ง (นอส.๓/๓.๑/๕) และมี ก ารรายงานผล
การดาเนินงานบริหารความเสี่ยง รร.นอส.ฯ ตามวงรอบ (๖ เดือน, ๑๒ เดือน) ตามใบแบบ R4 (นอส.๓/๓.๖/๕)
นาเรียน ผอ.รร.นอส.ฯ เพื่อลงนามแล้วรายงานผลต่อ คณก.บริหารความเสี่ยง ยศ.ทอ.ต่อไป
เกณฑ์การประเมิน
๑ คะแนน เมื่อมีการดาเนินงานข้อ ๑
๒ คะแนน เมื่อมีการดาเนินงานข้อ ๑ - ๒
๓ คะแนน เมื่อมีการดาเนินงานข้อ ๑ - ๓
๔ คะแนน เมื่อมีการดาเนินงานข้อ ๑ - ๔
๕ คะแนน เมื่อมีการดาเนินงานครบทุกข้อ
หลักฐานอ้างอิง (หลักฐานอยู่ที่ กวผ.รร.นอส.ฯ ทั้งหมด)
นอส.๓/๓.๖/๑ แผนบริหารความเสี่ยง รร.นอส.ฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
(นอส.๓/๓.๒/๒-๔) คาสั่ง รร.นอส.ฯ (เฉพาะ) ที่ ๑/๖๓ ลง ๘ ม.ค.๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน รร.นอส.ฯ
นอส.๓/๓.๖/๓ เอกสารการระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง (R1) ของ รร.นอส.ฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
นอส.๓/๓.๖/๔-๑ เอกสารประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยง (R2) ของ รร.นอส.ฯ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
นอส.๓/๓.๖/๔-๒ แผนบริหารความเสี่ยง (R3) ของ รร.นอส.ฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
(นอส.๓/๓.๑/๕) รายงานการประชุม รร.นอส.ฯ ปี ๖๔ (อยู่ที่ ผธก.รร.นอส.ฯ)
นอส.๓/๓.๖/๕ เอกสารติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (R4) ของ รร.นอส.ฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ผลการประเมินตนเองตัวบ่งชี้ ๓.๖ ประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยง
เป้าหมาย
ดาเนินการ ๕ ข้อ

ผลการดาเนินการ
ข้อ ๑ มี
ข้อ ๒ มี
ข้อ ๓ มี
ข้อ ๔ มี
ข้อ ๕ มี

การบรรลุเป้าหมาย
√

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) รร.นอส.ยศ.ทอ. ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔

การประเมินตนเอง
๕ คะแนน

หน้า ๔๑

ตารางที่ ๘ แสดงผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้
มาตรฐาน/
ผลดาเนินการ การบรรลุ
คะแนน
เป้าหมาย
น้าหนัก
ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย
การประเมิน
มาตรฐานที่ ๓ การบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
๓.๑
๕ ข้อ
๕ ข้อ
บรรลุ
๕
๕
๓.๒
๕ ข้อ
๕ ข้อ
บรรลุ
๕
๕
๓.๓
๔ คะแนน ๔.๕๖ คะแนน
บรรลุ
๔
๔.๕๖
๓.๔
๕ ข้อ
๕ ข้อ
บรรลุ
๔
๕
๓.๕
๕ ข้อ
๕ ข้อ
บรรลุ
๔
๕
๓.๖
๕ ข้อ
๕ ข้อ
บรรลุ
๔
๕
คะแนนรวม
๒๖
คะแนนเฉลี่ย ( ๑๒๘.๒๔ ÷ ๒๖ = ๔.๙๓ )
ระดับคุณภาพ

คะแนน x
น้าหนัก
๒๕
๒๕
๑๘.๒๔
๒๐
๒๐
๒๐
๑๒๘.๒๔
ดีมาก

การวิเคราะห์มาตรฐานที่ ๓
จุดเด่น
- ไม่มี
จุดที่ควรพัฒนา
- ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการฐานข้อมูล
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
- ควรขอรับการบรรจุ นกม.รร.นอส.ฯ และ จนท.ขม.รร.นอส.ฯ
มาตรฐานที่ ๔ การบริหารและพัฒนาหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ ๔.๑ คุณภาพหลักสูตร (น้าหนัก ๕)
ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์การพิจารณา
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รร.นอส.ฯ ดาเนินการด้านคุณภาพการบริหารและพัฒนาหลักสูตร ดังนี้
(๑) หลักสูตรเป็นไปตามคู่มือการจัดทาและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาของ ทอ. และได้รับอนุมัติให้ใช้
หลักสูตร
รร.นอส.ฯ มีการจัดทาหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นไปตามคู่มือการจัดทา
และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาของ ทอ.พ.ศ.๒๕๕๖ (นอส.๔/๔.๑/๑-๑) และหลักสูตรได้รับอนุมัติให้ใช้เปิด
การศึกษา ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (นอส.๔/๔.๑/๑-๒) และหลักสูตรดังกล่าวครบวงรอบการปรับปรุง
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ซึ่ง รร.นอส.ฯ ได้ดาเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร นอส.พ.ศ.๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว
อยู่ระหว่างอนุมัติให้ใช้เปิดการศึกษา ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เป็นต้นไป (นอส.๔/๔.๑/๑-๓)
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) รร.นอส.ยศ.ทอ. ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔
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(๒) คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและ/หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรดาเนินการพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรและบริหารจัดดาเนินงานหลักสูตร โดยมีการประชุมคณะกรรมการฯ อย่างน้อย ๒ ครัง้ /ปี
รร.นอส.ฯ มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ทางานพัฒนาหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตร รร.นอส.ฯ มีหน้าที่
จัดทาแผนการดาเนินงานพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ดาเนินงานปรับปรุงหลักสูตรตามแผนที่กาหนด รายงาน
ผลการปฏิบัติต่อ คณก.สถานศึกษา รร.นอส.ฯ รวมทั้งจัดทาร่างหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส ให้เป็นไปตาม
ระเบียบและแนวทางการจัดทาหลักสูตรที่ ทอ.กาหนด (นอส.๔/๔.๑/๒-๑) โดยมีการประชุมคณะ จนท.ทางานฯ
จานวน ๓ ครั้ง เมื่อ ๒๘ มิ.ย.๖๔ (นอส.๔/๔.๑/๒-๒), ๓๐ มิ.ย.๖๔ (นอส.๔/๔.๑/๒-๓) และ ๑ ก.ค.๖๔ (นอส.๔/๔.๑/๒-๔)
(๓) การประเมิ น ความพึ งพอใจของต้ นสั ง กั ด ต่อ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาและการประเมิ น คุ ณลั ก ษณะ
ที่พึงประสงค์ของผู้สาเร็จการศึกษา
กวผ.รร.นอส.ฯ เป็นหน่วยรับผิดชอบประเมินความพึงพอใจของต้นสังกัดต่อผู้สาเร็จการศึกษา
และประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้สาเร็จการศึกษา หลั งสาเร็จการศึกษาแล้ว ๓ - ๖ เดือน ซึ่งผลการ
ประเมินรุ่นที่ ๗๖ พบว่า ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาต่อผู้สาเร็จการศึกษามีคะแนนเฉลี่ย ๔.๔๗ อยู่ในระดับ
พึงพอใจมาก และความพึ งพอใจของผู้ ใต้บังคับบัญชา/ผู้ ร่ วมงานต่อผู้ ส าเร็จการศึ กษามี คะแนนเฉลี่ ย ๔.๕๘
อยู่ในระดับ พึงพอใจมากที่สุด (นอส.๑/๑.๔/๔-๑)
(๔) การประเมินหลักสูตรเพื่อปรับปรุงหลักสูตร อย่างน้อย ๑ ครั้งในทุก ๓ ปี
รร.นอส.ฯ มี ก ารประเมิ น หลั ก สู ต รอย่ า งน้ อ ย ๑ ครั้ ง ต่ อ รุ่ น การศึ ก ษา โดย กวผ.รร.นอส.ฯ
ได้ดาเนินการสารวจความคิดเห็นต่อหลักสูตร นอส.ของ นทน.ฯ รุ่นที่ ๗๖ เมื่อ ๒ มี.ค.๖๔ โดยใช้หลักการประเมิน
หลักสูตรตามรูปแบบซิป (CIPP Model) ซึ่งประกอบด้วย ด้านบริบท ด้านปัจจัยนาเข้า ด้านกระบวนการ และด้าน
ผลผลิต ผลการประเมินในภาพรวม มีคะแนนเฉลี่ย ๔.๓๘ อยู่ในเกณฑ์ ดี (นอส.๔/๔.๑/๔-๑) และสารวจความ
คิดเห็นต่อหลักสูตร นอส.ของ นทน.ฯ รุ่นที่ ๗๗ เมื่อ ๓ ก.ย.๖๔ ผลการประเมินในภาพรวม มีคะแนนเฉลี่ย
๔.๔๓ อยู่ในเกณฑ์ ดี (นอส.๔/๔.๑/๔-๒)
(๕) ผลการปรับปรุงหลักสูตรตามข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจฯ และจากข้อเสนอแนะ
การประเมินหลักสูตรในเรื่องความเหมาะสมและทันสมัย การบริหารจัดการดาเนินงานหลักสูตร และคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ของผู้สาเร็จการศึกษาตามที่หลักสูตรกาหนด
ข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจของผู้สาเร็จการศึกษา และผู้บังคับบัญชาของผู้สาเร็จ
การศึ กษาหลั ก สู ต ร นอส.รุ่ น ที่ ๗๕ พบว่า ต้ องการให้ เพิ่ ม ความรู้ และทั กษะในการเขีย นหนัง สื อ ราชการ
จึ งน าไปเป็ น ข้ อมูล ในการปรั บ ปรุ งหลั กสู ตรตามวงรอบ ๓ ปี โดยได้ด าเนินการปรับ เพิ่มจากเดิมบรรยาย
๖ ชั่วโมง ปรับเพิ่มเป็น บรรยาย ๖ ชั่วโมง และปฏิบัติ ๖ ชั่วโมง รวมเป็น ๑๒ ชั่วโมง (นอส.๔/๔.๑/๕)
หลักฐานอ้างอิง
นอส.๔/๔.๑/๑-๑
นอส.๔/๔.๑/๑-๒
นอส.๔/๔.๑/๑-๓
นอส.๔/๔.๑/๒-๑

คู่มือการจัดทาและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาของ ทอ.
หนังสือขออนุมัติใช้หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส พ.ศ.๒๕๖๐
หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส พ.ศ.๒๕๖๕
คาสั่ง รร.นอส.ฯ (เฉพาะ) ที่ ๓/๖๓ ลง ๒๗ มี.ค.๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะเจ้าหน้าที่ทางาน
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร รร.นอส.ฯ
นอส.๔/๔.๑/๒-๒ ภาพการประชุม จนท.ทางานพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร รร.นอส.ฯ (๒๘ มิ.ย.๖๔)
นอส.๔/๔.๑/๒-๓ ภาพการประชุม จนท.ทางานพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร รร.นอส.ฯ (๓๐ มิ.ย.๖๔)
นอส.๔/๔.๑/๒-๔ ภาพการประชุม จนท.ทางานพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร รร.นอส.ฯ (๑ ก.ค.๖๔)
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) รร.นอส.ยศ.ทอ. ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔
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(นอส.๑/๑.๔/๔-๑)
นอส.๔/๔.๑/๔-๑
นอส.๔/๔.๑/๔-๒
นอส.๔/๔.๑/๕

รายงานผลการสารวจความพึงพอใจต่อผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๗๖
รายงานผลสารวจความคิดเห็นต่อหลักสูตร นอส.ของ นทน.รุ่นที่ ๗๖
รายงานผลสารวจความคิดเห็นต่อหลักสูตร นอส.ของ นทน.รุ่นที่ ๗๗
หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส พ.ศ.๒๕๖๕

ผลการประเมินตนเองตัวบ่งชี้ ๔.๑ คุณภาพหลักสูตร
เป้าหมาย
๕ ข้อ

ผลการดาเนินงาน
ข้อ ๑ มี
ข้อ ๒ มี
ข้อ ๓ มี
ข้อ ๔ มี
ข้อ ๕ มี

การบรรลุเป้าหมาย
√

การประเมินตนเอง
๕ คะแนน

ตัวบ่งชี้ ๔.๒ คุณภาพของผู้บรรยาย/วิทยากร/อาจารย์ (น้าหนัก ๕)
ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์การพิจารณา
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รร.นอส.ฯ ดาเนินการด้านคุณภาพของผู้บรรยาย/วิทยากร/อาจารย์ โดยมีการ
ดาเนินการ ดังนี้
(๑) การกาหนดคุณสมบัติผู้บรรยาย/วิทยากร/อาจารย์
รร.นอส.ฯ มีการกาหนดคุณสมบัติผู้บรรยายหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส โดย ผอ.รร.นอส.ฯ
อนุมัติเมื่อ ๒ ก.ย.๖๓ ท้ายหนังสือ กกศ.รร.นอส.ฯ ที่ กห ๐๖๓๗.๖(๒)/๒๒๓ ลง ๒ ก.ย.๖๓ (นอส.๔/๔.๒/๑)
กาหนดให้ผู้บรรยายมีชั้นยศ น.ท.(หรือเทียบเท่าขึ้นไป) หรือมีคุณสมบัติเหมาะสม และมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง
ดังนี้
๑. สาเร็จการศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือเกื้อกูลกับหัวข้อวิชาที่หลักสูตรกาหนด
๒. เป็นผู้ที่ได้ปฏิบัติงาน หรือผ่านการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับสาระเนื้อหาวิชาที่สอน
๓. เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ตรงกับหัวข้อเรื่อง หรือเนื้อหาวิชาที่สอน
๔. ผ่านการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง หรือเกื้อกูลกับสาระเนื้อหาวิชาที่สอน
(๒) การจัดทาฐานข้อมูลประวัติผู้บรรยาย/วิทยากร/อาจารย์
รร.นอส.ฯ มีก ารจั ดทาฐานข้ อมูล ประวั ติผู้ บ รรยาย ในแฟ้ มประวัติผู้ บรรยายหลั กสู ตร นอส.
รุ่นที่ ๗๖ และรุ่นที่ ๗๗ (นอส.๔/๔.๒/๒-๑) และในระบบ e-Learning ของ รร.นอส.ฯ (นอส.๔/๔.๒/๒-๒)
(๓) การพิจารณาคัดเลือกผู้บรรยาย/วิทยากร/อาจารย์
รร.นอส.ฯ มีการพิจ ารณาคัดเลื อกผู้ บรรยาย โดยให้ นทน.รุ่นที่ ๗๖ และรุ่นที่ ๗๗ ประเมิน
ผู้บรรยายทุกรายวิชาในหลักสูตร นอส. จากนั้นผู้รับผิดชอบแต่ละหมวดวิชา คัดเลือกผู้บรรยายที่ได้รับการ
ประเมินอยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป (ผลการประเมินค่า ≥ ๓.๕๑) มาเป็นผู้บรรยายในรุ่นต่อไป (นอส.๔/๔.๒/๓-๑
และ นอส.๔/๔.๒/๓-๒)

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) รร.นอส.ยศ.ทอ. ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔

หน้า ๔๔

(๔) จานวนผู้บรรยาย/วิทยากร/อาจารย์ อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของผู้บรรยาย/วิทยากร/อาจารย์
ทั้งหมด ได้รับการประเมินอยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป (ผลการประเมินมีค่า ≥ ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน)
รร.นอส.ฯ มีการประเมินผู้บรรยายในทุกรายวิชา โดยในรุ่นที่ ๗๖ มีผู้บรรยายที่มีผลการประเมิน
อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป (≥ ๓.๕๑) จานวน ๘๘ คน จากผู้บรรยายทั้งหมด ๘๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ (นอส.๔/๔.๒/๓-๑)
และในรุ่นที่ ๗๗ มีผู้บรรยายที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป (≥ ๓.๕๑) จานวน ๙๐ คน จากผู้บรรยายทั้งหมด
๙๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ (นอส.๔/๔.๒/๓-๒)
รุ่นที่ ๗๕
รุ่นที่ ๗๖
รุ่นที่ ๗๗ ผลดาเนินการ
(พ.ศ.๒๕๖๓) (พ.ศ.๒๕๖๔) (พ.ศ.๒๕๖๔)
๓ รุ่น
๑. จานวนผู้บรรยาย (ในปีงบประมาณ หรือ
๘๘
๘๘
๙๐
๘๘.๖๗
แยกเป็นรายหลักสูตร)
๒. วิธีการประเมิน
แบบประเมิน แบบประเมิน แบบประเมิน แบบประเมิน
๓. จ านวนผู้ บ รรยายที่ ไ ด้ รั บ การประเมิ น
๘๘
๘๘
๙๐
๘๘.๖๗
ในระดับ ดี ขึ้นไป
๔. ร้ อ ยละผู้ บ รรยายที่ ไ ด้ รั บ การประเมิ น
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
ในระดับ ดี ขึ้นไป
การดาเนินงาน

(๕) อัตราส่วนของอาจารย์ประจาสัมมนา : นทน.ฯ/นศ.ฯ (อาจารย์ ๑ คน : นทน.ฯ/นศ.ฯ ไม่เกิน ๑๕ คน)
นทน.หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๗๖ มีจานวนทั้งสิ้น ๘๐ คน แบ่งออกเป็น ๘ สัมมนา
สั ม มนาละ ๑๐ คน (นอส.๔/๔.๒/๕-๑) มี อ าจารย์ ประจาสั มมนา สั มมนาละ ๑ คน ยกเว้น สั มมนาที่ ๑
มี อ าจารย์ ป ระจ าสั ม มนา ๓ คน และสั ม มนา ๒ มี อ าจารย์ ป ระจ าสั ม มนา ๒ คน (นอส.๔/๔.๒/๕-๒)
คิดอัตราส่วนของอาจารย์ประจาสัมมนา : นทน.ฯ ได้เป็น อาจารย์ ๑ คน : นทน.ฯ ๗ - ๘ คน และ นทน.
หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๗๗ มีจานวนทั้งสิ้น ๔๗ คน แบ่งออกเป็น ๗ สัมมนา สัมมนาละ ๖ – ๗ คน
(นอส.๔/๔.๒/๕-๓) มีอาจารย์ประจาสัมมนา สัมมนาละ ๑ คน (นอส.๔/๔.๒/๕-๔)
เกณฑ์การประเมิน
๑ คะแนน เมื่อมีการดาเนินงานข้อ ๑
๒ คะแนน เมื่อมีการดาเนินงานข้อ ๑ – ๒
๓ คะแนน เมื่อมีการดาเนินงานข้อ ๑ – ๓
๔ คะแนน เมื่อมีการดาเนินงานข้อ ๑ – ๔
๕ คะแนน เมื่อมีการดาเนินงานครบทุกข้อ
หลักฐานอ้างอิง
นอส.๔/๔.๒/๑
นอส.๔/๔.๒/๒-๑
นอส.๔/๔.๒/๒-๒
นอส.๔/๔.๒/๓-๑
นอส.๔/๔.๒/๓-๒

หนังสือ กกศ.รร.นอส.ฯ ที่ กห ๐๖๓๗.๖(๒)/๒๒๓ ลง ๒ ก.ย.๖๓ เรื่อง ขออนุมัติคุณสมบัติ
ผู้บรรยายหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส
แฟ้มประวัติผู้บรรยายหลักสูตร นอส.รุ่นที่ ๗๖ และรุ่นที่ ๗๗ (อยู่ที่ กกศ.รร.นอส.ฯ)
ภาพหน้าจอ e-Learning รร.นอส.ฯ หน้าประวัติผู้บรรยาย
สรุปผลการประเมินผู้บรรยายรายวิชา หลักสูตร นอส.รุ่นที่ ๗๖
สรุปผลการประเมินผู้บรรยายรายวิชา หลักสูตร นอส.รุ่นที่ ๗๗
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นอส.๔/๔.๒/๕-๑ คาสั่ง รร.นอส.ฯ (เฉพาะ) ที่ ๘ ลง ๒๔ ต.ค.๖๒ เรื่อง แบ่งสัมมนาและมอบหมายหน้าที่
นทน.หลักสูตร นอส.รุ่นที่ ๗๖
นอส.๔/๔.๒/๕-๒ คาสั่ง รร.นอส.ฯ (เฉพาะ) ที่ ๑๓ ลง ๑๓ เม.ย.๖๓ เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ประจาสัมมนา
และอาจารย์ ผู้ควบคุมการสัมมนาและปฏิบัติ (รุ่นที่ ๗๖)
นอส.๔/๔.๒/๕-๓ คาสั่ง รร.นอส.ฯ (เฉพาะ) ที่ ๘ ลง ๒๔ เม.ย.๖๔ เรื่อง แบ่งสัมมนาและมอบหมายหน้าที่
นทน.หลักสูตร นอส.รุ่นที่ ๗๗
นอส.๔/๔.๒/๕-๔ คาสั่ง รร.นอส.ฯ (เฉพาะ) ที่ ๑๕ ลง ๑๑ มิ.ย.๖๔ เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ประจาสัมมนา และ
อาจารย์ ผู้ควบคุมการสัมมนาและปฏิบัติ (รุ่นที่ ๗๗)
ผลการประเมินตนเอง ตัวบ่งชี้ ๔.๒ คุณภาพของผู้บรรยาย/วิทยากร/อาจารย์
เป้าหมาย
๕ ข้อ

