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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของ โรงเรียนการบินทหารบก ศูนยการบินทหารบก
ประจําปงบประมาณ 2558 (ครั้งท่ี 2)

โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของ โรงเรียนการบินทหารบก

…………………………………

รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
1. พ.อ.สันทัด วรรณะศิลปน ประธานกรรมการ
2. พ.อ.สมพงษ เมรินทร กรรมการ
3. พ.อ.ธีรยุทธ ประภากร กรรมการ
4. พ.ท.ชาคริต คมคาย กรรมการ
5. พ.ท.ธาราวุฒิ ภมร กรรมการ
6. ร.อ.สมชาย คงคําศรี กรรมการ
7. ร.อ.จักราวุธ ณ ลําพูน กรรมการ/เลขานุการ
8. ร.ต.สงคราม กงแกว กรรมการ/ผูชวยเลขานุการ

ช่ือหนวยงานท่ีรับการประเมินคุณภาพ โรงเรียนการบินทหารบก  ศูนยการบินทหารบก
วัน เดือน ปท่ีประเมินคุณภาพ วันท่ี 21-22 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2558

ขอมูลของหนวยงาน (โดยสังเขป)
โรงเรียนการบินทหารบก ตั้งอยู ณ คายสมเด็จพระศรีนครินทรา เลขท่ี 303 หมูท่ี 7 ตําบลเขาพระงาม

อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15160 โรงเรียนการบินทหารบกเปนหนวยข้ึนตรงศูนยการบินทหารบก  ประกอบดวย
กองบัญชาการ โรงเรียนการบินทหารบก, กองการศึกษา โรงเรียนการบินทหารบก, กองการฝก โรงเรียนการบิน
ทหารบก, กองบริการและซอมบํารุงอากาศยาน โรงเรียนการบินทหารบก และกองพันนักเรียน โรงเรียนการบิน
ทหารบก

วัตถุประสงคในการประเมินคุณภาพการศึกษา
1. เพ่ือศึกษาวิเคราะหวาหนวยงานมีระบบและกลไกกํากับการควบคุมคุณภาพในแตละองคประกอบ

ของคุณภาพ
2. เพ่ือเปนการยืนยันวา สถานศึกษามีการปฏิบัติตามระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพท่ีกําหนด

โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานตามตัวบงชีคุ้ณภาพ
3. เพ่ือติดตามความกาวหนาในการดําเนินงานตามระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพท่ีกําหนด

เม่ือเทียบกับผลการดําเนินงานในปท่ีผานมา
4. เพ่ือใหขอคิดเห็น จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และใหขอเสนอแนะ  เพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุง

พัฒนาระบบและกลไกในการควบคุมคุณภาพขององคประกอบและดัชนีบงชี้ท่ีกําหนด
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วิธีการดําเนินงาน
1. ศึกษารายงานการประเมินตนเอง ประจําปงบประมาณ 2558 (1 ต.ค.57 – 30 ก.ย.58)

ของโรงเรียนการบินทหารบก เอกสารอางอิงและเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ
2. การรวบรวมขอมูลเพ่ิมเติม

2.1 ผูบริหาร/คณะกรรมการ/บุคคลท่ีรับการสัมภาษณ มีดังนี้
2.1.1 ผูบริหารและคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
2.1.2 ผูรับผิดชอบการดําเนินงานแตละองคประกอบ
2.1.3 ขาราชการ ครู/อาจารย
2.1.4 ผูเรียน ไดแก ศิษยการบินทหารบก และนักเรียนชางอากาศยานทหารบก

2.2 การเยี่ยมชมสถานท่ี : หองเรียน กศ.รร.การบิน ทบ., แผนกฝกอากาศยานจําลอง และ
แผนกบริการและซอมบํารุงอากาศยาน โรงเรียนการบินทหารบก

วิสัยทัศน
“พัฒนาการบินทหารบก สูความเปนเลิศดานการบิน ท้ังในการปฏิบัติการทางทหารและเปนมาตรฐานสากล”

ภารกิจ
โรงเรียนการบินทหารบก มีหนาท่ี วางแผน อํานวยการ กํากับการ และดําเนินการฝกศึกษาหลักสูตรตางๆ

ของสายวิทยาการการบินทหารบก ผลิตกําลังพลประเภทผูทําการในอากาศ และผูทําการบนอากาศยานเปน
ประจํา รวมท้ังเจาหนาท่ีการบินทหารบกดวย  นอกจากนี้ยังรวมถึงการสนับสนุนและจัดทําตําราพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรสายวิทยาการการบินทหารบกใหทันสมัย ปกครองบังคับบัญชาผูเขารับการศึกษา  ตลอดจน
การบันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหนาท่ี

ผลการประเมินคุณภาพ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฯ ไดประชุมพิจารณาผลการประเมินคุณภาพ

เม่ือวันท่ี 21-22 ตุลาคม พ.ศ.2558 แลว เห็นวาโรงเรียนการบินทหารบก มีระบบและกลไกตามองคประกอบ
คุณภาพและดําเนินการตามดัชนีบงชี้ท่ีกําหนด  ดังนี้
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องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค และแผนแมบท
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ตัวบงช้ีท่ี 1.1 การกําหนด/ทบทวนปรัชญา
วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงคและแผน
แมบท

5 5 (-)