ผลการดาเนินงาน
ข้อ ๑ มี
ข้อ ๒ มี
ข้อ ๓ มี
ข้อ ๔ ตามเกณฑ์
ข้อ ๕ ตามเกณฑ์

การบรรลุเป้าหมาย
√

การประเมินตนเอง
๕ คะแนน

ตัวบ่งชี้ ๔.๓ ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน (น้าหนัก ๕)
ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์การพิจารณา
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รร.นอส.ฯ ดาเนินการด้านประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
(๑) หน่วยงาน/บุคลากร ผู้รับผิดชอบกากับดูแลการจัดการเรียนการสอน
รร.นอส.ฯ มีการแต่งตั้งผู้ รับผิดชอบกากับดูแลการจัดการเรียนการสอนในการจัดการศึกษา
ให้เป็นไปตามหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส โดยแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ทางานบริหารหลักสูตร รร.นอส.ยศ.ทอ.รุ่นที่ ๗๖
(นอส.๔/๔.๓/๑) และรุ่นที่ ๗๗ (นอส.๓/๓.๒/๓-๒)
(๒) การเตรียมการก่อนเปิดและปิดการศึกษา
รร.นอส.ฯ มีการเตรียมการก่อนเปิดและปิดการศึกษา หลักสูตร นอส.รุ่นที่ ๗๖ โดยจัดการประชุม
ผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการดาเนินงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ (นอส.๔/๔.๓/๒-๑) และประชุม
เตรียมการพิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มนภาภิวุฒิ หลักสูตร นอส.รุ่น ๗๖ (นอส.๔/๔.๓/๒-๒) นอกจากนี้
ในรุ่นที่ ๗๗ มีการเตรียมการก่อนเปิดและปิดการศึกษา หลักสูตร นอส.รุ่นที่ ๗๗ โดยจัดการประชุมผู้เกี่ยวข้อง
เพื่อวางแผนการดาเนินงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ (นอส.๔/๔.๓/๒-๓) และประชุมเตรียมการ
พิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มนภาภิวุฒิ หลักสูตร นอส.รุ่น ๗๖ (นอส.๔/๔.๓/๒-๔)
(๓) ขอบเขตการสอน/ประมวลการสอน/แผนการสอน ทุกรายวิชา
รร.นอส.ฯ ได้กาหนดขอบเขตการสอนในทุกรายวิชา โดยจัดทาเป็นแนวทางการบรรยายรายวิชา
ตามหลักสูตร นอส.พ.ศ.๒๕๖๐ รวบรวมอยู่ในแถลงหลักสูตร นอส. พ.ศ.๒๕๖๐ (นอส.๔/๔.๓/๓) และส่งให้
ผู้บรรยายพร้อมหนังสือเชิญบรรยาย เพื่อให้ผู้บรรยายทราบและบรรยายตามขอบเขตและแนวทางที่กาหนด
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) รร.นอส.ยศ.ทอ. ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔
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(๔) การประเมินการจัดการเรียนการสอน (โดยผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง) อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของ
รายวิชาทั้งหมด
รร.นอส.ฯ มีการประเมินการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาในทุกรุ่น โดยในรุ่นที่ ๗๖ มีการ
ประเมิน การจั ดการเรี ย นการสอนโดยผู้ เรียนและผู้ เกี่ยวข้อง จานวน ๘๘ รายวิช า จากจานวนวิช าทั้งสิ้ น
๘๘ รายวิชา คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ (นอส.๔/๔.๓/๔-๑) และในรุ่นที่ ๗๗ มีการประเมินการจัดการเรียนการสอน
โดยผู้ เรียนและผู้ เกี่ยวข้อง จานวน ๘๘ รายวิชา จากจานวนวิชาทั้งสิ้น ๘๘ รายวิช า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
(นอส.๔/๔.๓/๔-๒)
การดาเนินงาน

รุ่นที่ ๗๕

รุ่นที่ ๗๖

รุ่นที่ ๗๗

ผลดาเนินการ
๓ รุ่น
๘๔.๖๗

๑. จานวนวิชาที่เปิดสอน (ในปีงบประมาณ
๗๘
๘๘
๘๘
หรือแยกเป็นรายหลักสูตร)
๒. วิธีการประเมิน
แบบประเมิน แบบประเมิน แบบประเมิน แบบประเมิน
๓. จานวนวิชาที่มีการประเมิน
๗๘
๘๘
๘๘
๘๔.๖๗
๓. ผลการประเมิน
ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐

(๕) การนาผลประเมินมาปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอน
รร.นอส.ฯ ได้ น าข้ อ เสนอแนะจากผลการประชุ ม ประเมิ น การจั ด การเรี ย นการสอน (AAR)
หลักสูตร นอส.รุ่นที่ ๗๗ ในเรื่อง การจัดหาผู้บรรยายสารองเพื่อทดแทนผู้บรรยายภายนอกที่ติดภารกิจเร่งด่วน
ไม่สามารถมาบรรยายได้ มาปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนในรุ่นที่ ๗๗ โดยใส่ชื่อผู้บรรยายสารอง
(หรือผู้แทน) ในคาสั่งแต่งตั้งผู้บรรยาย หลักสูตร นอส.รุ่นที่ ๗๘ (นอส.๔/๔.๓/๕)
เกณฑ์การประเมิน
๑ คะแนน เมื่อมีการดาเนินงานข้อ ๑
๒ คะแนน เมื่อมีการดาเนินงานข้อ ๑ – ๒
๓ คะแนน เมื่อมีการดาเนินงานข้อ ๑ – ๓
๔ คะแนน เมื่อมีการดาเนินงานข้อ ๑ – ๔
๕ คะแนน เมื่อมีการดาเนินงานครบทุกข้อ
หลักฐานอ้างอิง
นอส.๔/๔.๓/๑-๑ คาสั่ง รร.นอส.ยศ.ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๑๔ ลง ๑๓ เม.ย.๖๓ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ทางานบริหาร
หลักสูตร รร.นอส.ยศ.ทอ.(รุ่นที่ ๗๖)
(นอส.๓/๓.๒/๓-๒) คาสั่ง รร.นอส.ยศ.ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๘ ลง ๑๗ มี.ค.๖๔ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้ าที่ทางานบริหาร
หลักสูตร รร.นอส.ยศ.ทอ.(รุ่นที่ ๗๗)
นอส.๔/๔.๓/๒-๑ สรุปผลการประชุมเตรียมความพร้อมพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตร นอส.รุ่นที่ ๗๖
นอส.๔/๔.๓/๒-๒ สรุปผลการประชุมเตรียมการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มนภาภิวุฒิ หลักสูตร นอส.
รุ่นที่ ๗๖ ประจาปี ๖๔
นอส.๔/๔.๓/๒-๓ สรุปผลการประชุมเตรียมการจัดพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตร นอส.รุ่นที่ ๗๗ ประจาปี ๖๔
นอส.๔/๔.๓/๒-๔ สรุปผลการประชุมเตรียมการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มนภาภิวุฒิ หลักสูตร นอส.
รุ่นที่ ๗๗ ประจาปี ๖๔
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นอส.๔/๔.๓/๓
นอส.๔/๔.๓/๔-๑
นอส.๔/๔.๓/๔-๒
นอส.๔/๔.๓/๕

แถลงหลักสูตร นอส.พ.ศ.๒๕๖๐ (อยู่ที่ กกศ.รร.นอส.ฯ)
แฟ้มผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน รุ่นที่ ๗๖ (อยู่ที่ กวผ.รร.นอส.ฯ)
แฟ้มผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน รุ่นที่ ๗๗ (อยู่ที่ กวผ.รร.นอส.ฯ)
คาสั่งแต่งตั้งผู้บรรยายหลักสูตร รุ่นที่ ๗๘

ผลการประเมินตนเองตัวบ่งชี้ ๔.๓ ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
เป้าหมาย
๕ ข้อ

ผลการดาเนินงาน
ข้อ ๑ มี
ข้อ ๒ มี
ข้อ ๓ มี
ข้อ ๔ ผ่านเกณฑ์
ข้อ ๕ มี

การบรรลุเป้าหมาย
√

การประเมินตนเอง
๕ คะแนน

ตัวบ่งชี้ ๔.๔ กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ (น้าหนัก ๕)
ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์การพิจารณา
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รร.นอส.ฯ ดาเนินการด้านกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ดังนี้
(๑) รูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย
รร.นอส.ฯ มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร นอส. โดยการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายรูปแบบ ได้แก่
การบรรยาย, การสาธิต, การแสดงบทบาทสมมติ, สถานการณ์จาลอง, กรณีศึกษา, ศึกษาด้วยตนเอง, ทัศนศึกษา,
การแบ่งกลุ่มทางาน, การอภิปรายกลุ่มย่อย, การอภิปรายแบบกันเอง, การอภิปรายแบบระดมสมอง, การอภิปราย
เป็นคณะ, การสัมมนาและการฝึกปฏิบัติ ทั้งในรุ่นที่ ๗๖ (นอส.๔/๔.๔/๑-๑) และรุ่นที่ ๗๗ (นอส.๔/๔.๔/๑-๒)
(๒) การส่งเสริมให้ผู้เรียนเลือกทากิจกรรม/ชิ้นงาน/โครงการ ที่เชื่อมโยงกับกองทัพ สังคม และการ
ประยุกต์ใช้
รร.นอส.ฯ มีการกาหนดแผนงานโครงการต่าง ๆ ให้ ผู้เรียนเลื อกทากิจกรรมที่เป็นประโยชน์
ต่อชาติ ศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และกองทัพอากาศ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในระหว่างเข้ารับ
การศึกษาและสามารถนาไปการประยุกต์ใช้ได้เมื่อสาเร็จการศึกษา (นอส.๔/๔.๔/๒)
(๓) การส่งเสริม ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งในและ
นอกห้องเรียน และ/หรือจากการวิจัย
รร.นอส.ฯ มีการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติ
ทั้งในและนอกห้องเรียน ในรุ่นที่ ๗๖ (นอส.๔/๔.๔/๓-๑) และรุ่นที่ ๗๗ (นอส.๔/๔.๔/๓-๒) ส่งเสริมให้ผู้เรียน
มีการฝึ กปฏิ บั ติห ลายกิจ กรรมที่เกี่ย วข้องตามหั ว ข้อนี้ ได้ แก่ การพัฒ นาความเป็ นผู้ นาและผู้ บังคับบัญชา
รายบุคคล การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ การจัดทาโครงการของ ทอ. การสัมภาษณ์ผู้บริหาร การแก้ปัญหา
ตามหลักวิชา การเขียนหนังสือราชการ การบรรยายสรุปทางทหาร การปฏิบัติงานในหน้าที่ฝ่ายอานวยการ
และการฝึกวางเผชิญสถานการณ์วิกฤต เป็นต้น

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) รร.นอส.ยศ.ทอ. ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔
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(๔) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการเรียนรู้
ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ รร.นอส.ฯ มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการเรียนรู้แก่ นทน.ฯ
ผ่านเว็บไซต์ รร.นอส.ฯ (นอส.๔/๔.๔/๔-๑) ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชันซูม และระบบ
e-Learning ของ รร.นอส.ฯ (นอส.๔/๔.๔/๔-๒)
(๕) การจัดกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิด รวมทั้งบูรณาการที่ก่อให้เกิด
องค์ความรู้แก่ผู้เรียน
รร.นอส.ฯ มีการจัดกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิดให้แก่ นทน.
หลักสูตร นอส.รุ่นที่ ๗๖ (นอส.๔/๔.๔/๓-๑) และรุ่นที่ ๗๗ (นอส.๔/๔.๔/๓-๒) เช่น การปฏิบัติงานในหน้าที่
ฝ่ายอานวยการ การฝึกวางเผชิญสถานการณ์วิกฤต การวิเคราะห์สถานการณ์ด้านความมั่นคงของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น เพื่อให้ นทน.ฯ เกิดทักษะในการบริหารจัดการ
และเป็นการบูรณาการความรู้จากการศึกษาในแต่ละหมวดวิชา
หลักฐานอ้างอิง
นอส.๔/๔.๔/๑-๑
นอส.๔/๔.๔/๑-๒
นอส.๔/๔.๔/๒
นอส.๔/๔.๔/๓-๑
นอส.๔/๔.๔/๓-๒
นอส.๔/๔.๔/๔-๑
(นอส.๓/๓.๔/๑-๑)

สรุปผลรูปแบบการเรียน หลักสูตร นอส.รุ่นที่ ๗๖
สรุปผลรูปแบบการเรียน หลักสูตร นอส.รุ่นที่ ๗๗
แผนงานโครงการและกิจกรรมของ นทน.รุ่นที่ ๗๖ (อยู่ที่ กนท.รร.นอส.ฯ)
แฟ้มการจัดการศึกษา รุ่นที่ ๗๖ (อยู่ที่ กกศ.รร.นอส.ฯ)
แฟ้มการจัดการศึกษา รุ่นที่ ๗๗ (อยู่ที่ กกศ.รร.นอส.ฯ)
ภาพหน้าต่างเว็บไซต์ของ รร.นอส.ฯ
ภาพหน้าต่างระบบ e-Learning รร.นอส.ฯ

ผลการประเมินตนเองตัวบ่งชี้ ๔.๔ กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
เป้าหมาย
๕ ข้อ

ผลการดาเนินงาน
ข้อ ๑ มี
ข้อ ๒ มี
ข้อ ๓ มี
ข้อ ๔ มี
ข้อ ๕ มี

การบรรลุเป้าหมาย
√

การประเมินตนเอง
๕ คะแนน

ตัวบ่งชี้ ๔.๕ ประสิทธิภาพการวัดและประเมินผล
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รร.นอส.ฯ ดาเนินการด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา ดังนี้
(๑) หลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลที่ได้รับการรับรองจากสถานศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัด
รร.นอส.ฯ มีหลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลเป็นไปตามระเบียบ รร.นอส.ฯ ว่าด้วยการวัดและ
ประเมินผลการศึกษานายทหารนักเรียน รร.นอส.ฯ พ.ศ.๒๕๖๓ (นอส.๑/๑.๑/๓) ซึ่งสอดคล้องกับระเบียบ ยศ.ทอ.
ว่าด้วย การวัดและประเมินผลการศึกษาในสถานศึกษาของ ยศ.ทอ. พ.ศ.๒๕๕๖
(๒) หน่วยงาน/บุคคลรับผิดชอบการวัดและประเมินผล
กวผ.รร.นอส.ฯ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบการวัดและประเมินผลการศึกษานายทหารนักเรียน
หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส (นอส.๔/๔.๕/๒)
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) รร.นอส.ยศ.ทอ. ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔

หน้า ๔๙

(๓) การวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้
รร.นอส.ฯ ได้กาหนดการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้ เช่น การประเมินผล
การสั มมนา การประเมิน ผลการปฏิบัติ การประเมินผลการนาเสนอผลงาน เป็นต้น โดยมีใบแบบประเมิน
ที่สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้ตามหลักสูตร ฯ (นอส.๔/๔.๕/๓)
(๔) การตรวจสอบการวัดและประเมินผล เพื่อความโปร่งใส และยุติธรรม
รร.นอส.ฯ กาหนดขั้นตอนการตรวจสอบการวัดและประเมินผล เพื่อความโปร่งใส และยุติธรรม
โดยให้อาจารย์ผู้ควบคุมการปฏิบัติดาเนินการวัดผล และส่งคะแนนให้ หน.หมวดวิชาเพื่อตรวจสอบเบื้องต้น
และรายงานคะแนนต่อ หก.กกศ.รร.นอส.ฯ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ก่อนนาเรียน รอง ผอ.รร.นอส.ฯ
และ ผอ.รร.นอส.ฯ ตามลาดับ เพื่อตรวจสอบและพิจารณาความเหมาะสม ก่อนส่งมอบคะแนนให้ กวผ.รร.นอส.ฯ
ดาเนินการประเมินผลตามกระบวนการต่อไป (นอส.๔/๔.๕/๔)
(๕) การปรับปรุง พัฒนาข้อสอบ แบบวัด แบบประเมิน ให้มีคุณภาพ
กวผ.ฯ ทบทวนและปรับปรุง ใบแบบประเมินการเรียนการสอนสาหรับการศึกษาให้มีคุณภาพ
สอดคล้องกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส (นอส.๔/๔.๕/๓)
หลักฐานอ้างอิง
(นอส.๑/๑.๑/๓)
นอส.๔/๔.๕/๒
นอส.๔/๔.๕/๓
นอส.๔/๔.๕/๔

ระเบียบ รร.นอส.ยศ.ทอ.ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษานายทหารนักเรียน
รร.นอส.ยศ.ทอ. พ.ศ.๒๕๖๓
ภารกิจ กวผ.รร.นอส.ยศ.ทอ. ตามอัตรา ทอ.(เฉพาะกิจ) ปี ๕๒
ใบแบบประเมินการเรียนการสอนหลักสูตร นอส.พ.ศ.๒๕๖๐ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒)
หนังสือรายงานผลคะแนนของทุกหมวดวิชา (อยู่ที่ กวผ.รร.นอส.ฯ)

ผลการประเมินตนเอง ตัวบ่งชี้ ๔.๕ ประสิทธิภาพการวัดและประเมินผล
เป้าหมาย
๕ ข้อ

ผลการดาเนินการ
ข้อ ๑ มี
ข้อ ๒ มี
ข้อ ๓ มี
ข้อ ๔ มี
ข้อ ๕ มี

การบรรลุเป้าหมาย
√

การประเมินตนเอง
๕ คะแนน

ตัวบ่งชี้ ๔.๖ ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ (น้าหนัก ๕)
ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์การพิจารณา
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รร.นอส.ฯ ดาเนินการด้านทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ ดังนี้
(๑) แผนการจัดหาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้
มีแผนการจัดหาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ โดยจัดทาแผนจัดซื้อจัดจ้างประจาปี, แผนแจ้ง
ความต้องการครุภัณฑ์ประจาปี ตามวงรอบที่ทางราชการกาหนด เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของ นทน.หลักสูตร
นอส. รุ่นที่ ๗๖ และ รุ่น ๗๗ (นอส.๔/๔.๖/๑)
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) รร.นอส.ยศ.ทอ. ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔

หน้า ๕๐

(๒) หน่วยงาน/บุคลากรรับผิดชอบดาเนินงาน
แผนกธุร การ รร.นอส.ฯ เป็นหน่วยงานรับผิ ดชอบดาเนินงาน โดยมีนายทหารส่งกาลังบารุง
เป็นผู้รับผิดชอบการจัดทาแผนการจัดหาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ (นอส.๔/๔.๖/๒)
(๓) งบประมาณสนับสนุนทรัพยากรการเรียนรู้
มี ง บประมาณสนั บ สนุ น การด าเนิ น การตามแผน เป็ น ค่ า วั ส ดุ อุ ป กรณ์ (๒๕ บาท/คน/วั น )
ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ รุ่นที่ ๗๖ เป็นเงิน ๑๘๙,๐๐๐ บาท และรุ่นที่ ๗๗ เป็นเงิน ๑๒๓,๓๗๕ บาท (นอส.๔/๔.๖/๓)
(๔) การนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และ/หรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ในการสนับสนุนการเรียนรู้
ในปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๔ รร.นอส.ฯ ได้ ด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง ระบบสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ นระบบ
e-Learning ของ รร.นอส.ฯ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ (นอส.๓/๓.๔/๑-๑)
(๕) การประเมินผลทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ทางด้านกายภาพ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และการใช้บริการ
ผลประเมินการใช้ทรัพยากรสนับสนุน การเรียนรู้ทางด้านกายภาพ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และการใช้
บริการ ในรุ่นที่ ๗๖ ได้คะแนนเฉลี่ย ๓.๘๗ อยู่ในระดับ ดี และ ผลการประเมินฯ ในรุ่ นที่ ๗๗ ได้คะแนนเฉลี่ย
๔.๕๖ อยู่ในระดับ ดีมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยการประเมินฯ รวมทั้ง ๒ รุ่นเท่ากับ ๔.๒๒ (นอส.๔/๔.๖/๕)
การดาเนินงาน
๑.วิธีการประเมิน
๒.ผลการประเมิน

พ.ศ.๒๕๖๒
-

พ.ศ.๒๕๖๓
แบบสอบถาม
๔.๑๓

พ.ศ.๒๕๖๔
แบบสอบถาม
๔.๒๒

ผลดาเนินการ ๓ ปี
แบบสอบถาม
๔.๑๗

(๖) การนาผลการประเมินมาปรับปรุงทรัพยากรการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
มีการนาผลประเมินทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ รุ่นที่ ๗๖, ๗๗ ไปจัดทาคาของบประมาณ
ประจาปี ๖๔ และได้รับการสนับสนุนกล้องบันทึกภาพนิ่ง จานวน ๑ เครื่อง, กล้องบันทึกวิดีโอ จานวน ๑ เครื่อง,
เครื่ อ งปรั บ อากาศ จ านวน ๒๓ เครื่ อ ง (นอส.๔/๔.๖/๖) และ รร.นอส.ฯ ได้ จั ดซื้ อลิ ข สิ ท ธิ์ ในการใช้ง าน
แอปพลิเคชั่นซูม สาหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
เกณฑ์การประเมิน
๑ คะแนน เมื่อมีการดาเนินงาน ๒ ข้อ
๒ คะแนน เมื่อมีการดาเนินงาน ๓ ข้อ
๓ คะแนน เมื่อมีการดาเนินงาน ๔ ข้อ
๔ คะแนน เมื่อมีการดาเนินงาน ๕ ข้อ
๕ คะแนน เมื่อมีการดาเนินงานครบทุกข้อ
หลักฐานอ้างอิง
นอส.๔/๔.๖/๑
นอส.๔/๔.๖/๒
นอส.๔/๔.๖/๓

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี ๖๔
ภารกิจ ผธก.รร.นอส.ฯ ตามอัตรา ทอ.(เฉพาะกิจ) ปี ๕๒
ใบแบบเสนอความต้องการและรายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาของ ทอ.ปี ๖๔
รุ่นที่ ๗๖, ๗๗
(นอส.๓/๓.๔/๑-๑) ภาพหน้าจอระบบ e-Learning ของ รร.นอส.ฯ
นอส.๔/๔.๖/๕ สรุปผลการประเมินทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ รุ่นที่ ๗๖, ๗๗
นอส.๔/๔.๖/๖ คาของบประมาณประจาปี ๖๔ และรายการพัสดุที่ได้รับการสนับสนุน
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) รร.นอส.ยศ.ทอ. ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔

หน้า ๕๑

ผลการประเมินตนเองตัวบ่งชี้ ๔.๖ ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้
เป้าหมาย
๖ ข้อ

ผลการดาเนินงาน
ข้อ ๑ มี
ข้อ ๒ มี
ข้อ ๓ มี
ข้อ ๔ มี
ข้อ ๕ มี
ข้อ ๖ มี

การบรรลุเป้าหมาย
√

การประเมินตนเอง
๕ คะแนน

ตัวบ่งชี้ ๔.๗ การส่งเสริมความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง และความรู้พื้นฐาน
ในการปฏิบัติงานร่วมในประชาคมอาเซียน
ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์การพิจารณา
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โรงเรี ยนนายทหารอากาศอาวุโ ส กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ดาเนินการ
ส่งเสริมความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง และความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานร่วม
ในประชาคมอาเซียน ดังนี้
(๑) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง
และความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานร่วมในประชาคมอาเซียน โดยกาหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความสาเร็จ
ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
รร.นอส.ฯ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง และ
ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานร่วมในประชาคมอาเซียน ให้ข้าราชการ รร.นอส.ฯ ครั้งที่ ๑ ระหว่าง พ.ย.๖๓ ถึง
มี.ค.๖๔ (นอส.๔/๔.๗/๑-๑) และครั้งที่ ๒ ระหว่าง พ.ค. - ก.ย.๖๔ (นอส.๔/๔.๗/๑-๒) นอกจากนั้นยังได้จัดกิจกรรม
ในลักษณะเดียวกันให้แก่ นทน.ฯ รุ่นที่ ๗๖ ระหว่าง ต.ค.๖๓ - มี.ค.๖๔ (นอส.๔/๔.๗/๑-๓) และรุ่นที่ ๗๗ ระหว่าง
เม.ย. - ส.ค.๖๔ (นอส.๔/๔.๗/๑-๔) โดยกิจกรรมดังกล่าวทั้งหมดข้างต้นกาหนดตัวชี้วัดเป็นร้อยละของผู้ เข้าร่วม
กิจกรรมมีเป้าหมายร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป และกาหนดค่าเป้าหมายระดับความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรมอยู่ใน
ระดับ ดี ขึ้นไป (ค่าเฉลี่ย ≥ ๓.๕๑)
(๒) หน่วยงาน/บุคลากรรับผิดชอบดาเนินงานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
รร.นอส.ฯ ได้กาหนดให้ หก.กกศ.รร.นอส.ฯ, หก.กวผ.รร.นอส.ฯ, หก.กนท.รร.นอส.ฯ และ
หน.ผธก.รร.นอส.ฯ รับผิดชอบดาเนินกิจกรรมส่งเสริมความรู้ฯ ของ ข้าราชการ รร.นอส.ฯ (นอส.๔/๔.๗/๑-๑ และ
นอส.๔/๔.๗/๑-๒) และก าหนดให้ หก.กนท.รร.นอส.ฯ, รอง หก.กนท.รร.นอส.ฯ และ นคก.กนท.รร.นอส.ฯ
รับผิดชอบดาเนินกิจกรรมส่งเสริมความรู้ฯ ของ นทน.ฯ (นอส.๔/๔.๗/๑-๓ และ นอส.๔/๔.๗/๑-๔)
(๓) การส่ งเสริ มให้ ก าลั งพลของสถานศึก ษา และ นทน.มี ส่ ว นร่ ว มในการ ดาเนิ นงานแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม
รร.นอส.ฯ (กนท.ฯ) มีการดาเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ให้ข้าราชการ รร.นอส.ฯ มีความรู้
พื้ นฐานในเรื่ องการปฏิ บั ติ งานที่ ใช้ เครื อข่ ายเป็ นศู นย์ กลาง (NCO) และความรู้ พื้ นฐานในการปฏิ บั ติ งานร่ วม
ในประชาคมอาเซียน เพื่อให้สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้ โดยการจัดเป็นกลุ่มในแต่ละเรื่องดังกล่าว
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) รร.นอส.ยศ.ทอ. ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔

หน้า ๕๒

แล้วนาเสนอทุกวันศุกร์หลังเคารพธงชาติและปฏิญาณตนเป็นรายบุคคล คนละ ๑๐ นาที ครั้งที่ ๑ ระหว่าง
พ.ย.๖๓ - มี.ค.๖๔ และครั้งที่ ๒ ระหว่าง พ.ค. - ก.ย.๖๔ โดยมีการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม (นอส.๔/๔.๗/๓–๑)
สาหรับ นทน.ฯ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตรโดยมีความมุ่งหมายเพื่อเป็นการส่งเสริมให้
นทน.ฯ มีความรู้เรื่องพื้นฐานในเรื่องการปฏิบัติงานที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCO) การปฏิบัติงานร่วม
ในประชาคมอาเซียน สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง โดยกาหนดให้นาเสนอทุกวัน เป็นรายบุคคล
คนละ ๑๐ นาที ระหว่างเวลา ๐๗๓๕ – ๐๗๔๕ ในรุ่นที่ ๗๖ ระหว่าง ต.ค.๖๓ – มี.ค.๖๔ และในรุ่นที่ ๗๗ ระหว่าง
เม.ย. ถึง ส.ค.๖๔ โดยมีการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม (นอส.๔/๔.๗/๓-๒)
(๔) การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและผลการประเมิน ความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป (ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม มีค่า ≥ ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน)
ผลการประเมิ นความพึ งพอใจของข้ าราชการ รร.นอส.ฯ ผู้ เข้ าร่ วมกิ จกรรม ระหว่ าง พ.ย.๖๓
ถึง มี.ค.๖๔ มีคะแนนเฉลี่ย ๓.๘๗ อยู่ในระดับ พึงพอใจมาก (นอส.๔/๔.๗/๔-๑) และผู้เข้าร่วมกิจกรรม ระหว่าง
พ.ค.- ก.ย.๖๔ มีคะแนนเฉลี่ย ๓.๙๐ อยู่ในระดับ พึงพอใจมาก (นอส.๔/๔.๗/๔-๒) โดยสรุปในปี ๖๔ มีคะแนน
ความพึงพอใจของข้าราชการ รร.นอส.ฯ เฉลี่ย ๓.๘๘ อยู่ในระดับ พึงพอใจมาก
ผลการประเมินความพึงพอใจของ นทน.ฯ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในรุ่นที่ ๗๖ มีคะแนนเฉลี่ย ๔.๔๗ อยู่ใน
ระดับ พึงพอใจมาก (นอส.๔/๔.๗/๔-๓) และในรุ่นที่ ๗๗ มีคะแนนเฉลี่ย ๔.๗๑ อยู่ในระดับ พึงพอใจมากที่สุด (นอส.
๔/๔.๗/๔-๔) โดยสรุปในปี ๖๔ มีคะแนนพึงพอใจของ นทน.ฯ เฉลี่ย ๔.๕๖ อยู่ในระดับ พึงพอใจมากที่สุด
การดาเนินการ
๑. ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
- ข้าราชการ รร.นอส.ฯ
- นทน.ฯ
๒. ค่าเฉลี่ยการประเมินในภาพรวม
(การประเมินแบบมาตรประเมินค่า ๕ ระดับ)

พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔

ผลการ
ดาเนินการ
๓ ปี

๔.๔๖

๓.๖๗
๔.๕๐

๓.๘๘
๔.๕๖

๓.๗๗
๔.๕๑

๔.๔๖

๔.๒๑

๔.๔๐

๔.๓๗

(๕) รายงานสรุปนาเรียนผู้บังคับบัญชา พร้อมข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาในการดาเนินงาน
ครั้งต่อไป
กนท.ฯ ได้สรุปนาเรียน ผอ.รร.นอส.ฯ ตามผลการสารวจความพึงพอใจของข้าราชการ รร.นอส.ฯ
ทั้ง ๒ ครั้ง และ นทน.รุ่นที่ ๗๖, ๗๗ (นอส.๔/๔.๗/๔-๑, นอส.๔/๔.๗/๔-๒, นอส.๔/๔.๗/๔-๓ และ นอส.๔/
๔.๗/๔-๔)

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) รร.นอส.ยศ.ทอ. ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔
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เกณฑ์การประเมิน
๑ คะแนน เมื่อมีการดาเนินงานข้อ ๑
๒ คะแนน เมื่อมีการดาเนินงานข้อ ๑ – ๒
๓ คะแนน เมื่อมีการดาเนินงานข้อ ๑ – ๓
๔ คะแนน เมื่อมีการดาเนินงานข้อ ๑ – ๔
๕ คะแนน เมื่อมีการดาเนินงานครบทุกข้อ
หลักฐานอ้างอิง
นอส.๔/๔.๗/๑-๑
นอส.๔/๔.๗/๑-๒
นอส.๔/๔.๗/๑-๓
นอส.๔/๔.๗/๑-๔
นอส.๔/๔.๗/๓-๑
นอส.๔/๔.๗/๓-๑
นอส.๔/๔.๗/๔-๑
นอส.๔/๔.๗/๔-๒
นอส.๔/๔.๗/๔-๓
นอส.๔/๔.๗/๔-๔

เอกสารกิจกรรมส่งเสริมความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานของข้าราชการ รร.นอส.ฯ ครั้งที่ ๑
เอกสารกิจกรรมส่งเสริมความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานของข้าราชการ รร.นอส.ฯ ครั้งที่ ๒
เอกสารกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๗๖
เอกสารกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๗๗
แฟ้มการนาเสนอกิจกรรมส่งเสริมความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานของข้าราชการ รร.นอส.ฯ
ปี ๖๔
ภาพโฟลเดอร์ข้อมูลการนาเสนอกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตรและบันทึกประจาวันของ นทน.
รุ่นที่ ๗๖ และ ๗๗
เอกสารสรุปผลสารวจความพึงพอใจของข้าราชการ รร.นอส.ฯ ที่มีต่อกิจกรรมส่งเสริม
ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน ครั้งที่ ๑
เอกสารสรุปผลสารวจความพึงพอใจของข้าราชการ รร.นอส.ฯ ที่มีต่อกิจกรรมส่งเสริม
ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน ครั้งที่ ๒
เอกสารสรุปผลสารวจความพึงพอใจของ นทน.หลักสูตร นอส.รุ่นที่ ๗๖ ที่มีต่อกิจกรรม
ส่งเสริมหลักสูตร
เอกสารสรุปผลสารวจความพึงพอใจของ นทน.หลักสูตร นอส.รุ่นที่ ๗๗ ที่มีต่อกิจกรรม
ส่งเสริมหลักสูตร

ผลการประเมินตนเองตัวบ่งชี้ ๔.๗ การส่งเสริมความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง
และความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานร่วมในประชาคมอาเซียน
เป้าหมาย
๕ ข้อ

ผลการดาเนินงาน
ข้อ ๑ มี
ข้อ ๒ มี
ข้อ ๓ มี
ข้อ ๔ มี
ข้อ ๕ มี

การบรรลุเป้าหมาย
√

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) รร.นอส.ยศ.ทอ. ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔

การประเมินตนเอง
๕ คะแนน

หน้า ๕๔

ตัวบ่งชี้ ๔.๘ การเสริมสร้างค่านิยมหลักของกองทัพอากาศ (Core Values คือ AIR ได้แก่ Airmanship,
Integrity and Allegiance, Responsibility) ให้ผู้เข้ารับการศึกษายึดถือเป็นเอกลักษณ์ของทหารอากาศ
(น้าหนัก ๕)
ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์การพิจารณา
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โรงเรี ยนนายทหารอากาศอาวุโ ส กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ดาเนินการ
เสริ ม สร้ า งค่ า นิ ย มหลั ก ของกองทั พ อากาศ (Core Values คื อ AIR ได้ แ ก่ Airmanship, Integrity and
Allegiance, Responsibility) ให้ผู้เข้ารับการศึกษายึดถือเป็นเอกลักษณ์ของทหารอากาศ
(๑) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างค่านิยมหลักกองทัพอากาศ (Core Values คือ AIR ได้แก่
Airmanship, Integrity and Allegiance, Responsibility) ให้ ผู้ เ ข้ า รั บ การศึ ก ษายึ ด ถื อ เป็ น เอกลั ก ษณ์ ข อง
ทหารอากาศ โดยมีการกาหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความสาเร็จของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
รร.นอส.ฯ มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมหลักกองทัพอากาศ (Core Values คือ AIR ได้แก่
Airmanship, Integrity and Allegiance, Responsibility) ให้ข้าราชการ รร.นอส.ฯ และผู้เข้ารับการศึกษายึดถือ
เป็นเอกลักษณ์ของทหารอากาศ โดยจัดกิจกรรมให้ข้าราชการ รร.นอส.ฯ ครั้งที่ ๑ ระหว่าง พ.ย.๖๓ ถึง มี.ค.๖๔
(นอส.๔/๔.๗/๑-๑) และครั้งที่ ๒ ระหว่าง พ.ค. - ก.ย.๖๔ (นอส.๔/๔.๗/๑-๒) นอกจากนั้นยังได้จัดกิจกรรมใน
ลักษณะเดียวกันให้แก่ นทน.ฯ รุ่นที่ ๗๖ ระหว่าง ต.ค.๖๓ - มี.ค.๖๔ (นอส.๔/๔.๗/๑-๓) และรุ่นที่ ๗๗ ระหว่าง
เม.ย. - ส.ค.๖๔ (นอส.๔/๔.๗/๑-๔) โดยกิจกรรมดังกล่าวทั้งหมดข้างต้นกาหนดตัวชี้วัดเป็นร้อยละของผู้ เข้าร่วม
กิจกรรมมีเป้าหมายร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป และกาหนดค่าเป้าหมายระดับความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรมอยู่ใน
ระดับ ดี ขึ้นไป (ค่าเฉลี่ย ≥ ๓.๕๑)
(๒) หน่วยงาน/บุคลากรรับผิดชอบดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
รร.นอส.ฯ ได้ก าหนดให้ หก.กกศ.รร.นอส.ฯ, หก.กวผ.รร.นอส.ฯ, หก.กนท.รร.นอส.ฯ และ
หน.ผธก.รร.นอส.ฯ รับผิด ชอบดาเนินกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมหลักกองทัพอากาศแก่ ข้าราชการ รร.นอส.ฯ
(นอส.๔/๔.๗/๑-๑ และ นอส.๔/๔.๗/๑-๒) และกาหนดให้ หก.กนท.รร.นอส.ฯ, รอง หก.กนท.รร.นอส.ฯ และ นคก.กนท.
รร.นอส.ฯ รับผิดชอบดาเนินกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมหลักกองทัพอากาศของ นทน.ฯ (นอส.๔/๔.๗/๑-๓ และ
นอส.๔/๔.๗/๑-๔)
(๓) การส่งเสริมให้กาลังพลของสถานศึกษา และ นทน.มีส่วนร่วมในการดาเนินงานแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
รร.นอส.ฯ (กนท.ฯ) มีการดาเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ให้ข้าราชการ รร.นอส.ฯ มีความรู้
พื้นฐานในการเสริมสร้างค่านิยมหลักของ ทอ.(Core Values) เพื่อให้สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้
โดยการจัดเป็นกลุ่มในแต่ละเรื่องดังกล่าวแล้วนาเสนอทุกวันศุกร์หลังเคารพธงชาติ และปฏิญาณตนเป็นรายบุคคล
คนละ ๑๐ นาที ครั้งที่ ๑ ระหว่าง พ.ย.๖๓ - มี.ค.๖๔ และครั้งที่ ๒ ระหว่าง พ.ค. - ก.ย.๖๔ โดยมีการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม (นอส.๔/๔.๗/๓–๑)
สาหรับ นทน.ฯ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตรความมุ่งหมาย เพื่อเป็นการเสริมสร้างค่านิยมหลัก
ของ ทอ. (Core Values) ให้ นทน.ฯ มีความตระหนักรู้ สามารถนาใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง โดย
การนาเสนอทุกวันศุกร์หลังเคารพธงชาติและปฏิญาณตน เป็นรายบุคคล คนละ ๑๐ นาที ระหว่างเวลา ๐๗๓๕
ถึง ๐๗๔๕ ในรุ่นที่ ๗๖ ระหว่าง ต.ค.๖๓ – มี.ค.๖๔ และในรุ่นที่ ๗๗ ระหว่าง เม.ย. - ส.ค.๖๔ โดยมีการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม (นอส.๔/๔.๗/๓-๒)
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(๔) การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและผลการประเมินความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป (ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม มีค่า ≥ ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน)
ผลการประเมิ นความพึ งพอใจของข้ าราชการ รร.นอส.ฯ ผู้ เข้ าร่ วมกิ จกรรม ระหว่ าง พ.ย. ๖๓
ถึง มี.ค.๖๔ มีคะแนนเฉลี่ย ๓.๘๗ อยู่ในระดับ พึงพอใจมาก (นอส.๔/๔.๗/๔-๑) และผู้เข้าร่วมกิจกรรมระหว่าง
พ.ค.- ก.ย.๖๔ มีคะแนนเฉลี่ย ๓.๙๐ อยู่ในระดับ พึงพอใจมาก (นอส.๔/๔.๗/๔-๒) โดยสรุปในปี ๖๔ มีคะแนน
ความพึงพอใจของข้าราชการ รร.นอส.ฯ เฉลี่ย ๓.๘๘ อยู่ในระดับ พึงพอใจมาก
ผลการประเมินความพึงพอใจของ นทน.ฯ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในรุ่นที่ ๗๖ มีคะแนนเฉลี่ย ๔.๔๗
อยู่ในระดับ พึงพอใจมาก (นอส.๔/๔.๗/๔-๓) และในรุ่นที่ ๗๗ มีคะแนนเฉลี่ย ๔.๗๑ อยู่ในระดับ พึงพอใจมากที่สุด
(นอส.๔/๔.๗/๔-๔) โดยสรุปในปี ๖๔ มีคะแนนพึงพอใจของ นทน.ฯ เฉลี่ย ๔.๕๖ อยู่ในระดับ พึงพอใจมากที่สุด
การดาเนินการ
๑. ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
- ข้าราชการ รร.นอส.ฯ
- นทน.ฯ
๒. ค่าเฉลี่ยการประเมินในภาพรวม
(การประเมินแบบมาตรประเมินค่า ๕ ระดับ)

พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔

ผลการ
ดาเนินการ
๓ ปี

๔.๔๖

๓.๖๗
๔.๕๐

๓.๘๘
๔.๕๖

๓.๗๗
๔.๕๑

๔.๔๖

๔.๒๑

๔.๔๐

๔.๓๗

(๕) รายงานสรุ ป น าเรี ย นผู้ บั ง คั บ บัญ ชา พร้ อ มข้ อเสนอแนะเพื่ อการปรับ ปรุ ง และพั ฒ นาในการ
ดาเนินงานครั้งต่อไป
กนท.ฯ ได้สรุปนาเรียน ผอ.รร.นอส.ฯ ตามผลการสารวจความพึงพอใจของข้าราชการ รร.นอส.ฯ
ทั้ง ๒ ครั้ง และผลการสารวจความพึงพอใจของ นทน.รุ่นที่ ๗๖, ๗๗ (นอส.๔/๔.๗/๔-๑, นอส.๔/๔.๗/๔-๒,
นอส.๔/๔.๗/๔-๓ และ นอส.๔/๔.๗/๔-๔)
เกณฑ์การประเมิน
๑ คะแนน เมื่อมีการดาเนินงานข้อ ๑
๒ คะแนน เมื่อมีการดาเนินงานข้อ ๑ – ๒
๓ คะแนน เมื่อมีการดาเนินงานข้อ ๑ – ๓
๔ คะแนน เมื่อมีการดาเนินงานข้อ ๑ – ๔
๕ คะแนน เมื่อมีการดาเนินงานครบทุกข้อ
หลักฐานอ้างอิง
(นอส.๔/๔.๗/๑-๑)
(นอส.๔/๔.๗/๑-๒)
(นอส.๔/๔.๗/๑-๓)
(นอส.๔/๔.๗/๑-๔)

เอกสารกิจกรรมส่งเสริมความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานของข้าราชการ รร.นอส.ฯ ครั้งที่ ๑
เอกสารกิจกรรมส่งเสริมความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานของข้าราชการ รร.นอส.ฯ ครั้งที่ ๒
เอกสารกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๗๖
เอกสารกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๗๗
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(นอส.๔/๔.๗/๓-๑) แฟ้มการนาเสนอกิจกรรมส่งเสริมความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานของข้าราชการ รร.นอส.ฯ
ปี ๖๔
(นอส.๔/๔.๗/๓-๑) ภาพโฟลเดอร์ข้อมูลการนาเสนอกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตรและบันทึกประจาวันของ นทน.
รุ่นที่ ๗๖ และ ๗๗
(นอส.๔/๔.๗/๔-๑) เอกสารสรุปผลสารวจความพึงพอใจของข้าราชการ รร.นอส.ฯ ที่มีต่อกิจกรรมส่งเสริม
ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน ครั้งที่ ๑
(นอส.๔/๔.๗/๔-๒) เอกสารสรุปผลสารวจความพึงพอใจของข้าราชการ รร.นอส.ฯ ที่มีต่อกิจกรรมส่งเสริม
ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน ครั้งที่ ๒
(นอส.๔/๔.๗/๔-๓) เอกสารสรุปผลสารวจความพึงพอใจของ นทน.หลักสูตร นอส.รุ่นที่ ๗๖ ที่มีต่อกิจกรรม
ส่งเสริมหลักสูตร
(นอส.๔/๔.๗/๔-๔) เอกสารสรุปผลสารวจความพึงพอใจของ นทน.หลักสูตร นอส.รุ่นที่ ๗๗ ที่มีต่อกิจกรรม
ส่งเสริมหลักสูตร
ผลการประเมินตนเองตัวบ่งชี้ ๔.๘ การเสริมสร้างค่านิยมหลักของกองทัพอากาศ (Core Values คือ AIR
ได้แก่ Airmanship, Integrity and Allegiance, Responsibility) ให้ผู้เข้ารับการศึกษายึดถือเป็น
เอกลักษณ์ของทหารอากาศ
เป้าหมาย
๕ ข้อ

ผลการดาเนินงาน
ข้อ ๑ มี
ข้อ ๒ มี
ข้อ ๓ มี
ข้อ ๔ มี
ข้อ ๕ มี

การบรรลุเป้าหมาย
√

การประเมินตนเอง
๕ คะแนน

ตารางที่ ๙ แสดงผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้
มาตรฐาน/
ผล
การบรรลุ
คะแนน
เป้าหมาย
น้าหนัก
ตัวบ่งชี้
ดาเนินการ เป้าหมาย
การประเมิน
มาตรฐานที่ ๔ การบริหารและพัฒนาหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ ๔.๑ ๕ ข้อ
๕ ข้อ
บรรลุ
๕
๕
ตัวบ่งชี้ ๔.๒ ๕ ข้อ
๕ ข้อ
บรรลุ
๕
๕
ตัวบ่งชี้ ๔.๓ ๕ ข้อ
๕ ข้อ
บรรลุ
๕
๕
ตัวบ่งชี้ ๔.๔ ๕ ข้อ
๕ ข้อ
บรรลุ
๕
๕
ตัวบ่งชี้ ๔.๕ ๕ ข้อ
๕ ข้อ
บรรลุ
๕
๕
ตัวบ่งชี้ ๔.๖ ๕ ข้อ
๕ ข้อ
บรรลุ
๕
๕
ตัวบ่งชี้ ๔.๗ ๕ ข้อ
๕ ข้อ
บรรลุ
๕
๕
ตัวบ่งชี้ ๔.๘ ๕ ข้อ
๕ ข้อ
บรรลุ
๕
๕
คะแนนรวม
๔๐
คะแนนเฉลี่ย ( ๒๐๐ ÷ ๔๐ = ๕.๐๐ )
ระดับคุณภาพ
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) รร.นอส.ยศ.ทอ. ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔

คะแนน x
น้าหนัก
๒๕
๒๕
๒๕
๒๕
๒๕
๒๕
๒๕
๒๕
๒๐๐
ดีมาก
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การวิเคราะห์มาตรฐานที่ ๔
จุดเด่น
- ไม่มี
จุดที่ควรพัฒนา
- เอกสารหลักฐาน
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
- ผู้รับผิดชอบควรจัดเก็บเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อย เพื่อรองรับการตรวจ
มาตรฐานที่ ๕ การฝึกทักษะตามเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ ๕.๑ ประสิทธิภาพของกระบวนการฝึก (น้าหนัก ๑๐)
ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์การพิจารณา
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รร.นอส.ฯ มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส จานวน
๒ รุ่น คือ รุ่นที่ ๗๖ และรุ่นที่ ๗๗ มีการดาเนินการฝึกทักษะตามเอกลักษณ์ของสถานศึกษา โดยบูรณาการ
ความรู้และทักษะที่จาเป็นของฝ่ายอานวยการ ได้แก่ การแก้ปัญหาตามหลักวิชา การเขียนรายงานการพิจารณาของ
ฝ่ ายอานวยการ การบรรยายสรุ ป ทางทหาร การนาเสนออย่างมีป ระสิ ทธิ ภ าพ ตลอดจนทักษะด้ านอื่ น ๆ
ที่ฝ่ายอานวยการควรมี เช่น การทางานเป็นทีม การติดต่อประสานงาน การแสวงหาและเก็บรวบรวมข้อมูล
เป็นต้น ผ่าน บฝ.๔/๒-๓ นภาภิวุฒิ ๑ การปฏิบัติงานในหน้าที่ฝ่ายอานวยการ ตามหลักสูตรนายทหารอากาศ
อาวุโส พ.ศ.๒๕๖๐ ดังนี้
(๑) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการฝึกทักษะตามเอกลักษณ์ของสถานศึกษา โดยกาหนดตัวชี้วัดและ
เป้าหมายความสาเร็จของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
รร.นอส.ฯ มีการกาหนดแผนงานในการจัดกิจกรรมการฝึกทักษะตามเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
ตามแผนการจัดการเรียนการสอนของหมวดวิชาที่ ๔ ในการฝึกปฏิบัติ บฝ.๔/๒-๓ นภาภิวุฒิ ๑ การปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ฝ่ายอานวยการ ในรุ่นที่ ๗๖ (นอส.๕/๕.๑/๑-๑) และรุ่นที่ ๗๗ (นอส.๕/๕.๑/๑-๒) โดยมีการกาหนด
หน้าที่การปฏิบัติ แนวทางการดาเนินงาน เป้าหมายและตัวชี้วัดของแต่ละขั้นตอนการดาเนินงาน ไว้ในคู่มือการฝึก
ทักษะการปฏิบัติงานในหน้าที่ฝ่ายอานวยการ หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส พ.ศ.๒๕๖๓ (นอส.๕/๕.๑/๑-๓)
(๒) หน่วยงาน/บุคลากรรับผิดชอบดาเนินงานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
รร.นอส.ฯ มีการกาหนดผู้รับผิดชอบในการฝึกปฏิบัติ บฝ.๔/๒-๓ นภาภิวุฒิ ๑ การปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ฝ่ายอานวยการ ประกอบด้วย ๒ ส่วน ได้แก่ ส่วนเตรียมการและกากับดูแลการฝึก กาหนดให้หัวหน้า
หมวดวิชาที่ ๔ เป็นผู้รับผิดชอบ ภายใต้การกากับดูแลของ หก.กกศ.รร.นอส.ยศ.ทอ. โดยการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
ทางานบริหารหลักสูตร รร.นอส.ยศ.ทอ.รุ่นที่ ๗๖ (นอส.๔/๔.๓/๑-๑) และรุ่นที่ ๗๗ (นอส.๓/๓.๒/๓-๒) เพื่อวางแผน
จัดการเรียนการสอน และกากับดูแลการเรียนการสอนให้เป็นไปตามหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส และส่วนที่ ๒
เป็นส่วนดาเนินการฝึกปฏิบัติของ นทน.ฯ มีการกาหนดบุคลากรดาเนินงานโดยให้ นทน.ฯ เป็นคณะ จนท.
ดาเนินงาน แบ่งเป็น ๘ คณะตามกลุ่มสัมมนา และให้อาจารย์ผู้ควบคุมการปฏิบัติเป็นที่ปรึกษาของคณะ จนท.
ทางานแต่ละคณะ พร้อมทั้งกาหนดให้ผู้บริหารรวมถึงคณะอาจารย์เป็นผู้ตรวจสอบและให้คาแนะนาในภาพรวม
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โดยการออกคาสั่ งแต่งตั้งคณะกรรมการฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ฝ่ายอานวยการ รุ่นที่ ๗๖ (นอส.๕/๕.๑/๒-๑)
และรุ่นที่ ๗๗ (นอส.๕/๕.๑/๒-๒) เพื่อควบคุมการฝึกปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ
(๓) การจัดทาคู่มือการฝึกทักษะตามเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
รร.นอส.ฯ ได้ดาเนินการจัดทาคู่มือการฝึกทักษะการปฏิบัติงานในหน้าที่ฝ่ายอานวยการ หลักสูตร
นายทหารอากาศอาวุโส พ.ศ.๒๕๖๓ (นอส.๕/๕.๑/๑-๓) เพื่อเป็นแนวทางให้อาจารย์ผู้ ควบคุมการปฏิบัติ
ใช้ควบคุมการฝึก และเป็นแนวทางให้ นทน.ฯ ใช้ในการฝึก โดยให้มีการบันทึกข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะ
เพื่อนาไปปรับปรุงและพัฒนาคู่มือฯ ต่อไป
(๔) การประเมินกระบวนการฝึกทักษะตามเอกลักษณ์ของสถานศึกษาในแต่ละกิจกรรม ได้แก่ ความตรง
ตามวัตถุประสงค์การฝึก รูปแบบกิจกรรม การบริหารการดาเนินงาน ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
รวมถึงค่าเป้าหมายของแต่ละกิจกรรมที่กาหนดในแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
รร.นอส.ฯ มีการประเมินกระบวนการฝึกทักษะตามเอกลักษณ์ของสถานศึกษา โดยในการประเมิน
กระบวนการฝึกฯ ใน บฝ.๔/๒-๓ นภาภิวุฒิ ๑ การปฏิบัติงานในหน้าที่ฝ่ายอานวยการ รุ่นที่ ๗๖ ผลการประเมิน
พบว่า มีคะแนนเฉลี่ย ๔.๗๑ อยู่ในระดับ ดีมาก โดยมีคะแนนประเมินรายด้าน ประกอบด้วย ด้านเนื้อหาการฝึ ก
มีคะแนนเฉลี่ย ๔.๘๔ อยู่ในระดับ ดีมาก ด้านรูปแบบการฝึกและการบริหารจัดการ มีคะแนนเฉลี่ย ๔.๗๐
อยู่ในระดับ ดีมาก ด้านการสนับสนุนการฝึก มีคะแนนเฉลี่ย ๔.๖๕ อยู่ในระดับ ดีมาก ด้านประโยชน์ที่ได้รับ
มีคะแนนเฉลี่ย ๔.๗๓ อยู่ในระดับ ดีมาก และด้านความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรม มีคะแนนเฉลี่ย ๔.๖๕ อยู่ในระดับ
พึงพอใจมากที่สุด (นอส.๕/๕.๑/๔-๑) และรุ่นที่ ๗๗ ผลการประเมิน พบว่า มีคะแนนเฉลี่ย ๔.๖๙ อยู่ในระดับ
พึงพอใจมากที่สุด โดยมีคะแนนประเมินรายด้าน ประกอบด้วย ด้านเนื้อหาการฝึก มีคะแนนเฉลี่ย ๔.๘๑ อยู่ในระดับ
ดีมาก ด้านรูปแบบการฝึกและการบริหารจัดการ มีคะแนนเฉลี่ย ๔.๗๔ อยู่ในระดับ ดีมาก ด้านการสนับสนุนการฝึก
มีคะแนนเฉลี่ย ๔.๕๔ อยู่ในระดับ ดีมาก ด้านประโยชน์ที่ได้รับ มีคะแนนเฉลี่ย ๔.๗๔ อยู่ในระดับ ดีมาก และ
ด้านความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรม มีคะแนนเฉลี่ย ๔.๖๘ อยู่ในระดับ พึงพอใจมากที่สุด (นอส.๕/๕.๑/๔-๒)
(๕) รายงานสรุปการดาเนินงานนาเรียนผู้บังคับบัญชา พร้อมข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
ในการดาเนินงานครั้งต่อไป
มีการรายงานผลการดาเนินงานฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ฝ่ายอานวยการของ นทน.หลักสูตร นอส.
รุ่นที่ ๗๖ นาเรียนผู้บังคับบัญชา เมื่อ ๓๑ มี.ค.๖๔ (นอส.๕/๕.๑/๕-๑) มีการสรุปผลการประชุมประเมินผล
หลังการจัดการเรียนการสอน (After Action Review: AAR) บฝ.๔/๒-๓ การปฏิบัติงานในหน้าที่ฝ่ายอานวยการ
รุ่นที่ ๗๖ นาเรียนผู้บังคับบัญชา เมื่อ ๗ เม.ย.๖๔ (นอส.๕/๕.๑/๕-๒) และรายงานผลการดาเนินงานฝึกปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ฝ่ายอานวยการของ นทน.หลักสูตร นอส.รุ่นที่ ๗๗ พร้อมข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
ในการดาเนินงานครั้งต่อไป นาเรียนผู้บังคับบัญชา เมื่อ ๒๑ ก.ย.๖๔ (นอส.๕/๕.๑/๕-๓)
เกณฑ์การประเมิน
๑ คะแนน เมื่อมีการดาเนินงานข้อ ๑
๒ คะแนน เมื่อมีการดาเนินงานข้อ ๑ – ๒
๓ คะแนน เมื่อมีการดาเนินงานข้อ ๑ – ๓
๔ คะแนน เมื่อมีการดาเนินงานข้อ ๑ – ๔
๕ คะแนน เมื่อมีการดาเนินงานครบทุกข้อ
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หลักฐานอ้างอิง
นอส.๕/๕.๑/๑-๑ บฝ.๔/๒-๓ นภาภิวุฒิ ๑ การปฏิบัติงานในหน้าที่ฝ่ายอานวยการ รุ่นที่ ๗๖
นอส.๕/๕.๑/๑-๒ บฝ.๔/๒-๓ นภาภิวุฒิ ๑ การปฏิบัติงานในหน้าที่ฝ่ายอานวยการ รุ่นที่ ๗๗
นอส.๕/๕.๑/๑-๓ คู่มือการฝึกทักษะการปฏิบัติงานในหน้าที่ฝ่ายอานวยการ หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส
พ.ศ.๒๕๖๓ (อยู่ที่ กกศ.รร.นอส.ฯ)
(นอส.๔/๔.๓/๑-๑) คาสั่ง รร.นอส.ยศ.ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๑๔ ลง ๑๓ เม.ย.๖๓ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ทางานบริหาร
หลักสูตร รร.นอส.ยศ.ทอ.(รุ่นที่ ๗๖)
(นอส.๓/๓.๒/๓-๒) คาสั่ง รร.นอส.ยศ.ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๘ ลง ๑๗ มี.ค.๖๔ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ทางานบริหาร
หลักสูตร รร.นอส.ยศ.ทอ.(รุ่นที่ ๗๗)
นอส.๕/๕.๑/๒-๑ คาสั่ง รร.นอส.ฯ (เฉพาะ) ที่ ๑ ลง ๙ ม.ค.๖๔ เรื่อง แต่งตั้ง คณก.ฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่
ฝ่ายอานวยการ (รุ่นที่ ๗๖)
นอส.๕/๕.๑/๒-๒ คาสั่ง รร.นอส.ฯ (เฉพาะ) ที่ ๑๖ ลง ๑๑ มิ.ย.๖๔ เรื่อง แต่งตั้ง คณก.ฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่
ฝ่ายอานวยการ (รุ่นที่ ๗๗)
นอส.๕/๕.๑/๔-๑ สรุปผลการประเมิน บฝ.๔/๒-๓ นภาภิวุฒิ ๑ การปฏิบัติงานในหน้าที่ฝ่ายอานวยการ
หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๗๖
นอส.๕/๕.๑/๔-๒ สรุปผลการประเมิน บฝ.๔/๒-๓ นภาภิวุฒิ ๑ การปฏิบัติงานในหน้าที่ฝ่ายอานวยการ
หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๗๗
นอส.๕/๕.๑/๕-๑ สรุปผลสารวจความคิดเห็นต่อการศึกษาหมวดวิชาที่ ๔ ของ นทน.หลักสูตร นอส.รุ่นที่ ๗๖
นอส.๕/๕.๑/๕-๒ สรุปผลการประชุมประเมินผลการจัดการเรียนการสอน (AAR) หมวดวิชาที่ ๔ หลักสูตร นอส.
รุ่นที่ ๗๖
นอส.๕/๕.๑/๕-๓ สรุปผลสารวจความคิดเห็นต่อการศึกษาหมวดวิชาที่ ๔ ของ นทน.หลักสูตร นอส.รุ่นที่ ๗๗
ผลการประเมินตนเองตัวบ่งชี้ ๕.๑ ประสิทธิภาพของกระบวนการฝึก
เป้าหมาย
๕ ข้อ

ผลการดาเนินงาน
ข้อ ๑ มี
ข้อ ๒ มี
ข้อ ๓ มี
ข้อ ๔ มี
ข้อ ๕ มี

การบรรลุเป้าหมาย
√

การประเมินตนเอง
๕ คะแนน

ตัวบ่งชี้ ๕.๒ การดาเนินการฝึก (น้าหนัก ๑๐)
ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์การพิจารณา
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รร.นอส.ฯ มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส จานวน ๒ รุ่น
คือ รุ่นที่ ๗๖ และรุ่นที่ ๗๗ มีการดาเนินการฝึกทักษะตามเอกลักษณ์ของสถานศึกษา โดยบูรณาการความรู้และ
ทักษะที่จาเป็นของฝ่ายอานวยการ ได้แก่ การแก้ปัญหาตามหลักวิชา การเขียนรายงานการพิจารณาของฝ่ายอานวยการ
การบรรยายสรุปทางทหาร การนาเสนออย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนทัก ษะด้านอื่น ๆ ที่ฝ่ายอานวยการควรมี
เช่น การทางานเป็นทีม การติดต่อประสานงาน การแสวงหาและเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นต้น ผ่าน บฝ.๔/๒-๓
นภาภิวุฒิ ๑ การปฏิบัติงานในหน้าที่ฝ่ายอานวยการ ตามหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส พ.ศ.๒๕๖๐ ดังนี้
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) รร.นอส.ยศ.ทอ. ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔

หน้า ๖๐

(๑) ขอบเขตการฝึกทักษะตามเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
มีการกาหนดขอบเขตการฝึกทักษะตามเอกลักษณ์ของสถานศึกษา โดยระบุวัตถุประสงค์ ขั้นตอนการฝึก
และรายละเอียดต่าง ๆ ไว้ในบ่งการ บฝ.๔/๒-๓ นภาภิวุฒิ ๑ การปฏิบัติงานในหน้าที่ฝ่ายอานวยการ รุ่นที่ ๗๖
(นอส.๕/๕.๑/๑-๑) และรุ่นที่ ๗๗ (นอส.๕/๕.๑/๑-๒)
(๒) หน่วยงาน/บุคลากรรับผิดชอบดูแลการฝึกทักษะตามเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
รร.นอส.ฯ มีการกาหนดผู้รับผิดชอบในการฝึกปฏิบัติ บฝ.๔/๒-๓ นภาภิวุฒิ ๑ การปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ฝ่ายอานวยการ ประกอบด้วย ๒ ส่วน ได้แก่ ส่วนเตรียมการและกากับดูแลการฝึก กาหนดให้หัวหน้า
หมวดวิชาที่ ๔ เป็นผู้รับผิดชอบ ภายใต้การกากับดูแลของ หก.กกศ.รร.นอส.ยศ.ทอ. โดยการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
ทางานบริหารหลักสูตร รร.นอส.ยศ.ทอ.รุ่นที่ ๗๖ (นอส.๔/๔.๓/๑-๑) และรุ่นที่ ๗๗ (นอส.๓/๓.๒/๓-๒) เพื่อวางแผน
จัดการเรียนการสอน และกากับดูแลการเรียนการสอนให้เป็นไปตามหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส และส่วนที่ ๒
เป็นส่วนดาเนินการฝึกปฏิบัติของ นทน.ฯ มีการกาหนดบุคลากรดาเนินงานโดยให้ นทน.ฯ เป็นคณะ จนท.
ดาเนินงาน แบ่งเป็น ๘ คณะตามกลุ่มสัมมนา และให้อาจารย์ผู้ควบคุมการปฏิบัติเป็นที่ปรึกษาของคณะ จนท.
ทางานแต่ละคณะ พร้อมทั้งกาหนดให้ผู้บริหารรวมถึงคณะอาจารย์เป็นผู้ตรวจสอบและให้คาแนะนาในภาพรวม
โดยการออกคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ฝ่ายอานวยการ รุ่นที่ ๗๖ (นอส.๕/๕.๑/๒-๑)
และรุ่นที่ ๗๗ (นอส.๕/๕.๑/๒-๒) เพื่อควบคุมการฝึกปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ
(๓) การประชุมเตรียมการก่อนและหลังการฝึกทักษะตามเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
รร.นอส.ฯ มีการประชุมผู้รับผิดชอบเพื่อเตรียมการก่อนและหลังการฝึก บฝ.๔/๒-๓ นภาภิวุฒิ ๑
การปฏิบัติงานในหน้าที่ฝ่ายอานวยการ โดยในรุ่นที่ ๗๖ มีการประชุม คณก.ฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ฝ่ายอานวยการ
ก่อนการฝึก เมื่อ ๒๑ ม.ค.๖๔ โดยแบ่งเป็นหลายช่วงเวลาของการฝึก เช่น การประชุมเพื่อชี้แจง บฝ., การประชุม
คณก.บริหาร ทอ.(สมมติเพื่อการศึกษา) เพื่อเตรียมการประเมินการนาเสนอความก้าวหน้าในการดาเนินงานของ
นทน.ฯ (นอส.๕/๕.๒/๓-๑) และมีการประชุมประเมินผลเมื่อการฝึกเสร็จสิ้นแล้ว (After Action Review: AAR)
เมื่อ ๒ มี.ค.๖๔ (นอส.๕/๕.๒/๓-๒) และในรุ่นที่ ๗๗ มีการประชุม คณก.ฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ฝ่ายอานวยการ
ก่อนการฝึก เมื่อ ๒๒ มิ.ย.๖๔ (นอส.๕/๕.๒/๓-๓) และประชุมประเมินผล เมื่อการฝึกเสร็จสิ้นแล้ว (AAR) เมื่อ
๑๔ ก.ย.๖๔ (นอส.๕/๕.๒/๓-๔)
(๔) การประเมินผลการฝึกทักษะตามเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
รร.นอส.ฯ มีการประเมินกระบวนการฝึกทักษะตามเอกลักษณ์ของสถานศึกษา โดยในการประเมิน
กระบวนการฝึกฯ ใน บฝ.๔/๒-๓ นภาภิวุฒิ ๑ การปฏิบัติงานในหน้าที่ฝ่ายอานวยการ รุ่นที่ ๗๖ ผลการประเมิน
พบว่า มีคะแนนเฉลี่ย ๔.๗๑ อยู่ในระดับ ดีมาก โดยมีคะแนนประเมินรายด้าน ประกอบด้วย ด้านเนื้อหาการฝึก
มีคะแนนเฉลี่ย ๔.๘๔ อยู่ในระดับ ดีมาก ด้านรูปแบบการฝึกและการบริหารจัดการ มีคะแนนเฉลี่ย ๔.๗๐ อยู่ใน
ระดับ ดี มาก ด้ านการสนั บ สนุ น การฝึ ก มี คะแนนเฉลี่ ย ๔.๖๕ อยู่ใ นระดั บ ดี มาก ด้า นประโยชน์ที่ ได้ รั บ
มีคะแนนเฉลี่ย ๔.๗๓ อยู่ในระดับ ดีมาก และด้านความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรม มีคะแนนเฉลี่ย ๔.๖๕ อยู่ในระดับ
พึงพอใจมากที่สุด (นอส.๕/๕.๑/๔-๑) และรุ่นที่ ๗๗ ผลการประเมิน พบว่า มีคะแนนเฉลี่ย ๔.๖๙ อยู่ในระดับ
ดีมาก โดยมีคะแนนประเมินรายด้าน ประกอบด้ วย ด้านเนื้อหาการฝึก มีคะแนนเฉลี่ย ๔.๘๑ อยู่ในระดับ ดีมาก
ด้านรูปแบบการฝึกและการบริหารจัดการ มีคะแนนเฉลี่ย ๔.๗๔ อยู่ในระดับ ดีมาก ด้านการสนับสนุนการฝึก
มีคะแนนเฉลี่ย ๔.๕๔ อยู่ในระดับ ดีมาก ด้านประโยชน์ที่ได้รับ มีคะแนนเฉลี่ย ๔.๗๔ อยู่ในระดับ ดีมาก และ
ด้านความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรม มีคะแนนเฉลี่ย ๔.๖๘ อยู่ในระดับ พึงพอใจมากที่สุด (นอส.๕/๕.๑/๔-๒)
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) รร.นอส.ยศ.ทอ. ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔
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(๕) การนาผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาการฝึกในครั้งต่อไป
รร.นอส.ฯ ได้น าผลการประเมินการฝึ กจากรายงานผลการประชุมประเมินการจัดการเรีย น
การสอนหลักสูตร นอส.รุ่นที่ ๗๖ (นอส.๕/๕.๑/๔-๑) มาปรับปรุงและพัฒนาการฝึก ในรุ่นที่ ๗๗ โดยการเพิ่ม
ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายในแผนการฝึกทักษะตามเอกลักษณ์ของสถานศึกษา (นอส.๕/๕.๑/๑-๒)
เกณฑ์การประเมิน
๑ คะแนน เมื่อมีการดาเนินงานข้อ ๑
๒ คะแนน เมื่อมีการดาเนินงานข้อ ๑ – ๒
๓ คะแนน เมื่อมีการดาเนินงานข้อ ๑ – ๓
๔ คะแนน เมื่อมีการดาเนินงานข้อ ๑ – ๔
๕ คะแนน เมื่อมีการดาเนินงานครบทุกข้อ
หลักฐานอ้างอิง
(นอส.๕/๕.๑/๑-๑) บฝ.๔/๒-๓ นภาภิวุฒิ ๑ การปฏิบัติงานในหน้าที่ฝ่ายอานวยการ รุ่นที่ ๗๖
(นอส.๕/๕.๑/๑-๒) บฝ.๔/๒-๓ นภาภิวุฒิ ๑ การปฏิบัติงานในหน้าที่ฝ่ายอานวยการ รุ่นที่ ๗๗
(นอส.๔/๔.๓/๑-๑) คาสั่ง รร.นอส.ยศ.ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๑๔ ลง ๑๓ เม.ย.๖๓ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ทางานบริหาร
หลักสูตร รร.นอส.ยศ.ทอ.(รุ่นที่ ๗๖)
(นอส.๓/๓.๒/๓-๒) คาสั่ง รร.นอส.ยศ.ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๘ ลง ๑๗ มี.ค.๖๔ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ทางานบริหาร
หลักสูตร รร.นอส.ยศ.ทอ.(รุ่นที่ ๗๗)
(นอส.๕/๕.๑/๒-๑) คาสั่ง รร.นอส.ฯ (เฉพาะ) ที่ ๑ ลง ๙ ม.ค.๖๔ เรื่อง แต่งตั้ง คณก.ฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่
ฝ่ายอานวยการ (รุ่นที่ ๗๖)
(นอส.๕/๕.๑/๒-๒) คาสั่ง รร.นอส.ฯ (เฉพาะ) ที่ ๑๖ ลง ๑๑ มิ.ย.๖๔ เรื่อง แต่งตั้ง คณก.ฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่
ฝ่ายอานวยการ (รุ่นที่ ๗๗)
นอส.๕/๕.๒/๓-๑ ภาพการประชุมชี้แจง บฝ.๔/๒-๓ นภาภิวุฒิ ๑ หลักสูตร นอส.รุ่นที่ ๗๖
นอส.๕/๕.๒/๓-๒ ภาพการประชุมประเมินผลการจัดการเรียนการสอน (AAR) บฝ.๔/๒-๓ นภาภิวุฒิ ๑
หลักสูตร นอส.รุ่นที่ ๗๖
นอส.๕/๕.๒/๓-๓ ภาพการประชุมเตรียมความพร้อมในการควบคุม บฝ.๔/๒-๓ นภาภิวุฒิ ๑ หลักสูตร นอส.
รุ่นที่ ๗๗
นอส.๕/๕.๒/๓-๔ ภาพการประชุมประเมินผลการจัดการเรียนการสอน (AAR) บฝ.๔/๒-๓ นภาภิวุฒิ ๑
หลักสูตร นอส.รุ่นที่ ๗๗
(นอส.๕/๕.๑/๔-๑) สรุปผลการประเมิน บฝ.๔/๒-๓ นภาภิวุฒิ ๑ การปฏิบัติงานในหน้าที่ฝ่ายอานวยการ
หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๗๖
(นอส.๕/๕.๑/๔-๒) สรุปผลการประเมิน บฝ.๔/๒-๓ นภาภิวุฒิ ๑ การปฏิบัติงานในหน้าที่ฝ่ายอานวยการ
หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๗๗
(นอส.๕/๕.๑/๕-๑) สรุปผลสารวจความคิดเห็นต่อการศึกษาหมวดวิชาที่ ๔ ของ นทน.หลักสูตร นอส.รุ่นที่ ๗๖
(นอส.๕/๕.๑/๕-๒) สรุปผลการประชุมประเมินผลการจัดการเรียนการสอน (AAR) หมวดวิชาที่ ๔ หลักสูตร นอส.
รุ่นที่ ๗๖
(นอส.๕/๕.๑/๕-๓) สรุปผลสารวจความคิดเห็นต่อการศึกษาหมวดวิชาที่ ๔ ของ นทน.หลักสูตร นอส.รุ่นที่ ๗๗
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ผลการประเมินตนเองตัวบ่งชี้ ๕.๒ การดาเนินการฝึก
เป้าหมาย
๕ ข้อ

ผลการดาเนินงาน
ข้อ ๑ มี
ข้อ ๒ มี
ข้อ ๓ มี
ข้อ ๔ มี
ข้อ ๕ มี

การบรรลุเป้าหมาย
√

การประเมินตนเอง
๕ คะแนน

ตัวบ่งชี้ ๕.๓ ทรัพยากรสนับสนุนการฝึก (น้าหนัก ๑๐)
ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์การพิจารณา
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รร.นอส.ฯ ดาเนินการด้านทรัพยากรสนับสนุนการฝึกทักษะตามเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา ดังนี้
(๑) บุคลากรสนับสนุนการฝึกทักษะตามเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ฝ่ายอานวยการ ตามคาสั่ง รร.นอส.(เฉพาะ)
ที่ ๑ ลง ๕ ม.ค.๖๔ แต่งตั้ง คณก.ฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ฝ่ายอานวยการ เพื่อสนับสนุนการฝึกปฏิบัติ ในรุ่นที่ ๗๖
(นอส.๕/๕.๑/๒-๑) และการแต่งตั้งคณะกรรมการฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ฝ่ายอานวยการ ตามคาสั่ง รร.นอส.(เฉพาะ) ที่
๑๖ ลง ๑๑ มิ.ย.๖๔ แต่งตั้ง คณก.ฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ฝ่ายอานวยการ เพื่อสนับสนุนการฝึกปฏิบัติ ในรุ่นที่
๗๗ (นอส.๕/๕.๑/๒-๒)
(๒) ความเพียงพอและทันสมัยของทรัพยากรสนับสนุนการฝึกทักษะตามเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
รร.นอส.ฯ มีทรัพยากรสนับสนุนการฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ฝ่ายอานวยการ อย่างเพียงพอและทันสมัย
ประกอบด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ประจากลุ่มสัมมนา ฯลฯ (นอส.๕/๕.๓/๒) และได้ดาเนินการ
ปรับปรุงการศึกษาค้นคว้าทางระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ นทน.ฯ ใช้ในการฝึกทักษะฯ นอส.๓/๓.๔/๑-๑)
(๓) การประเมินผลการใช้ทรัพยากรสนับสนุนการฝึกทักษะตามเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
รร.นอส.ฯ มีการประเมินผลการใช้ทรัพยากรสนับสนุนการฝึกทักษะฯ ของ นทน.รุ่นที่ ๗๖ และ
รุ่นที่ ๗๗ หลังจากเสร็จสิ้นการฝึกทักษะฯ โดยใช้ใบแบบประเมินการฝึกที่ รร.นอส.ฯ พัฒนาขึ้น (นอส.๕/๕.๓/๓)
(๔) ผลการประเมินการใช้ทรัพยากรสนับสนุนการฝึกทักษะตามเอกลักษณ์ของสถานศึกษา อยู่ในระดับ
ดี ขึ้นไป (ผลการประเมินมีค่า ≥ ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน)
ผลการประเมินการใช้ทรัพยากรสนับสนุนการฝึกทักษะตามเอกลักษณ์ของสถานศึกษา ของ นทน.
หลักสูตร นอส.รุ่นที่ ๗๖ มีคะแนนเฉลี่ย ๓.๘๗ อยู่ในระดับ ดี (นอส.๕/๕.๓/๔-๑) และผลการประเมินฯ รุ่นที่ ๗๗
มีคะแนนเฉลี่ย ๔.๕๖ อยู่ในระดับ ดีมาก (นอส.๕/๕.๓/๔-๒) โดยสรุปมีคะแนนเฉลี่ยรวมทั้ง ๒ รุ่นเท่ากับ ๔.๒๒
อยู่ในระดับ ดี
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การดาเนินงาน

พ.ศ.๒๕๖๒

พ.ศ.๒๕๖๓

พ.ศ.๒๕๖๔

๑. วิธีการประเมิน
๒. ค่าเฉลี่ยการประเมินใน
ภาพรวม (การประเมินแบบ
มาตรประมาณค่า ๕ ระดับ)

-

แบบสอบถาม
๔.๑๓

แบบสอบถาม
๔.๒๒

ผลดาเนินการ
๓ ปี
แบบสอบถาม
๔.๑๗

(๕) การนาผลการประเมินการใช้ทรัพยากรไปปรับปรุง และพัฒนาทรัพยากรการฝึกในปีต่อไป
มีการน าผลประเมิน ทรัพยากรสนับสนุนการฝึ กฯ รุ่นที่ ๗๖, ๗๗ ไปจัดทาคาของบประมาณ
ประจาปี ๖๔ และได้รับการสนับสนุนกล้องบันทึกภาพนิ่ง จานวน ๑ เครื่อง, กล้องบันทึกวิดีโอ จานวน ๑ เครื่อง,
เครื่ อ งปรั บ อากาศ จ านวน ๒๓ เครื่ อ ง (นอส.๔/๔.๖/๖) และ รร.นอส.ฯ ได้ จั ดซื้ อลิ ข สิ ท ธิ์ ในการใช้ง าน
แอปพลิเคชั่นซูม สาหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ตลอดจนการฝึกทักษะฯ
เกณฑ์การประเมิน
๑ คะแนน เมื่อมีการดาเนินงานข้อ ๑
๒ คะแนน เมื่อมีการดาเนินงานข้อ ๑ – ๒
๓ คะแนน เมื่อมีการดาเนินงานข้อ ๑ – ๓
๔ คะแนน เมื่อมีการดาเนินงานข้อ ๑ – ๔
๕ คะแนน เมื่อมีการดาเนินงานครบทุกข้อ
หลักฐานอ้างอิง
(นอส.๕/๕.๑/๒-๑) คาสั่ง รร.นอส.ฯ (เฉพาะ) ที่ ๑ ลง ๙ ม.ค.๖๔ เรื่อง แต่งตั้ง คณก.ฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่
ฝ่ายอานวยการ (รุ่นที่ ๗๖)
(นอส.๕/๕.๑/๒-๒) คาสั่ง รร.นอส.ฯ (เฉพาะ) ที่ ๑๖ ลง ๑๑ มิ.ย.๖๔ เรื่อง แต่งตั้ง คณก.ฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่
ฝ่ายอานวยการ (รุ่นที่ ๗๗)
นอส.๕/๕.๓/๒
รายการพัสดุคงรูปประจาสัมมนา
(นอส.๓/๓.๔/๑-๑) ภาพหน้าจอระบบ e-Learning ของ รร.นอส.ฯ
นอส.๕/๕.๓/๓
แบบใบประเมินทรัพยากรสนับสนุนการฝึกทักษะตามเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
นอส.๕/๕.๓/๔-๑ ผลการประเมินการใช้ทรัพยากรสนับสนุนการฝึกทักษะตามเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
ของ นทน.หลักสูตร นอส.รุ่นที่ ๗๖
นอส.๕/๕.๓/๔-๒ ผลการประเมินการใช้ทรัพยากรสนับสนุนการฝึกทักษะตามเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
ของ นทน.หลักสูตร นอส.รุ่นที่ ๗๗
(นอส.๔/๔.๖/๖) คาของบประมาณประจาปี ๖๔ และรายการพัสดุที่ได้รับการสนับสนุน

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) รร.นอส.ยศ.ทอ. ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔
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ผลการประเมินตนเองตัวบ่งชี้ ๕.๓ ทรัพยากรสนับสนุนการฝึกทักษะตามเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
เป้าหมาย
ดาเนินการ ๕ ข้อ

ผลการดาเนินงาน
ข้อ ๑ มี
ข้อ ๒ มี
ข้อ ๓ มี
ข้อ ๔ ผ่านเกณฑ์
ข้อ ๕ มี

การบรรลุเป้าหมาย
√

การประเมินตนเอง
๕ คะแนน

ตารางที่ ๑๐ แสดงผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้
มาตรฐาน/
ผล
การบรรลุ
คะแนน
เป้าหมาย
น้าหนัก
ตัวบ่งชี้
ดาเนินการ เป้าหมาย
การประเมิน
มาตรฐานที่ ๕ การฝึกทักษะตามเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ ๕.๑ ๕ ข้อ
๕ ข้อ
บรรลุ
๑๐
๕
ตัวบ่งชี้ ๕.๒ ๕ ข้อ
๕ ข้อ
บรรลุ
๑๐
๕
ตัวบ่งชี้ ๕.๓ ๕ ข้อ
๕ ข้อ
บรรลุ
๑๐
๕
คะแนนรวม
๓๐
คะแนนเฉลี่ย ( ๑๕๐ ÷ ๓๐ = ๕.๐๐ )
ระดับคุณภาพ

คะแนน x
น้าหนัก
๕๐
๕๐
๕๐
๑๕๐
ดีมาก

การวิเคราะห์มาตรฐานที่ ๕
จุดเด่น
- ไม่มี
จุดที่ควรพัฒนา
- ไม่มี
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
- ไม่มี
มาตรฐานที่ ๖ การประกันและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชี้ ๖.๑ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา (น้าหนัก ๕)
ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์การพิจารณา
รร.นอส.ฯ มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับพันธกิจของหน่วย โดยในปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ รร.นอส.ฯ มีการดาเนินงานได้ครบทั้ง ๕ เกณฑ์การพิจารณา ดังนี้

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) รร.นอส.ยศ.ทอ. ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔
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(๑) หลักเกณฑ์ ระเบียบ วิธีการปฏิบัติที่ชัดเจนเกี่ยวการประกันคุณภาพการศึกษา
รร.นอส.ฯ มีการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใต้หลักเกณฑ์ระเบียบและวิธีปฏิบัติ
ที่ชัดเจนตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา ยศ.ทอ.พ.ศ.๒๕๖๑ (นอส.๖/๖.๑/๑-๑) และอยู่
ระหว่างดาเนินการจัดทาคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา รร.นอส.ยศ.ทอ. พ.ศ.๒๕๖๕ (นอส.๖/๖.๑/๑-๒)
เพื่อขออนุมัติต่อ จก.ยศ.ทอ. โดยเมื่อ จก.ยศ.ทอ.อนุมัติแล้ว รร.นอส.ฯ จะใช้คู่มือ การประกันคุณภาพการศึกษา
รร.นอส.ฯ พ.ศ.๒๕๖๕ เป็ น หลั ก เกณฑ์ ระเบียบ วิธีการปฏิบัติในด้ านการประกันคุณ ภาพการศึกษาของ
รร.นอส.ฯ ต่อไป
(๒) คณะกรรมการสถานศึกษา/หน่วยงาน/บุคลากรรับผิดชอบดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
รร.นอส.ฯ มีการแต่งตั้งบุคลากรรับผิ ดชอบดาเนิ นงานประกันคุณภาพการศึกษา ตามคาสั่ ง
รร.นอส.ยศ.ทอ. (เฉพาะ) ที่ ๑๑/๖๓ ลง ๒๙ ต.ค.๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
รร.นอส.ยศ.ทอ. (นอส.๖/๖.๑/๒) โดยประกอบด้วย ๓ คณะกรรมการ ได้แก่ คณก.อานวยการประกันคุณภาพ
การศึกษา รร.นอส.ยศ.ทอ. มีหน้าที่กาหนดแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา รร.นอส.ฯ ให้สอดคล้องกับ
แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา ยศ.ทอ. และอานวยการ กากับดูแล ให้การดาเนินงานด้านประกัน
คุณภาพการศึกษาของ รร.นอส.ฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย, คณก.ดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา รร.นอส.
ยศ.ทอ. มีหน้ าที่ดาเนิ นงานตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของ รร.นอส.ฯ ตลอดจนจัดทาคู่มือ
ร่างระเบียบ คาสั่ง และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา รวมถึงร่างรายงานการประเมิน
ตนเองของ รร.นอส.ฯ และ คณก.ตรวจติดตามและประเมินคุณภาพการศึกษา รร.นอส.ยศ.ทอ. มีหน้าที่ตรวจ
ติดตาม รวบรวมผลการดาเนินงาน วิเคราะห์ข้อมูล และประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รร.นอส.ฯ ซึ่ง คณก.
ทั้ง ๓ คณะ จะร่วมกันดาเนินงานให้การประกันคุณภาพการศึกษา รร.นอส.ฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
(๓) การส่งเสริม พัฒนาความรู้งานประกันคุณภาพการศึกษาแก่กาลังพล
รร.นอส.ฯ มีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้งานประกันคุณภาพการศึกษาแก่กาลังพล รร.นอส.ฯ
ใน ๒ รูปแบบ ได้แก่ การส่งเสริมพัฒนาความรู้เชิงรับ โดยการเผยแพร่ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
รวมทั้งคู่มือ และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผ่านทางเว็บไซต์ รร.นอส.ฯ (นอส.๖/๖.๑/๓-๑) และการส่งเสริมพัฒนา
ความรู้เชิงรุก โดยการจัดอบรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่กาลังพล รร.นอส.ฯ ซึ่งในปี ๖๔
มีแผนดาเนินการ แต่ไม่สามารถปฏิบัติได้ตามแผน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙
(นอส.๖/๖.๑/๓-๒)
(๔) การให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดาเนินงานในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพ
การศึกษาของกาลังพล
รร.นอส.ฯ มีการแต่งตั้งผู้ดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา รร.นอส.ยศ.ทอ. ตามคาสั่ง
รร.นอส.ยศ.ทอ. (เฉพาะ) ที่ ๑๑/๖๓ ลง ๒๙ ต.ค.๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกัน คุณภาพการศึกษา
รร.นอส.ยศ.ทอ. (นอส.๖/๖.๑/๒) รวมทั้งการแต่งตั้งผู้ดาเนินงานในด้านอื่น ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา ได้แก่ คาสั่ง รร.นอส.ฯ (เฉพาะ) ที่ ๑/๖๓ ลง ๘ ม.ค.๖๓ เรื่อง แต่งตั้ง คณก.บริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน รร.นอส.ฯ (นอส.๓/๓.๒/๒-๔) และ คาสั่ง รร.นอส.ฯ (เฉพาะ) ที่ ๑๐/๖๓ ลง ๒๘ ต.ค.๖๓
เรื่อง แต่งตั้ง คณก.อานวยการขับเคลื่อนแผนการจัดการความรู้เพื่อให้ รร.นอส.ยศ.ทอ.เป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ (นอส.๓/๓.๕/๒-๑) เป็นต้น ประกอบด้วยกาลังพลจากทุก นขต.รร.นอส.ฯ ก่อให้เกิดความร่วมมือ
ในการปฏิบัติงานจากกาลังพลในทุกภาคส่วนของ รร.นอส.ฯ ส่งผลให้การดาเนินงานในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับงานประกันคุณภาพการศึกษาได้รับความร่วมมือจากกาลังพลของ รร.นอส.ฯ
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) รร.นอส.ยศ.ทอ. ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔
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(๕) การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและการวางแผนนาข้อเสนอแนะ
จากการตรวจสอบฯ ไปกาหนดเป็นแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในปีต่อไป
คณก.ตรวจติดตามและประเมินคุณภาพการศึกษา ของ รร.นอส.ฯ มีการดาเนินงานตรวจติดตาม
และประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รร.นอส.ฯ โดยกาหนดตรวจ ๒ ครั้งต่อปี (ทุก ๖ เดือน) ในครั้งแรก
คณก.ตรวจติ ด ตามการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา รร.นอส.ฯ ก าหนดตรวจติ ด ตามและประเมิน คุ ณภาพ
การศึกษาภายใน รร.นอส.ฯ วันที่ ๒๖ - ๒๗ เม.ย.๖๔ (เนื่องจากมีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาจาก
คณอก.ประกันคุณภาพการศึกษา ทอ. ระหว่าง ๒๓ - ๒๖ มี.ค.๖๔) และเลื่อนเป็น ๑๙ - ๒๑ พ.ค.๖๔ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกที่ ๓ ของโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (นอส.๖/๖.๑/๕-๑) และครั้งที่ ๒ ในวันที่
๒๒ - ๒๓ ก.ย.๖๔ (นอส.๖/๖.๑/๕-๒) โดยให้ ข้ อเสนอแนะเพื่ อการพั ฒนาแก่ ผู้ รั บผิ ดชอบในแต่ ละตั วบ่ งชี้
ที่ มี ข้ อ บกพร่ อ ง พร้ อ มทั้ ง จั ด ท ารายงานผลการตรวจติ ด ตามและประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
รร.นอส.ยศ.ทอ.ปี ๖๔ พร้ อมแนบสรุ ป ผลการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะในการพัฒ นาคุณภาพการศึกษา
รร.นอส.ยศ.ทอ.ปี ๖๓ (นอส.๖/๖.๑/๕-๓) เสมือนการตรวจจริง และมีการดาเนินการตามข้อเสนอแนะเพื่อการ
พัฒนา จากการตรวจประเมินภายใน รร.นอส.ฯ ของ คณก.ตรวจติดตามการประกันคุณภาพการศึกษา รร.นอส.ฯ
ประจาปีงบประมาณ ๖๓ (นอส.๖/๖.๑/๕-๔) ตัวอย่างเช่น มีการจัดทาคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา รร.นอส.ฯ
พ.ศ.๒๕๖๕ (นอส.๖/๖.๑/๑-๒) มีการกาหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความสาเร็จของแผนงานการฝึกทักษะตาม
เอกลักษณ์ของสถานศึกษาลงใน บฝ.๔/๒-๓ นภาภิวุฒิ ๑ การปฏิบัติงานในหน้าที่ฝ่ายอานวยการ (นอส.๕/๕.๑/๑-๒)
เป็นต้น
เกณฑ์การประเมิน
๑ คะแนน เมื่อมีการดาเนินงานข้อ ๑
๒ คะแนน เมื่อมีการดาเนินงานข้อ ๑ – ๒
๓ คะแนน เมื่อมีการดาเนินงานข้อ ๑ – ๓
๔ คะแนน เมื่อมีการดาเนินงานข้อ ๑ – ๔
๕ คะแนน เมื่อมีการดาเนินงานครบทุกข้อ
หลักฐานอ้างอิง
นอส.๖/๖.๑/๑-๑ คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา ยศ.ทอ.พ.ศ.๒๕๖๑
นอส.๖/๖.๑/๑-๒ คูม่ ือการประกันคุณภาพการศึกษา รร.นอส.ยศ.ทอ. พ.ศ.๒๕๖๕
นอส.๖/๖.๑/๒ คาสั่ง รร.นอส.ยศ.ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๑๑/๖๓ ลง ๒๙ ต.ค.๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา รร.นอส.ยศ.ทอ.
นอส.๖/๖.๑/๓-๑ ภาพการเผยแพร่ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ในเว็บไซต์ รร.นอส.ฯ
นอส.๖/๖.๑/๓-๒ หนังสือ กกศ.รร.นอส.ฯ ที่ กห ๐๖๓๗.๖(๒)/๓๓๔ ลง ๒๙ ก.ค.๖๔ เรื่อง ขออนุมัติเปิดการ
อบรม เรื่อง การดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา สาหรับบุคลากรของ รร.นอส.ยศ.ทอ.
(นอส.๓/๓.๒/๒-๔) คาสั่ง รร.นอส.ฯ (เฉพาะ) ที่ ๑/๖๓ ลง ๘ ม.ค.๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน รร.นอส.ฯ
(นอส.๓/๓.๕/๒-๑) คาสั่ง รร.นอส.ฯ (เฉพาะ) ที่ ๑๐/๖๓ ลง ๒๘ ต.ค.๖๓ เรื่อง แต่งตั้ง คณก.อานวยการขับเคลื่อน
แผนการจัดการความรู้เพื่อให้ รร.นอส.ยศ.ทอ.เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
นอส.๖/๖.๑/๕-๑ หนังสือแจ้งกาหนดการเข้าตรวจติดตามและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รร.นอส.ฯ
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) รร.นอส.ยศ.ทอ. ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔
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นอส.๖/๖.๑/๕-๒ หนังสือแจ้งกาหนดการเข้าตรวจติดตามและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รร.นอส.ฯ
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒
นอส.๖/๖.๑/๕-๓ รายงานผลการตรวจติดตามการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รร.นอส.ยศ.ทอ.ปี ๖๔
ครั้งที่ ๑
นอส.๖/๖.๑/๕-๔ รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รร.นอส.ยศ.ทอ.ประจาปีงบประมาณ ๖๔
(นอส.๕/๕.๑/๑-๒) บฝ.๔/๒-๓ นภาภิวุฒิ ๑ การปฏิบัติงานในหน้าที่ฝ่ายอานวยการ รุ่นที่ ๗๗
ผลการประเมินตนเองตัวบ่งชี้ ๖.๑ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
เป้าหมาย
๕ ข้อ

ผลการดาเนินงาน
ข้อ ๑ มี
ข้อ ๒ มี
ข้อ ๓ มี
ข้อ ๔ มี
ข้อ ๕ มี

การบรรลุเป้าหมาย
√

การประเมินตนเอง
๕ คะแนน

ตัวบ่งชี้ ๖.๒ การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา (น้าหนัก ๑๕)
ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์การพิจารณา
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รร.นอส.ฯ ดาเนินการพัฒนาสถานศึกษาจากผลการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการศึกษา ดังนี้
(๑) การรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาทุกปี
รร.นอส.ฯ มีการจัดทารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาทุกปี (นอส.๖/๖.๒/๑)
(๒) การน าข้ อ เสนอแนะเพื่ อ การพั ฒ นาจากการตรวจสอบและประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของ
สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด ไปจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/โครงการ/กิจกรรมของสถานศึกษา
รร.นอส.ฯ มีการนาข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาจากการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน รร.นอส.ฯ ปี ๖๓ โดยดาเนิน การแล้ว เสร็จ ๒ รายการจากข้อเสนอแนะทั้งสิ้ น ๔ รายการ คิดเป็น
ร้อยละ ๕๐ และดาเนินการพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะของ คณอก.ประกันคุณภาพการศึกษาของ ทอ.ปี ๖๐
แล้วเสร็จจานวน ๑๘ รายการ จากข้อเสนอแนะทั้งสิ้น ๑๘ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ (นอส.๖/๖.๒/๒)
(๓) ผู้รับผิดชอบติดตามการนาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/โครงการ/กิจกรรม ของสถานศึกษา
อัน เนื่ องมาจากการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสั งกัดไปสู่
การปฏิบัติ
กาหนดให้ คณก.ดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา รร.นอส.ยศ.ทอ. เป็นผู้รับผิดชอบติดตาม
การน าแผนพัฒ นาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา อันเนื่องมาจากการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติ ตามคาสั่ง รร.นอส.ยศ.ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๑๑/๖๓ ลง ๒๙ ต.ค.๖๓ เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา รร.นอส.ยศ.ทอ. (นอส.๖/๖.๑/๒) โดยกาหนดหน้าที่ของ คณก.
ดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา รร.นอส.ยศ.ทอ.มีหน้าที่ กากับดูแล และติดตามการดาเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาของ รร.นอส.ยศ.ทอ.ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตลอดจนตรวจสอบ ทบทวนคุณภาพการศึกษา
รร.นอส.ยศ.ทอ.และให้ข้อเสนอแนะในการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาแก่ นขต.รร.นอส.ยศ.ทอ.
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) รร.นอส.ยศ.ทอ. ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔
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(๔) ผลการพัฒนาสถานศึกษา
รร.นอส.ฯ มีการพัฒนาสถานศึกษาอันเนื่องมาจากการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา ดังนี้
(๔.๑) มีการจัดทาคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา รร.นอส.ฯ พ.ศ.๒๕๖๕ (นอส.๖/๖.๑/๑-๒)
(๔.๒) มีการกาหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความสาเร็จของแผนงานการฝึกทักษะตามเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา ลงใน บฝ.๔/๒-๓ นภาภิวุฒิ ๑ การปฏิบัติงานในหน้าที่ฝ่ายอานวยการ หลักสูตรนายทหารอากาศ
อาวุโส รุ่นที่ ๗๗ (นอส.๕/๕.๑/๑-๒)
(๔.๓) มี การเพิ่ มช่ องทางส่ งเสริ มและพั ฒนาความรู้ งานประกั นคุ ณภาพการศึ กษาแก่ ก าลั งพล
ในเว็บไซต์ รร.นอส.ฯ (นอส.๖/๖.๑/๓-๑)
(๕) การรายงานสถานภาพและ/หรือผลการพัฒนาสถานศึกษา รวมถึงข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะ
ในการพัฒ นาฯ ต่อหน่ ว ยงานต้น สั งกัด/หน่ว ยงานที่เกี่ยวข้อง ในส่ ว นที่ส ถานศึกษาไม่ส ามารถดาเนินการ
ให้สาเร็จ
มีการรายงานสถานภาพและ/หรือผลการพัฒนาสถานศึกษา รวมถึงข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะ
ในการพัฒนาสถานศึกษา ปี ๖๓ ต่อหน่วยงานต้นสังกัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในส่วนที่สถานศึกษาไม่สามารถ
ดาเนินการให้สาเร็จ ในส่วนที่ ๓ ของรายงานการประเมินตนเองของ รร.นอส.ฯ ปี ๖๔ (นอส.๖/๖.๒/๒)
หลักฐานอ้างอิง
นอส.๖/๖.๒/๑
นอส.๖/๖.๒/๒

รายงานการประเมินตนเอง รร.นอส.ฯ ประจาปี ๖๑, ๖๒, ๖๓ (อยู่ที่ กกศ.รร.นอส.ฯ)
ผลการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี ๖๓ (อยู่ในส่วนที่ ๓
ของรายงานการประเมินตนเอง รร.นอส.ฯ ปี ๖๔)
(นอส.๖/๖.๑/๒) คาสั่ง รร.นอส.ยศ.ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๑๑/๖๓ ลง ๒๙ ต.ค.๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา รร.นอส.ยศ.ทอ.
(นอส.๖/๖.๑/๑-๒) คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา รร.นอส.ฯ พ.ศ.๒๕๖๕
(นอส.๕/๕.๑/๑-๒) บฝ.๔/๒-๓ นภาภิวุฒิ ๑ การปฏิบัติงานในหน้าที่ฝ่ายอานวยการ หลักสูตร นอส.รุ่นที่ ๗๗
(นอส.๖/๖.๑/๓-๑) ภาพการเผยแพร่ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ในเว็บไซต์ รร.นอส.ฯ
ผลการประเมินตนเองตัวบ่งชี้ ๖.๒ การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา
เป้าหมาย
๕ ข้อ

ผลการดาเนินงาน
ข้อ ๑ มี
ข้อ ๒ มี
ข้อ ๓ มี
ข้อ ๔ มี
ข้อ ๕ มี

การบรรลุเป้าหมาย
√

การประเมินตนเอง
๕ คะแนน

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) รร.นอส.ยศ.ทอ. ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔
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ตารางที่ ๑๑ แสดงผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้
มาตรฐาน/
ผล
การบรรลุ
คะแนน
เป้าหมาย
น้าหนัก
ตัวบ่งชี้
ดาเนินการ เป้าหมาย
การประเมิน
มาตรฐานที่ ๖ การประกันและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชี้ ๖.๑
๕ ข้อ
๕ ข้อ
บรรลุ
๕
๕
ตัวบ่งชี้ ๖.๒
๕ ข้อ
๕ ข้อ
บรรลุ
๑๕
๕
คะแนนรวม
๒๐
คะแนนเฉลี่ย ( ๑๐๐ ÷ ๒๐ = ๕.๐๐ )
ระดับคุณภาพ

คะแนน x
น้าหนัก
๒๕
๗๕
๑๐๐
ดีมาก

การวิเคราะห์มาตรฐานที่ ๖
จุดเด่น
- ไม่มี
จุดที่ควรพัฒนา
- ไม่มี
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
- ไม่มี

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) รร.นอส.ยศ.ทอ. ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔
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ตารางที่ ๑๒ สรุปผลการดาเนินงานในแต่ละรายมาตรฐานของสถานศึกษา
มาตรฐาน

คะแนน
น้าหนัก
เฉลี่ย

คะแนน
เฉลี่ย X
น้าหนัก

๑ คุณภาพและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้สาเร็จ
๓๐
๕.๐๐ ๑๕๐.๐๐
การศึกษา
๒ การวิจัยและ/หรือผลงานทางวิชาการ
๒๐
๔.๗๕ ๙๕.๐๐
๓ การบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษา
๒๖
๔.๙๓ ๑๒๘.๒๔
๔ การบริหารและพัฒนาหลักสูตร
๔๐
๕.๐๐ ๒๐๐.๐๐
๕ การฝึกทักษะตามเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
๓๐
๕.๐๐ ๑๕๐.๐๐
๖ การประกันและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๒๐
๕.๐๐ ๑๐๐.๐๐
คะแนนรวม ๑๖๖
๘๒๓.๒๔
ผลการประเมิน (๘๒๓.๒๔ ÷ ๑๖๖) = ๔.๙๖ ระดับคุณภาพ ดีมาก

ระดับ
คุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

การวิเคราะห์ภาพรวมของสถานศึกษา
จุดเด่น
- ไม่มี
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
- ผู้รับผิดชอบแต่ละตัวบ่งชี้ควรเขียนผลการดาเนินงานตามเกณฑ์การพิจารณาให้แล้วเสร็จ และส่งให้
คณก.ตรวจติดตามการประกันคุณภาพการศึกษาฯ ก่อนวันตรวจ ๓ วันทาการ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
- ไม่มี

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) รร.นอส.ยศ.ทอ. ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔

หน้า ๗๑

ส่วนที่ ๕
ภาคผนวก
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ตารางสรุปผลการดาเนินงานตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้
ข้อมูลพื้นฐาน
ตารางแสดงแหล่ง/เอกสารอ้างอิง
แผนงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) รร.นอส.ยศ.ทอ. ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔
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๑. ตารางสรุปผลการดาเนินงานตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้
มาตรฐาน/
การบรรลุ
เป้าหมาย ผลดาเนินการ
น้าหนัก
คะแนน
ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้สาเร็จการศึกษา
๑.๑
๕ คะแนน
๕ คะแนน
บรรลุ
๕
๕
๑.๒
๕ คะแนน
๕ คะแนน
บรรลุ
๕
๕
๑.๓
๕ คะแนน
๕ คะแนน
บรรลุ
๑๐
๕
๑.๔
๕ ข้อ
๕ ข้อ
บรรลุ
๑๐
๕
มาตรฐานที่ ๒ การวิจัยและ/หรือผลงานทางวิชาการ
๒.๑
๕ ข้อ
๕ ข้อ
บรรลุ
๑๐
๕
๒.๒ (๑)
๔ คะแนน
๔ คะแนน
บรรลุ
๕
๔
๒.๒ (๒)
๕ คะแนน
๕ คะแนน
บรรลุ
๕
๕
มาตรฐานที่ ๓ การบริการจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
๓.๑
๕ ข้อ
๕ ข้อ
บรรลุ
๕
๕
๓.๒
๕ ข้อ
๕ ข้อ
บรรลุ
๕
๕
๓.๓
๔ คะแนน ๔.๕๖ คะแนน
บรรลุ
๔
๔.๕๖
๓.๔
๕ ข้อ
๕ ข้อ
บรรลุ
๔
๕
๓.๕
๕ ข้อ
๕ ข้อ
บรรลุ
๔
๕
๓.๖
๕ ข้อ
๕ ข้อ
บรรลุ
๔
๕
มาตรฐานที่ ๔ การบริหารและพัฒนาหลักสูตร
๔.๑
๕ ข้อ
๕ ข้อ
บรรลุ
๕
๕
๔.๒
๕ ข้อ
๕ ข้อ
บรรลุ
๕
๕
๔.๓
๕ ข้อ
๕ ข้อ
บรรลุ
๕
๕
๔.๔
๕ ข้อ
๕ ข้อ
บรรลุ
๕
๕
๔.๕
๕ ข้อ
๕ ข้อ
บรรลุ
๕
๕
๔.๖
๕ ข้อ
๕ ข้อ
บรรลุ
๕
๕
๔.๗
๕ ข้อ
๕ ข้อ
บรรลุ
๕
๕
๔.๘
๕ ข้อ
๕ ข้อ
บรรลุ
๕
๕
มาตรฐานที่ ๕ การฝึกทักษะตามเอกลักษณ์ของสถาบันศึกษา
๕.๑
๕ ข้อ
๕ ข้อ
บรรลุ
๑๐
๕
๕.๒
๕ ข้อ
๕ ข้อ
บรรลุ
๑๐
๕
๕.๓
๕ ข้อ
๕ ข้อ
บรรลุ
๑๐
๕
มาตรฐานที่ ๖ การประกันและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๖.๑
๕ ข้อ
๕ ข้อ
บรรลุ
๕
๕
๖.๒
๕ ข้อ
๕ ข้อ
บรรลุ
๑๕
๕
รวม ๑๖๖
คะแนนเฉลี่ย (๘๒๓.๕๖ ÷ ๑๖๖ = ๔.๙๖)
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) รร.นอส.ยศ.ทอ. ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔

คะแนน x
น้าหนัก
๒๕
๒๕
๕๐
๕๐
๕๐
๒๐
๒๕
๒๕
๒๕
๑๘.๒๔
๒๐
๒๐
๒๐
๒๕
๒๕
๒๕
๒๕
๒๕
๒๕
๒๕
๒๕
๕๐
๕๐
๕๐
๕๐
๕๐
๘๒๓.๕๖
หน้า ๗๓

๒. ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set)
ประกอบรายงานการประเมินตนเองของ รร.นอส.ยศ.ทอ.
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ลาดับ

ข้อมูลพื้นฐาน

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

จานวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานประจาปี
จานวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานประจาปีที่บรรลุเป้าหมาย
จานวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด
จานวนผู้เรียนที่เปิดรับในแต่ละปี
จานวนผู้เรียนทั้งหมด
จานวนผู้เรียนที่ถูกให้ออก/ลาออก ระหว่างการศึกษา
จานวนผู้เรียนที่สาเร็จการศึกษา
จานวนนักศึกษา ปัจจุบันและศิษย์เก่าที่สาเร็จการศึกษา
ในรอบ ๓ ปีผ่านมา ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณยกย่อง
ระดับชาติหรือนานาชาติ
จานวนบุคลากรทั้งหมด
จานวนบุคลากรสายสนับสนุน
จานวนพนักงานราชการ
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด
จานวนอาจารย์ประจาที่ลาศึกษาต่อ
จานวนอาจารย์ประจา คุณวุฒิปริญญาตรี
จานวนอาจารย์ประจา คุณวุฒิปริญญาโท
จานวนอาจารย์ประจา คุณวุฒิปริญญาเอก
จานวนอาจารย์พิเศษ
- ภายในกองทัพ
- ภายนอกกองทัพ
จานวนผลงานวิจัยของคณาจารย์
จานวนนวัตกรรมการเรียนการสอนของคณาจารย์
จานวนเงินสนับสนุนการวิจัยและบทความทางวิชาการของ
อาจารย์
- จานวนเงินสนับสนุนจากภายนอกสถานศึกษา
- จานวนเงินสนับสนุนจากภายในสถานศึกษา
จานวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่
จานวนผลงานที่นาไปใช้ประโยชน์ระดับกองทัพ/นานาชาติ
จานวนอาจารย์ประจาที่มีส่วนร่วมในการบริการทางวิชาการ
แก่สังคม
เงินรายรับทั้งหมดของสถานศึกษา (ปีงบประมาณ)

๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.

๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.

๒๕๖๒
๔๓
๓๙
๒
๑๖๐
๑๒๐
๑๒๐
-

ปีงบประมาณ
๒๕๖๓
๓๘
๓๗
๑
๑๖๐
๖๗
๖๗
-

๒๕๖๔
๓๘
๓๓
๒
๑๖๐
๑๒๗
๑๒๗
-

๔๖
๒๑
๖
๑๙
๗
๑๒
-

๓๘
๑๙
๖
๑๓
๖
๗
-

๓๗
๑๘
๕
๑๔
๖
๗
๑

๔๓
๔๘
-

๕๐
๒๐
-

๔๗
๒๑
-

๔

๒,๘๐๐
-

๒,๘๐๐
-

-

-

๒

๒

-

-

-

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) รร.นอส.ยศ.ทอ. ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔

หน้า ๗๔

๓. ตารางแสดงหลักฐานอ้างอิงในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา
มาตรฐาน/
หมายเลข
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้สาเร็จการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ นอส.๑/๑.๑/๑ รายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารอากาศ
อาวุโส รุ่นที่ ๗๓ – ๗๗
นอส.๑/๑.๑/๒ รายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส
รุ่นที่ ๗๓ – ๗๗
นอส.๑/๑.๑/๓ ระเบียบ รร.นอส.ยศ.ทอ.ว่าด้วย การวัดและประเมินผล
การศึกษานายทหารนักเรียน โรงเรียนนายทหารอากาศ
อาวุโส กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ พ.ศ.๒๕๖๓
นอส.๑/๑.๑/๔ ผลการศึกษารายบุคคลของผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตร
นายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๗๓ – ๗๗
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ นอส.๑/๑.๒/๑ รายงานผลประเมินค่าคุณลักษณะส่วนบุคคล นทน.นอส.
รุ่นที่ ๗๓
นอส.๑/๑.๒/๒ รายงานผลประเมินค่าคุณลักษณะส่วนบุคคล นทน.นอส.
รุ่นที่ ๗๔
นอส.๑/๑.๒/๓ รายงานผลประเมินค่าคุณลักษณะส่วนบุคคล นทน.นอส.
รุ่นที่ ๗๕
นอส.๑/๑.๒/๔ รายงานผลประเมินค่าคุณลักษณะส่วนบุคคล นทน.นอส.
รุ่นที่ ๗๖
นอส.๑/๑.๒/๕ รายงานผลประเมินค่าคุณลักษณะส่วนบุคคล นทน.นอส.
รุ่นที่ ๗๗
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ นอส.๑/๑.๓/๑ ประกาศ ยศ.ทอ.เรื่อง คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร นอส.
นอส.๑/๑.๓/๒ ผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนก่อน
สาเร็จการศึกษา หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่
๗๖, ๗๗
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔ นอส.๑/๑.๔/๑ แผนปฏิบัติราชการ รร.นอส.ยศ.ทอ. พ.ศ.๒๕๖๔
นอส.๑/๑.๔/๒ คาสั่งมอบหมายงาน กวผ.รร.นอส.ฯ พ.ศ.๒๕๖๓
นอส.๑/๑.๔/๓ หนังสือถึง นขต.ทอ.เรื่อง ขอความร่วมมือตอบแบบ
สารวจความพึงพอใจผู้บังคับบัญชาของผู้สาเร็จการศึกษา
หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๗๖
นอส.๑/๑.๔/๔-๑ รายงานผลการสารวจความพึงพอใจต่อผู้สาเร็จการศึกษา
หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๗๖
มาตรฐานที่ ๒ การวิจัยและ/หรือผลงานทางวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ นอส.๒/๒.๑/๑ โครงการส่งเสริมบุคลากรทางการศึกษาให้เขียนบทความ
วิชาการ
(นอส.๑/๑.๔/๑) แผนปฏิบัติราชการ รร.นอส.ฯ พ.ศ.๒๕๖๔
นอส.๒/๒.๑/๓-๑ แฟ้มบทความวิชาการของอาจารย์ รร.นอส.ฯ ปี ๕๘ - ๖๔
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) รร.นอส.ยศ.ทอ. ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔

สถานที่จัดเก็บ/
แหล่งอ้างอิง
กวผ.รร.นอส.ฯ
กวผ.รร.นอส.ฯ
กวผ.รร.นอส.ฯ
กวผ.รร.นอส.ฯ
กนท.รร.นอส.ฯ
กนท.รร.นอส.ฯ
กนท.รร.นอส.ฯ
กนท.รร.นอส.ฯ
กนท.รร.นอส.ฯ
กกศ.รร.นอส.ฯ
กวผ.รร.นอส.ฯ
กกศ.รร.นอส.ฯ
กวผ.รร.นอส.ฯ
กวผ.รร.นอส.ฯ
กวผ.รร.นอส.ฯ

กกศ.รร.นอส.ฯ
กกศ.รร.นอส.ฯ
กกศ.รร.นอส.ฯ
หน้า ๗๖

๓. ตารางแสดงหลักฐานอ้างอิงในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา (ต่อ)
มาตรฐาน/
หมายเลข
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ นอส.๒/๒.๑/๓-๒ แฟ้มบทความวิชาการของ นทน.ฯ ปี ๖๒ - ๖๔
นอส.๒/๒.๑/๓-๓ ภาพระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในระบบ NAS ของ กก
ศ.รร.นอส.ฯ
นอส.๒/๒.๑/๔ เรื่องขอเบิกค่าสมนาคุณผลงานทางวิชาการ ประจาปี ๖๔
นอส.๒/๒.๑/๕-๑ คาสั่ง รร.นอส.ฯ (เฉพาะ) ที่ ๒๐ ลง ๒๒ ต.ค.๖๓ เรื่อง
การแบ่งกลุ่มสัมมนาและนายทหารนักเรียน หลักสูตร นอส.
รุ่นที่ ๗๖
นอส.๒/๒.๑/๕-๒ คาสั่ง รร.นอส.ฯ (เฉพาะ) ที่ ๑๑ ลง ๒๒ เม.ย.๖๔ เรื่อง
การแบ่งกลุ่ มสั มมนาและนายทหารนักเรียน หลักสูตร
นอส.รุ่นที่ ๗๗
นอส.๒/๒.๑/๕-๓ คาสั่ง รร.นอส.ยศ.ฯ (เฉพาะ) ที่ ๑๓ ลง ๑๓ เม.ย.๖๓ เรื่อง
แต่งตั้งอาจารย์ประจาสัมมนา และอาจารย์ผู้ควบคุมการ
สัมมนาและปฏิบัติ นทน.หลักสูตร นอส.รุ่นที่ ๗๖
นอส.๒/๒.๑/๕-๔ คาสั่ง รร.นอส.ยศ.ฯ (เฉพาะ) ที่ ๗ ลง ๒๖ เม.ย.๖๔ เรื่อง
แต่งตั้งอาจารย์ประจาสัมมนา และอาจารย์ผู้ควบคุมการ
สัมมนาและปฏิบัติ นทน.หลักสูตร นอส.รุ่นที่ ๗๗
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ นอส.๒/๒.๒/๑ ภาพการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ นทน.หลักสูตร
นอส.รุ่นที่ ๗๓, ๗๔ และอาจารย์ รร.นอส.ฯ ปี ๖๒
ในเว็บไซต์ รร.นอส.ฯ
นอส.๒/๒.๒/๒ ภาพการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ นทน.หลักสูตร
นอส.รุ่นที่ ๗๕ และอาจารย์ รร.นอส.ฯ ปี ๖๓ ในเว็บไซต์
รร.นอส.ฯ
นอส.๒/๒.๒/๓ ภาพการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ นทน.หลักสูตร
นอส.รุ่นที่ ๗๖, ๗๗ และอาจารย์ รร.นอส.ฯ ปี ๖๔
ในเว็บไซต์ รร.นอส.ฯ
มาตรฐานที่ ๓ การบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ นอส.๓/๓.๑/๑ แผนปฏิบัติราชการ รร.นอส.ฯ (๔ ปี) พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
(นอส.๑/๑.๔/๑) แผนปฏิบัติราชการ รร.นอส.ฯ พ.ศ.๒๕๖๔
นอส.๓/๓.๑/๔ รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ
รร.นอส.ฯ ปี ๖๔
นอส.๓/๓.๑/๕ แฟ้มรายงานการประชุม รร.นอส.ฯ ประจาเดือน ปี ๖๔
นอส.๓/๓.๑/๖ รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ
รร.นอส.ฯ ปี ๖๓
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ นอส.๓/๓.๒/๑ คาสั่ง รร.นอส.ฯ (เฉพาะ) ที่ ๑๒/๖๒ ลง ๑๙ มี.ค.๖๒
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) รร.นอส.ยศ.ทอ. ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔

สถานที่จัดเก็บ/
แหล่งอ้างอิง
กกศ.รร.นอส.ฯ
NAS รร.นอส.ฯ
กกศ.รร.นอส.ฯ
กนท.รร.นอส.ฯ
กกศ.รร.นอส.ฯ
กกศ.รร.นอส.ฯ
กกศ.รร.นอส.ฯ
เว็บไซต์ รร.นอส.ฯ
เว็บไซต์ รร.นอส.ฯ
เว็บไซต์ รร.นอส.ฯ

กกศ.รร.นอส.ฯ
กกศ.รร.นอส.ฯ
กกศ.รร.นอส.ฯ
ผธก.รร.นอส.ฯ
กกศ.รร.นอส.ฯ
กกศ.รร.นอส.ฯ

หน้า ๗๗

๓. ตารางแสดงหลักฐานอ้างอิงในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา (ต่อ)
มาตรฐาน/
หมายเลข
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ นอส.๓/๓.๒/๒-๑
นอส.๓/๓.๒/๒-๒
นอส.๓/๓.๒/๒-๓
นอส.๓/๓.๒/๒-๔
นอส.๓/๓.๒/๒-๕
นอส.๓/๓.๒/๒-๖
นอส.๓/๓.๒/๒-๗
นอส.๓/๓.๒/๓-๑
นอส.๓/๓.๒/๓-๒
นอส.๓/๓.๒/๓-๓
(นอส.๓/๓.๑/๕)
นอส.๓/๓.๒/๔-๑
นอส.๓/๓.๒/๔-๒
นอส.๓/๓.๒/๔-๓
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓ นอส.๓/๓.๓/๑
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๔ นอส.๓/๓.๔/๑-๑
นอส.๓/๓.๔/๑-๒
นอส.๓/๓.๔/๑-๓
นอส.๓/๓.๔/๒
(นอส.๓/๓.๑/๕)
นอส.๓/๓.๔/๕

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
ภารกิจ ผอ.รร.นอส.ยศ.ทอ.ตามอัตรา ทอ.(เฉพาะกิจ) ปี ๕๒
ผังการจัดส่วนราชการของ รร.นอส.ยศ.ทอ.
ผังโครงสร้างการบริหารจัดการภายใน รร.นอส.ยศ.ทอ.
คาสั่ง รร.นอส.ฯ (เฉพาะ) ที่ ๑/๖๓ ลง ๘ ม.ค.๖๓ เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน รร.นอส.ฯ
คาสั่ง รร.นอส.ฯ (เฉพาะ) ที่ ๕ ลง ๑๐ ต.ค.๖๒ เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการ ๕ ส รร.นอส.ฯ
ระเบียบ ยศ.ทอ.ว่าด้วย การวัดและประเมินผล
การศึกษาในสถานศึกษาของ ยศ.ทอ. พ.ศ.๒๕๕๖
คาสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๖๐/๖๑ ลง ๑๓ ก.ย.๖๑ เรื่อง
มาตรการประหยัดงบประมาณ
คาสั่ง รร.นอส.ฯ (เฉพาะ) ที่ ๑๑/๖๓ ลง ๒๙ ต.ค.๖๓ เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา รร.นอส.ฯ
คาสั่ง รร.นอส.ฯ (เฉพาะ) ที่ ๘ ลง ๑๗ มี.ค.๖๔ เรื่อง
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ทางานบริหารหลักสูตร รร.นอส.ฯ (รุ่นที่ ๗๗)
คาสั่ง รร.นอส.ฯ (เฉพาะ) ที่ ๑๙/๖๒ ลง ๑๘ พ.ย.๖๒
เรื่อง แต่งตั้งคณะเจ้าหน้าที่ทางานจัดทาแผนปฏิบัติ
ราชการ รร.นอส.ฯ
แฟ้มรายงานการประชุม รร.นอส.ฯ ประจาเดือน ปี ๖๔
รายงานการประชุมวิชาการ รร.นอส.ฯ ปี ๖๔
สมุดบันทึกการชี้แจงนโยบาย หน้าแถวหลังเคารพธงชาติ
ภาพการประชุมชี้แจง นโยบาย แผนงาน และกิจกรรม
ของ รร.นอส.ฯ หน้าแถวหลังเคารพธงชาติ
ผลการประเมินบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ภาพหน้าต่างระบบ e-Learning รร.นอส.ฯ
ภาพหน้าต่างฐานข้อมูลออนไลน์ (Data Sharing) รร.นอส.ฯ
ภาพหน้าต่างระบบ NAS รร.นอส.ฯ
คาสั่ง รร.นอส.ฯ (เฉพาะ) ที่ ๑๐/๖๑ ลง ๒๘ พ.ย.๖๑
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร รร.นอส.ฯ
แฟ้มรายงานการประชุม รร.นอส.ฯ ประจาเดือน ปี ๖๔
รายงานผลการประเมินความปลอดภัยของระบบการ
บริหารจัดการข้อมูล รร.นอส.ฯ ปี ๖๔

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) รร.นอส.ยศ.ทอ. ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔

สถานที่จัดเก็บ/
แหล่งอ้างอิง
กกศ.รร.นอส.ฯ
กกศ.รร.นอส.ฯ
กกศ.รร.นอส.ฯ
กวผ.รร.นอส.ฯ
กกศ.รร.นอส.ฯ
กวผ.รร.นอส.ฯ
กกศ.รร.นอส.ฯ
กกศ.รร.นอส.ฯ
กกศ.รร.นอส.ฯ
กกศ.รร.นอส.ฯ
ผธก.รร.นอส.ฯ
กกศ.รร.นอส.ฯ
ผธก.รร.นอส.ฯ
ผธก.รร.นอส.ฯ
กวผ.รร.นอส.ฯ
กกศ.รร.นอส.ฯ
กกศ.รร.นอส.ฯ
กกศ.รร.นอส.ฯ
นกม.รร.นอส.ฯ
ผธก.รร.นอส.ฯ
นกม.รร.นอส.ฯ

หน้า ๗๘

๓. ตารางแสดงหลักฐานอ้างอิงในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา (ต่อ)
มาตรฐาน/
หมายเลข
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๕ นอส.๓/๓.๕/๑-๑ แผนการขับเคลื่อน รร.นอส.ยศ.ทอ.ให้เป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
นอส.๓/๓.๕/๑-๒ แผนปฏิบัติการขับเคลื่อน รร.นอส.ยศ.ทอ.เป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔
นอส.๓/๓.๕/๒-๑ คาสั่ง รร.นอส.ยศ.ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๑๐/๖๓ ลง ๒๘ ต.ค.๖๓
เรื่อง แต่งตั้ง คณก.อานวยการขับเคลื่อนแผนการจัดการ
ความรู้ เพื่อให้ รร.นอส.ยศ.ทอ.เป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้
นอส.๓/๓.๕/๒-๒ คาสั่ง รร.นอส.ยศ.ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๑๓/๖๔ ลง ๑๙ พ.ค.๖๔
เรื่อง การสร้างชุมชนนักปฏิบัติ รร.นอส.ยศ.ทอ.
นอส.๓/๓.๕/๓ คู่มือการฝึกทักษะตามเอกลักษณ์ของ รร.นอส.ยศ.ทอ.
พ.ศ.๒๕๖๔
นอส.๓/๓.๕/๔-๑ ภาพการเผยแพร่องค์ความรู้ ในเว็บไซต์ รร.นอส.ยศ.ทอ.
นอส.๓/๓.๕/๔-๒ ภาพการจัดทาคลังความรู้ในระบบ NAS รร.นอส.ฯ
(นอส.๓/๓.๑/๕) แฟ้มรายงานการประชุม รร.นอส.ฯ ประจาเดือน ปี ๖๔
นอส.๓/๓.๕/๕ หนังสือ รร.นอส.ฯ ที่ กห ๐๖๓๗.๖(๒)/๓๒๖ ลง ๒๑ มิ.ย.๖๔
เรื่อง ขอส่งข้อมูลการขับเคลื่อน รร.นอส.ยศ.ทอ.ให้เป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ (KM to LO) ตามตัวชี้วัด
๕ องค์ประกอบ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๖ นอส.๓/๓.๖/๑ แผนบริหารความเสี่ยง รร.นอส.ฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
(นอส.๓/๓.๒/๒-๔) คาสั่ง รร.นอส.ฯ (เฉพาะ) ที่ ๑/๖๓ ลง ๘ ม.ค.๖๓ เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน รร.นอส.ฯ
นอส.๓/๓.๖/๓ เอกสารการระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง (R1) ของ
รร.นอส.ฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
นอส.๓/๓.๖/๔-๑ เอกสารประเมินผลการควบคุมและการจัดการ
ความเสี่ยง (R2) ของ รร.นอส.ฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
นอส.๓/๓.๖/๔-๒ แผนบริหารความเสี่ยง (R3) ของ รร.นอส.ฯ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
(นอส.๓/๓.๑/๕) แฟ้มรายงานการประชุม รร.นอส.ฯ ประจาเดือน ปี ๖๔
นอส.๓/๓.๖/๕ เอกสารติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (R4) ของ
รร.นอส.ฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) รร.นอส.ยศ.ทอ. ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔

สถานที่จัดเก็บ/
แหล่งอ้างอิง
คณก.KM to LO
รร.นอส.ฯ
คณก.KM to LO
รร.นอส.ฯ
คณก.KM to LO
รร.นอส.ฯ
คณก.KM to LO
รร.นอส.ฯ
กกศ.รร.นอส.ฯ
เว็บไซต์ รร.นอส.ฯ
NAS รร.นอส.ฯ
ผธก.รร.นอส.ฯ
คณก.KM to LO
รร.นอส.ฯ
กวผ.รร.นอส.ฯ
กวผ.รร.นอส.ฯ
กวผ.รร.นอส.ฯ
กวผ.รร.นอส.ฯ
กวผ.รร.นอส.ฯ
ผธก.รร.นอส.ฯ
กวผ.รร.นอส.ฯ

หน้า ๗๙

๓. ตารางแสดงหลักฐานอ้างอิงในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา (ต่อ)
มาตรฐาน/
หมายเลข
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ ๔ การบริหารและพัฒนาหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ นอส.๔/๔.๑/๑-๑ คู่มือการจัดทาและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาของ ทอ.
นอส.๔/๔.๑/๑-๒ หนังสือขออนุมัติใช้หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส
พ.ศ.๒๕๖๐
นอส.๔/๔.๑/๒-๑ คาสั่ง รร.นอส.ฯ (เฉพาะ) ที่ ๓/๖๓ ลง ๒๗ มี.ค.๖๓ เรื่อง
แต่งตั้งคณะเจ้าหน้าที่ทางานพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
รร.นอส.ฯ
นอส.๔/๔.๑/๒-๒ ภาพการประชุม จนท.ทางานพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
รร.นอส.ฯ (๒๘ มิ.ย.๖๔)
นอส.๔/๔.๑/๒-๓ ภาพการประชุม จนท.ทางานพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
รร.นอส.ฯ (๓๐ มิ.ย.๖๔)
นอส.๔/๔.๑/๒-๔ ภาพการประชุม จนท.ทางานพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
รร.นอส.ฯ (๑ ก.ค.๖๔)
(นอส.๑/๑.๔/๔-๑) รายงานผลการสารวจความพึงพอใจต่อผู้สาเร็จการศึกษา
หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๗๖
นอส.๔/๔.๑/๔-๑ รายงานผลสารวจความคิดเห็นต่อหลักสูตร นอส.ของ
นทน.รุ่นที่ ๗๖
นอส.๔/๔.๑/๔-๒ รายงานผลสารวจความคิดเห็นต่อหลักสูตร นอส.ของ
นทน.รุ่นที่ ๗๗
นอส.๔/๔.๑/๕ หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส พ.ศ.๒๕๖๕
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒ นอส.๔/๔.๒/๑ หนังสือ กกศ.รร.นอส.ฯ ที่ กห ๐๖๓๗.๖(๒)/๒๒๓
ลง ๒ ก.ย.๖๓ เรื่อง ขออนุมัติคุณสมบัติผู้บรรยาย
หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส
นอส.๔/๔.๒/๒-๑ แฟ้มประวัติผู้บรรยายหลักสูตร นอส.รุ่นที่ ๗๖ และรุ่นที่ ๗๗
นอส.๔/๔.๒/๒-๒ ภาพหน้าจอ e-Learning รร.นอส.ฯ หน้าประวัติผู้บรรยาย
นอส.๔/๔.๒/๓-๑ สรุปผลการประเมินผู้บรรยายรายวิชา หลักสูตร นอส.รุ่นที่ ๗๖
นอส.๔/๔.๒/๓-๒ สรุปผลการประเมินผู้บรรยายรายวิชา หลักสูตร นอส.รุ่นที่ ๗๗
นอส.๔/๔.๒/๕-๑ คาสั่ง รร.นอส.ฯ (เฉพาะ) ที่ ๘ ลง ๒๔ ต.ค.๖๒ เรื่อง
แบ่งสัมมนาและมอบหมายหน้าที่ นทน.หลักสูตร นอส.
รุ่นที่ ๗๖
นอส.๔/๔.๒/๕-๒ คาสั่ง รร.นอส.ฯ (เฉพาะ) ที่ ๑๓ ลง ๑๓ เม.ย.๖๓ เรื่อง
แต่งตั้งอาจารย์ประจาสัมมนา และอาจารย์ ผู้ควบคุมการ
สัมมนาและปฏิบัติ (รุ่นที่ ๗๖)
นอส.๔/๔.๒/๕-๓ คาสั่ง รร.นอส.ฯ (เฉพาะ) ที่ ๘ ลง ๒๔ เม.ย.๖๔ เรื่อง
แบ่งสัมมนาและมอบหมายหน้าที่ นทน.หลักสูตร นอส.
รุ่นที่ ๗๗
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) รร.นอส.ยศ.ทอ. ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔

สถานที่จัดเก็บ/
แหล่งอ้างอิง
กกศ.รร.นอส.ฯ
กกศ.รร.นอส.ฯ
กกศ.รร.นอส.ฯ
กกศ.รร.นอส.ฯ
กกศ.รร.นอส.ฯ
กกศ.รร.นอส.ฯ
กวผ.รร.นอส.ฯ
กวผ.รร.นอส.ฯ
กวผ.รร.นอส.ฯ
กกศ.รร.นอส.ฯ
กกศ.รร.นอส.ฯ
กกศ.รร.นอส.ฯ
เว็บไซต์ รร.นอส.ฯ
กวผ.รร.นอส.ฯ
กวผ.รร.นอส.ฯ
กนท.รร.นอส.ฯ
กกศ.รร.นอส.ฯ
กนท.รร.นอส.ฯ

หน้า ๘๐

๓. ตารางแสดงหลักฐานอ้างอิงในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา (ต่อ)
มาตรฐาน/
หมายเลข
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒ นอส.๔/๔.๒/๕-๔ คาสั่ง รร.นอส.ฯ (เฉพาะ) ที่ ๑๕ ลง ๑๑ มิ.ย.๖๔ เรื่อง
แต่งตั้งอาจารย์ประจาสัมมนา และอาจารย์ ผู้ควบคุมการ
สัมมนาและปฏิบัติ (รุ่นที่ ๗๗)
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๓ นอส.๔/๔.๓/๑ คาสั่ง รร.นอส.ฯ (เฉพาะ) ที่ ๑๔ ลง ๑๓ เม.ย.๖๓ เรื่อง
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ทางานบริหารหลักสูตร รร.นอส.ฯ (รุ่นที่ ๗๖)
(นอส.๓/๓.๒/๓-๒) คาสั่ง รร.นอส.ฯ (เฉพาะ) ที่ ๘ ลง ๑๗ มี.ค.๖๔ เรื่อง
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ทางานบริหารหลักสูตร รร.นอส.ฯ (รุ่นที่ ๗๗)
นอส.๔/๔.๓/๒-๑ สรุปผลการประชุมเตรียมความพร้อมพิธีเปิดการศึกษา
หลักสูตร นอส.รุ่นที่ ๗๖
นอส.๔/๔.๓/๒-๒ สรุปผลการประชุมเตรียมการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตร
และเข็มนภาภิวุฒิ หลักสูตร นอส.รุ่นที่ ๗๖ ประจาปี ๖๔
นอส.๔/๔.๓/๒-๓ สรุปผลการประชุมเตรียมความพร้อมพิธีเปิดการศึกษา
หลักสูตร นอส.รุ่นที่ ๗๗
นอส.๔/๔.๓/๒-๔ สรุปผลการประชุมเตรียมการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตร
และเข็มนภาภิวุฒิ หลักสูตร นอส.รุ่นที่ ๗๗ ประจาปี ๖๔
นอส.๔/๔.๓/๓ แถลงหลักสูตร นอส.พ.ศ.๒๕๖๐
นอส.๔/๔.๓/๔-๑ แฟ้มผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน รุ่นที่ ๗๖
นอส.๔/๔.๓/๔-๒ แฟ้มผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน รุ่นที่ ๗๗
นอส.๔/๔.๓/๕-๑ สรุ ป ผลการประชุ มประเมินการจัด การเรี ยนการสอน
(AAR) หลักสูตร นอส.รุ่นที่ ๗๔
นอส.๔/๔.๓/๕-๒ คาสั่งแต่งตั้งผู้บรรยาย รุ่นที่ ๗๕
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๔ นอส.๔/๔.๔/๑-๑ สรุปผลรูปแบบการเรียน หลักสูตร นอส.รุ่นที่ ๗๖
นอส.๔/๔.๔/๑-๒ สรุปผลรูปแบบการเรียน หลักสูตร นอส.รุ่นที่ ๗๗
นอส.๔/๔.๔/๒ แผนงานโครงการและกิจกรรมของ นทน.รุ่นที่ ๗๖
นอส.๔/๔.๔/๓-๑ แฟ้มการจัดการศึกษา รุ่นที่ ๗๖
นอส.๔/๔.๔/๓-๒ แฟ้มการจัดการศึกษา รุ่นที่ ๗๗
นอส.๔/๔.๔/๔-๑ ภาพหน้าต่างเว็บไซต์ของ รร.นอส.ฯ
(นอส.๓/๓.๔/๑-๑) ภาพหน้าต่างระบบ e-Learning รร.นอส.ฯ
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๕ (นอส.๑/๑.๑/๓) ระเบียบ รร.นอส.ยศ.ทอ.ว่าด้วย การวัดและประเมินผล
การศึกษานายทหารนักเรียน โรงเรียนนายทหารอากาศ
อาวุโส กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ พ.ศ.๒๕๖๓
นอส.๔/๔.๕/๒ ภารกิจ กวผ.รร.นอส.ฯ ตามอัตรา ทอ.(เฉพาะกิจ) ปี ๕๒
นอส.๔/๔.๕/๓ ใบแบบประเมินการเรียนการสอนหลักสูตร นอส.
พ.ศ.๒๕๖๐ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒)
นอส.๔/๔.๕/๔ หนังสือรายงานผลคะแนนของทุกหมวดวิชา

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) รร.นอส.ยศ.ทอ. ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔

สถานที่จัดเก็บ/
แหล่งอ้างอิง
กกศ.รร.นอส.ฯ
กกศ.รร.นอส.ฯ
กกศ.รร.นอส.ฯ
ผธก.รร.นอส.ฯ
ผธก.รร.นอส.ฯ
ผธก.รร.นอส.ฯ
ผธก.รร.นอส.ฯ
กกศ.รร.นอส.ฯ
กวผ.รร.นอส.ฯ
กวผ.รร.นอส.ฯ
กกศ.รร.นอส.ฯ
กกศ.รร.นอส.ฯ
กกศ.รร.นอส.ฯ
กกศ.รร.นอส.ฯ
กนท.รร.นอส.ฯ
กกศ.รร.นอส.ฯ
กกศ.รร.นอส.ฯ
เว็บไซต์ รร.นอส.ฯ
เว็บไซต์ รร.นอส.ฯ
กวผ.รร.นอส.ฯ
กวผ.รร.นอส.ฯ
กกศ.รร.นอส.ฯ
กวผ.รร.นอส.ฯ

หน้า ๘๑

๓. ตารางแสดงหลักฐานอ้างอิงในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา (ต่อ)
มาตรฐาน/
หมายเลข
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๖ นอส.๔/๔.๖/๑
นอส.๔/๔.๖/๒
นอส.๔/๔.๖/๓
(นอส.๓/๓.๔/๑-๑)
นอส.๔/๔.๖/๕
นอส.๔/๔.๖/๖
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๗ นอส.๔/๔.๗/๑-๑
นอส.๔/๔.๗/๑-๒
นอส.๔/๔.๗/๑-๓
นอส.๔/๔.๗/๑-๔
นอส.๔/๔.๗/๓-๑
นอส.๔/๔.๗/๓-๒
นอส.๔/๔.๗/๔-๑
นอส.๔/๔.๗/๔-๒
นอส.๔/๔.๗/๔-๓
นอส.๔/๔.๗/๔-๔

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง

สถานที่จัดเก็บ/
แหล่งอ้างอิง
ผธก.รร.นอส.ฯ
ผธก.รร.นอส.ฯ
กกศ.รร.นอส.ฯ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี ๖๔
ภารกิจ ผธก.รร.นอส.ฯ ตามอัตรา ทอ.(เฉพาะกิจ) ปี ๕๒
ใบแบบเสนอความต้องการและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
โครงการศึกษาของ ทอ.ปี ๖๔ รุ่นที่ ๗๖, ๗๗
ภาพหน้าต่างระบบ e-Learning รร.นอส.ฯ
เว็บไซต์ รร.นอส.ฯ
สรุปผลการประเมินทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้
ผธก.รร.นอส.ฯ
รุ่นที่ ๗๖, ๗๗
คาของบประมาณประจาปี ๖๔ และรายการพัสดุที่ได้รับ ผธก.รร.นอส.ฯ
การสนับสนุน
เอกสารกิจกรรมส่งเสริมความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน กนท.รร.นอส.ฯ
ของข้าราชการ รร.นอส.ฯ ครั้งที่ ๑
เอกสารกิจกรรมส่งเสริมความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน กนท.รร.นอส.ฯ
ของข้าราชการ รร.นอส.ฯ ครั้งที่ ๒
เอกสารกิ จ กรรมส่ ง เสริ ม หลั ก สู ต รนายทหารอากาศ กนท.รร.นอส.ฯ
อาวุโส รุ่นที่ ๗๖
เอกสารกิ จ กรรมส่ ง เสริ ม หลั ก สู ต รนายทหารอากาศ กนท.รร.นอส.ฯ
อาวุโส รุ่นที่ ๗๗
ผธก.รร.นอส.ฯ
แฟ้มการนาเสนอกิจกรรมส่งเสริมความรู้พื้นฐานในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการ รร.นอส.ฯ ปี ๖๔
ภาพโฟลเดอร์ข้อมูลการนาเสนอกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตร กนท.รร.นอส.ฯ
และบันทึกประจาวันของ นทน.รุ่นที่ ๗๖ และ ๗๗
เอกสารสรุ ป ผลส ารวจความพึ ง พอใจของข้ า ราชการ กนท.รร.นอส.ฯ
รร.นอส.ฯ ที่มีต่อกิจกรรมส่งเสริมความรู้พื้นฐานในการ
ปฏิบัติงาน ครั้งที่ ๑
เอกสารสรุ ป ผลส ารวจความพึ ง พอใจของข้ า ราชการ กนท.รร.นอส.ฯ
รร.นอส.ฯ ที่มีต่อกิจกรรมส่งเสริมความรู้พื้นฐานในการ
ปฏิบัติงาน ครั้งที่ ๒
เอกสารสรุปผลสารวจความพึงพอใจของ นทน.หลักสูตร กนท.รร.นอส.ฯ
นอส.รุ่นที่ ๗๖ ที่มีต่อกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตร
เอกสารสรุปผลสารวจความพึงพอใจของ นทน.หลักสูตร กนท.รร.นอส.ฯ
นอส.รุ่นที่ ๗๗ ที่มีต่อกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตร

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) รร.นอส.ยศ.ทอ. ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔

หน้า ๘๒

๓. ตารางแสดงหลักฐานอ้างอิงในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา (ต่อ)
มาตรฐาน/
สถานที่จัดเก็บ/
หมายเลข
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
ตัวบ่งชี้
แหล่งอ้างอิง
มาตรฐานที่ ๔ การบริหารและพัฒนาหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๘ (นอส.๔/๔.๗/๑-๑) เอกสารกิจกรรมส่งเสริมความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน กนท.รร.นอส.ฯ
ของข้าราชการ รร.นอส.ฯ ครั้งที่ ๑
(นอส.๔/๔.๗/๑-๒) เอกสารกิจกรรมส่งเสริมความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน กนท.รร.นอส.ฯ
ของข้าราชการ รร.นอส.ฯ ครั้งที่ ๒
(นอส.๔/๔.๗/๑-๓) เอกสารกิ จ กรรมส่ ง เสริ ม หลั ก สู ต รนายทหารอากาศ กนท.รร.นอส.ฯ
อาวุโส รุ่นที่ ๗๖
(นอส.๔/๔.๗/๑-๔) เอกสารกิ จ กรรมส่ ง เสริ ม หลั ก สู ต รนายทหารอากาศ กนท.รร.นอส.ฯ
อาวุโส รุ่นที่ ๗๗
ผธก.รร.นอส.ฯ
(นอส.๔/๔.๗/๓-๑) แฟ้มการนาเสนอกิจกรรมส่งเสริมความรู้พื้นฐานในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการ รร.นอส.ฯ ปี ๖๔
(นอส.๔/๔.๗/๓-๒) ภาพโฟลเดอร์ข้อมูลการนาเสนอกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตร กนท.รร.นอส.ฯ
และบันทึกประจาวันของ นทน.รุ่นที่ ๗๖ และ ๗๗
(นอส.๔/๔.๗/๔-๑) เอกสารสรุ ป ผลส ารวจความพึ ง พอใจของข้ า ราชการ กนท.รร.นอส.ฯ
รร.นอส.ฯ ที่มีต่อกิจกรรมส่งเสริมความรู้พื้นฐานในการ
ปฏิบัติงาน ครั้งที่ ๑
(นอส.๔/๔.๗/๔-๒) เอกสารสรุ ป ผลส ารวจความพึ ง พอใจของข้ า ราชการ กนท.รร.นอส.ฯ
รร.นอส.ฯ ที่มีต่อกิจกรรมส่งเสริมความรู้พื้นฐานในการ
ปฏิบัติงาน ครั้งที่ ๒
(นอส.๔/๔.๗/๔-๓) เอกสารสรุปผลสารวจความพึงพอใจของ นทน.หลักสูตร กนท.รร.นอส.ฯ
นอส.รุ่นที่ ๗๖ ที่มีต่อกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตร
(นอส.๔/๔.๗/๔-๔) เอกสารสรุปผลสารวจความพึงพอใจของ นทน.หลักสูตร กนท.รร.นอส.ฯ
นอส.รุ่นที่ ๗๗ ที่มีต่อกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตร
มาตรฐานที่ ๕ การฝึกทักษะตามเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ นอส.๕/๕.๑/๑-๑ บฝ.๔/๒-๓ นภาภิวุฒิ ๑ การปฏิบัติงานในหน้าที่
กกศ.รร.นอส.ฯ
ฝ่ายอานวยการ รุ่นที่ ๗๖
นอส.๕/๕.๑/๑-๒ บฝ.๔/๒-๓ นภาภิวุฒิ ๑ การปฏิบัติงานในหน้าที่
กกศ.รร.นอส.ฯ
ฝ่ายอานวยการ รุ่นที่ ๗๗
นอส.๕/๕.๑/๑-๓ คู่มือการฝึกทักษะการปฏิบัติงานในหน้าที่ฝ่ายอานวยการ กกศ.รร.นอส.ฯ
หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส พ.ศ.๒๕๖๓
(นอส.๔/๔.๓/๑-๑) คาสั่ง รร.นอส.ยศ.ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๑๔ ลง ๑๓ เม.ย.๖๓ เรื่อง กกศ.รร.นอส.ฯ
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ทางานบริหารหลักสูตร รร.นอส.ยศ.ทอ.
(รุ่นที่ ๗๖)

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) รร.นอส.ยศ.ทอ. ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔

หน้า ๘๓

๓. ตารางแสดงหลักฐานอ้างอิงในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา (ต่อ)
มาตรฐาน/
หมายเลข
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ (นอส.๓/๓.๒/๓-๒) คาสั่ง รร.นอส.ยศ.ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๘ ลง ๑๗ มี.ค.๖๔ เรื่อง
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ทางานบริหารหลักสูตร รร.นอส.ยศ.ทอ.
(รุ่นที่ ๗๗)
นอส.๕/๕.๑/๒-๑ คาสั่ง รร.นอส.ฯ (เฉพาะ) ที่ ๑ ลง ๙ ม.ค.๖๔ เรื่อง
แต่งตั้ง คณก.ฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ฝ่ายอานวยการ
(รุ่นที่ ๗๖)
นอส.๕/๕.๑/๒-๒ คาสั่ง รร.นอส.ฯ (เฉพาะ) ที่ ๑๖ ลง ๑๑ มิ.ย.๖๔ เรื่อง
แต่งตั้ง คณก.ฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ฝ่ายอานวยการ
(รุ่นที่ ๗๗)
นอส.๕/๕.๑/๔-๑ สรุปผลการประเมิน บฝ.๔/๒-๓ นภาภิวุฒิ ๑ การปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ฝ่ายอานวยการ หลักสูตรนายทหารอากาศ
อาวุโส รุ่นที่ ๗๖
นอส.๕/๕.๑/๔-๒ สรุปผลการประเมิน บฝ.๔/๒-๓ นภาภิวุฒิ ๑ การปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ฝ่ายอานวยการ หลักสูตรนายทหารอากาศ
อาวุโส รุ่นที่ ๗๗
นอส.๕/๕.๑/๕-๑ สรุปผลสารวจความคิดเห็นต่อการศึกษาหมวดวิชาที่ ๔
ของ นทน.หลักสูตร นอส.รุ่นที่ ๗๖
นอส.๕/๕.๑/๕-๒ สรุปผลการประชุมประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
(AAR) หมวดวิชาที่ ๔ หลักสูตร นอส.รุ่นที่ ๗๖
นอส.๕/๕.๑/๕-๓ สรุปผลสารวจความคิดเห็นต่อการศึกษาหมวดวิชาที่ ๔
ของ นทน.หลักสูตร นอส.รุ่นที่ ๗๗
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ (นอส.๕/๕.๑/๑-๑) บฝ.๔/๒-๓ นภาภิวุฒิ ๑ การปฏิบัติงานในหน้าที่
ฝ่ายอานวยการ รุ่นที่ ๗๖
(นอส.๕/๕.๑/๑-๒) บฝ.๔/๒-๓ นภาภิวุฒิ ๑ การปฏิบัติงานในหน้าที่
ฝ่ายอานวยการ รุ่นที่ ๗๗
(นอส.๔/๔.๓/๑-๑) คาสั่ง รร.นอส.ยศ.ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๑๔ ลง ๑๓ เม.ย.๖๓ เรื่อง
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ทางานบริหารหลักสูตร รร.นอส.ยศ.ทอ.
(รุ่นที่ ๗๖)
(นอส.๓/๓.๒/๓-๒) คาสั่ง รร.นอส.ยศ.ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๘ ลง ๑๗ มี.ค.๖๔ เรื่อง
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ทางานบริหารหลักสูตร รร.นอส.ยศ.ทอ.
(รุ่นที่ ๗๗)
(นอส.๕/๕.๑/๒-๑) คาสั่ง รร.นอส.ฯ (เฉพาะ) ที่ ๑ ลง ๙ ม.ค.๖๔ เรื่อง
แต่งตั้ง คณก.ฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ฝ่ายอานวยการ
(รุ่นที่ ๗๖)
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) รร.นอส.ยศ.ทอ. ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔

สถานที่จัดเก็บ/
แหล่งอ้างอิง
กกศ.รร.นอส.ฯ
กกศ.รร.นอส.ฯ
กกศ.รร.นอส.ฯ
กวผ.รร.นอส.ฯ
กวผ.รร.นอส.ฯ
กวผ.รร.นอส.ฯ
กวผ.รร.นอส.ฯ
กวผ.รร.นอส.ฯ
กกศ.รร.นอส.ฯ
กกศ.รร.นอส.ฯ
กกศ.รร.นอส.ฯ
กกศ.รร.นอส.ฯ
กกศ.รร.นอส.ฯ

หน้า ๘๔

๓. ตารางแสดงหลักฐานอ้างอิงในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา (ต่อ)
มาตรฐาน/
ตัวบ่งชี้

หมายเลข

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง

สถานที่จัดเก็บ/
แหล่งอ้างอิง
กกศ.รร.นอส.ฯ

(นอส.๕/๕.๑/๒-๒) คาสั่ง รร.นอส.ฯ (เฉพาะ) ที่ ๑๖ ลง ๑๑ มิ.ย.๖๔ เรื่อง
แต่งตั้ง คณก.ฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ฝ่ายอานวยการ
(รุ่นที่ ๗๗)
นอส.๕/๕.๒/๓-๑ ภาพการประชุมชี้แจง บฝ.๔/๒-๓ นภาภิวุฒิ ๑ หลักสูตร กกศ.รร.นอส.ฯ
นอส.รุ่นที่ ๗๖
กกศ.รร.นอส.ฯ
นอส.๕/๕.๒/๓-๒ ภาพการประชุมประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
(AAR) บฝ.๔/๒-๓ นภาภิวุฒิ หลักสูตร นอส.รุ่นที่ ๗๖
นอส.๕/๕.๒/๓-๓ ภาพการประชุมเตรียมความพร้อมในการควบคุม บฝ.๔/ กกศ.รร.นอส.ฯ
๒-๓ นภาภิวุฒิ ๑ หลักสูตร นอส.รุ่นที่ ๗๗
กกศ.รร.นอส.ฯ
นอส.๕/๕.๒/๓-๔ ภาพการประชุมประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
(AAR) บฝ.๔/๒-๓ นภาภิวุฒิ ๑ หลักสูตร นอส.รุ่นที่ ๗๗
(นอส.๕/๕.๑/๔-๑) สรุปผลการประเมิน บฝ.๔/๒-๓ นภาภิวุฒิ ๑ การปฏิบัติงาน
กวผ.รร.นอส.ฯ
ในหน้าที่ฝ่ายอานวยการ หลักสูตรนายทหารอากาศ
อาวุโส รุ่นที่ ๗๖
(นอส.๕/๕.๑/๔-๒) สรุปผลการประเมิน บฝ.๔/๒-๓ นภาภิวุฒิ ๑ การปฏิบัติงาน
กวผ.รร.นอส.ฯ
ในหน้าที่ฝ่ายอานวยการ หลักสูตรนายทหารอากาศ
อาวุโส รุ่นที่ ๗๗
(นอส.๕/๕.๑/๕-๑) สรุปผลสารวจความคิดเห็นต่อการศึกษาหมวดวิชาที่ ๔
กวผ.รร.นอส.ฯ
ของ นทน.หลักสูตร นอส.รุ่นที่ ๗๖
(นอส.๕/๕.๑/๕-๒) สรุปผลการประชุมประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
กวผ.รร.นอส.ฯ
(AAR) หมวดวิชาที่ ๔ หลักสูตร นอส.รุ่นที่ ๗๖
(นอส.๕/๕.๑/๕-๓) สรุปผลสารวจความคิดเห็นต่อการศึกษาหมวดวิชาที่ ๔
กวผ.รร.นอส.ฯ
ของ นทน.หลักสูตร นอส.รุ่นที่ ๗๗
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๓ นอส.๕/๕.๑/๒-๑ คาสั่ง รร.นอส.ฯ (เฉพาะ) ที่ ๑ ลง ๙ ม.ค.๖๔ เรื่อง
กกศ.รร.นอส.ฯ
แต่งตั้ง คณก.ฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ฝ่ายอานวยการ
(รุ่นที่ ๗๖)
นอส.๕/๕.๑/๒-๒ คาสั่ง รร.นอส.ฯ (เฉพาะ) ที่ ๑๖ ลง ๑๑ มิ.ย.๖๔ เรื่อง
กกศ.รร.นอส.ฯ
แต่งตั้ง คณก.ฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ฝ่ายอานวยการ
(รุ่นที่ ๗๗)
นอส.๕/๕.๓/๒ รายการพัสดุคงรูปประจาสัมมนา
ผธก.รร.นอส.ฯ
(นอส.๓/๓.๔/๑-๑) ภาพหน้าต่างระบบ e-Learning รร.นอส.ฯ
เว็บไซต์ รร.นอส.ฯ
นอส.๕/๕.๓/๓ แบบใบประเมินทรัพยากรสนับสนุนการฝึกทักษะ
กกศ.รร.นอส.ฯ
ตามเอกลักษณ์ของสถานศึกษา

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) รร.นอส.ยศ.ทอ. ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔

หน้า ๘๕

๓. ตารางแสดงหลักฐานอ้างอิงในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา (ต่อ)
มาตรฐาน/
ตัวบ่งชี้

หมายเลข

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง

สถานที่จัดเก็บ/
แหล่งอ้างอิง
กกศ.รร.นอส.ฯ

นอส.๕/๕.๓/๔-๑ ผลการประเมินการใช้ทรัพยากรสนับสนุนการฝึกทักษะ
ตามเอกลักษณ์ของสถานศึกษาของ นทน.หลักสูตร นอส.
รุ่นที่ ๗๖
นอส.๕/๕.๓/๔-๒ ผลการประเมินการใช้ทรัพยากรสนับสนุนการฝึกทักษะ
กกศ.รร.นอส.ฯ
ตามเอกลักษณ์ของสถานศึกษาของ นทน.หลักสูตร นอส.
รุ่นที่ ๗๗
(นอส.๔/๔.๖/๖) คาของบประมาณประจาปี ๖๔ และรายการพัสดุที่ได้รับ ผธก.รร.นอส.ฯ
การสนับสนุน
มาตรฐานที่ ๖ การประกันและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ นอส.๖/๖.๑/๑-๑ คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา
คณก.ประกัน
ยศ.ทอ.พ.ศ.๒๕๖๑
คุณภาพการศึกษา
รร.นอส.ฯ
นอส.๖/๖.๑/๑-๒ คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา รร.นอส.ยศ.ทอ.
คณก.ประกัน
พ.ศ.๒๕๖๕
คุณภาพการศึกษา
รร.นอส.ฯ
นอส.๖/๖.๑/๒ คาสั่ง รร.นอส.ยศ.ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๑๑/๖๓ ลง ๒๙ ต.ค.๖๓ คณก.ประกัน
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
คุณภาพการศึกษา
รร.นอส.ยศ.ทอ.
รร.นอส.ฯ
นอส.๖/๖.๑/๓-๑ ภาพการเผยแพร่ความรู้ด้านการประกันคุณภาพ
เว็บไซต์ รร.นอส.ฯ
การศึกษา ในเว็บไซต์ รร.นอส.ฯ
นอส.๖/๖.๑/๓-๒ หนังสือ กกศ.รร.นอส.ฯ ที่ กห ๐๖๓๗.๖(๒)/๓๓๔ ลง ๒๙
กกศ.รร.นอส.ฯ
ก.ค.๖๔ เรื่อง ขออนุมัติเปิดการอบรม เรื่อง การดาเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา สาหรับบุคลากรของ รร.นอส.
ยศ.ทอ.
(นอส.๓/๓.๒/๒-๔) คาสั่ง รร.นอส.ฯ (เฉพาะ) ที่ ๑/๖๓ ลง ๘ ม.ค.๖๓ เรื่อง
กวผ.รร.นอส.ฯ
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน รร.นอส.ฯ
(นอส.๓/๓.๕/๒-๑) คาสั่ง รร.นอส.ยศ.ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๑๐/๖๓ ลง ๒๘ ต.ค.๖๓ คณก.KM to LO
เรื่อง แต่งตั้ง คณก.อานวยการขับเคลื่อนแผนการจัดการ
รร.นอส.ฯ
ความรู้ เพื่อให้ รร.นอส.ยศ.ทอ.เป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้
(นอส.๖/๖.๑/๕-๑) หนังสือแจ้งกาหนดการเข้าตรวจติดตามและประเมิน
คณก.ประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน รร.นอส.ฯ ประจาปี
คุณภาพการศึกษา
งบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑
รร.นอส.ฯ

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) รร.นอส.ยศ.ทอ. ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔

หน้า ๘๖

๓. ตารางแสดงหลักฐานอ้างอิงในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา (ต่อ)
มาตรฐาน/
ตัวบ่งชี้

หมายเลข

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง

(นอส.๖/๖.๑/๕-๒) หนังสือแจ้งกาหนดการเข้าตรวจติดตามและประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน รร.นอส.ฯ ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒
(นอส.๖/๖.๑/๕-๓) รายงานผลการตรวจติดตามการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน รร.นอส.ยศ.ทอ.ปี ๖๔ ครั้งที่ ๑
(นอส.๖/๖.๑/๕-๔) รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
รร.นอส.ยศ.ทอ.ประจาปีงบประมาณ ๖๔
(นอส.๕/๕.๑/๑-๒) บฝ.๔/๒-๓ นภาภิวุฒิ ๑ การปฏิบัติงานในหน้าที่
ฝ่ายอานวยการ รุ่นที่ ๗๗
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๒ นอส.๖/๖.๒/๑ รายงานการประเมินตนเอง รร.นอส.ฯ ประจาปี ๖๑,
๖๒, ๖๓
นอส.๖/๖.๒/๒
(นอส.๖/๖.๑/๒)
(นอส.๖/๖.๑/๑-๒)
(นอส.๕/๕.๑/๑-๒)
นอส.๖/๖.๑/๓-๑

สถานที่จัดเก็บ/
แหล่งอ้างอิง
คณก.ประกัน
คุณภาพการศึกษา
รร.นอส.ฯ
คณก.ประกัน
คุณภาพการศึกษา
รร.นอส.ฯ
คณก.ประกัน
คุณภาพการศึกษา
รร.นอส.ฯ
กกศ.รร.นอส.ฯ

คณก.ประกัน
คุณภาพการศึกษา
รร.นอส.ฯ
ผลการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพ
คณก.ประกัน
การศึกษา ปี ๖๓ (อยู่ในส่วนที่ ๓ ของรายงานการประเมิน คุณภาพการศึกษา
ตนเอง รร.นอส.ฯ ปี ๖๔)
รร.นอส.ฯ
คาสั่ง รร.นอส.ยศ.ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๑๑/๖๓ ลง ๒๙ ต.ค.๖๓ คณก.ประกัน
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
คุณภาพการศึกษา
รร.นอส.ยศ.ทอ.
รร.นอส.ฯ
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา รร.นอส.ยศ.ทอ.
คณก.ประกัน
พ.ศ.๒๕๖๕
คุณภาพการศึกษา
รร.นอส.ฯ
กกศ.รร.นอส.ฯ
บฝ.๔/๒-๓ นภาภิวุฒิ ๑ การปฏิบัติงานในหน้าที่
ฝ่ายอานวยการ รุ่นที่ ๗๗
ภาพการเผยแพร่ความรู้ด้านการประกันคุณภาพ
เว็บไซต์ รร.นอส.ฯ
การศึกษา ในเว็บไซต์ รร.นอส.ฯ

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) รร.นอส.ยศ.ทอ. ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔

หน้า ๘๗

แผนงานการประกันคุณภาพการศึกษา รร.นอส.ยศ.ทอ. ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
ลําดับ
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การดําเนินงาน
ทบทวนและจัดทําคําสั่งแตงตั้ง คณก.ประกันคุณภาพการศึกษา รร.นอส.ฯ
ทบทวนผลการดําเนินงาน ขอขัดของ และขอเสนอแนะ
จัดทํารางแผนงานการประกันคุณภาพการศึกษา รร.นอส.ฯ
ประชุมพิจารณารางแผนงานการประกันคุณภาพการศึกษา รร.นอส.ฯ
คณก.อํานวยการ ฯ อนุมัติใชแผน
คณก.ดําเนินงาน ฯ และ คณก.ตรวจติดตาม ฯ วางแผนการดําเนินงานสง คณก.อํานวยการ ฯ
คณก.ดําเนินงาน ฯ จัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา รร.นอส.ฯ พรอมขออนุมัติใช
คณก.ดําเนินงาน ฯ อบรมพัฒนาความรูงานประกันคุณภาพการศึกษาแก กําลังพล รร.นอส.ฯ
คณก.ดําเนินงาน ฯ ดําเนินงานตามมาตรฐาน ตัวชี้วัดและเกณฑที่กําหนด
คณก.ดําเนินงาน ฯ จัดเก็บเอกสารหลักฐานการประกันคุณภาพการศึกษาในระบบสารสนเทศ
คณก.ดําเนินงาน ฯ สงผลการดําเนินงาน ตอ คณก.ตรวจติดตามฯ เพื่อดําเนินการตรวจติดตาม
เตรียมรับการตรวจจาก คณอก.ประกันคุณภาพการศึกษา ทอ.
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๑๓ รับการตรวจจาก คณอก.ประกันคุณภาพการศึกษา ทอ.
๑๔ คณก.ตรวจติดตามฯ ดําเนินการตรวจติดตามและประเมินคุณภาพภายใน รร.นอส.ฯ
๑๕ คณก.ตรวจติดตามฯ สงผลการตรวจฯ นําเรียน คณก.อํานวยการประกันคุณภาพการศึกษา
รร.นอส.ฯ (สําเนาสง คณก.ดําเนินงานฯ)
๑๖ คณก.ดําเนินงานฯ ปรับปรุงแกไขการดําเนินงานตามคําแนะนําของ คณก.ตรวจติดตามฯ
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๑๗ คณก.ดําเนินงาน ฯ จัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําป (SAR) นําเรียน ผอ.รร.นอส.ฯ
๑๘ คณก.อํานวยการ ฯ สงรายงานการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาป ๖๔ ตอ ยศ.ทอ.
(ภายใน ๓๐ วันหลังปดการศึกษา)
๑๙ คณก.ประกันคุณภาพฯ นําขอเสนอแนะไปปรับปรุงในปงบประมาณถัดไป
หมายเหตุ

คณก.อํานวยการฯ

คณก.ดําเนินงานฯ

คณก.ตรวจติดตามฯ
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