1.มีการกําหนด/ทบทวน ปรัชญา วิสัยทัศน
พันธกิจ วัตถุประสงคและแผนแมบท

ผาน ผาน

2.บุคลากรมีสวนรวมในการกําหนด/ทบทวน
ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ ไมนอยกวารอยละ
80 ของบุคลากรท้ังหมด

ผาน ผาน

3.มีการเผยแพรปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ ให
บุคลากรและผูเขารับการศึกษาไดรับทราบ
อยางตอเนื่อง อยางนอย 3 ชองทาง

ผาน ผาน

4.มีการจัดทําแผนแมบทท่ีสนองตอปรัชญา
วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงคของสถานศึกษา

ผาน ผาน

5.มีการจัดทําแผนงานและโครงการท่ี
ครอบคลุมทุกองคประกอบ และสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของแผนแมบท

ผาน ผาน

6.มีการดําเนินงานตามแผนงาน และโครงการท่ี
กําหนด

ผาน ผาน
(-)

การดําเนินงานไมครบทุกแผนงาน/
โครงการ

7.มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
ของแผนงานและโครงการ และสรุปเปน
สารสนเทศรายงานตอผูบริหารเพ่ือพิจารณา
อยางนอยปละ 1 ครั้ง

ผาน ผาน

8.มีการนําผลการประเมินแผนงานและ
โครงการมาพัฒนา แผนงานและแผนแมบท
(สําหรับการปรับปรุงแผนแมบท  สามารถ
ดําเนินการไดตามวงรอบการจัดทําแผน)

ผาน ผาน

ผลรวมคะแนนองคประกอบท่ี 1 5 5(-)
คะแนนองคประกอบท่ี 1 (คาน้ําหนัก 10 %) 50 50
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คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาฯ มีขอเสนอแนะเพ่ิมเติม  เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนา
องคประกอบท่ี 1 ดังนี้

จุดแข็ง : บุคลากรมีสวนในการทบทวนปรัชญา วิสัยทัศนของโรงเรียน

จุดท่ีควรพัฒนา : ไมมี

ขอเสนอแนะ : ควรประเมินผลการดําเนินงานใหครบทุกแผนงาน

องคประกอบท่ี 2 การเรียนการสอน

ตัวบงชี้และเกณฑ
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ตัวบงช้ีท่ี 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและ
การบริหารหลักสูตร

5 5 (-)

1.มีระบบและกลไกการพัฒนาหรือปรับปรุง
หลักสูตร

ผาน ผาน
(-)

ควรนําเรียนแผนผังการประเมิน
หลักสูตรใหผูบังคับบัญชาทราบ

2.มีการจัดการเรียนการสอนตรงตามหลักสูตร
ทุกหลักสูตรท่ีเปดสอน

ผาน ผาน

3.มีคณะกรรมการ/ผูรับผิดชอบ หลักสูตร
กํากับดูแล ใหมีการดําเนินการไดครบทุกวิชาใน
หลักสูตร

ผาน ผาน

4.มีการประเมินผลและการสรุปผลการประเมิน
หลักสูตรทุกหลักสูตรท่ีเปดสอน

ผาน ผาน

5.มีการนําผลการประเมินหลักสูตรจาก ขอ 4
มาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอยางเปน
รูปธรรม

ผาน ผาน
(-)

มีการดําเนินงาน แตยังไมครบทุก
หลักสูตร

ตัวบงช้ีท่ี 2.2 ระบบการพัฒนาครู / อาจารย
และบุคลากรทางการศึกษา

5 5 (-)

1.มีแผนการบริหารและการพัฒนาครู/อาจารย
และบุคลากรทางการศึกษา

ผาน ผาน

2.มีระบบการติดตามผลการพัฒนาครู/อาจารย
และบุคลากรทางการศึกษาและมีการนําผลการ
พัฒนามาใชประโยชน

ผาน ผาน
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3.มีการใหความรูดานจรรยาบรรณแก ครู/
อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา

ผาน ผาน

4. มีการประเมินแผนการบริหารและการพัฒนา
ครู/ อาจารย  และบุคลากรทางการศึกษา

ผาน ผาน
(-)

ควรมีการประเมินโดยใชวิธีการท่ี
หลากหลาย

5.มีการนําสรุปผลการประเมิน แผนการบริหาร
และการพัฒนาครู/ อาจารย และบุคลากรทาง
การศึกษา  จากขอ 4 มากําหนดแนวทางใน
การปรับปรุง การบริหารและพัฒนา ครู/
อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา อยางเปน
รูปธรรม

ผาน ผาน

ตัวบงช้ีท่ี 2.3 ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู 5 5
1.มีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรสนับสนุน
การเรียนรู

ผาน ผาน

2.มีบริการหองสมุด/แหลงเรียนรูอ่ืน ๆ
หมายเหตุ ในกรณีท่ีไมมีหองสมุดในอัตรา
รร. สามารถจัดสถานท่ี เพื่ออํานวยความ
สะดวกในการคนควาใหแกผูเรียน หรือใช
หองสมุดของหนวยตนสังกัดได

ผาน ผาน

3.มีจํานวนทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู ท่ีอยู
ในสภาพพรอมใชงานเพียงพอ

ผาน ผาน

4. มีการประเมินผลระบบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู หองสมุด
อุปกรณการเรียน และสภาพแวดลอมการ
เรียนรู โดยผูเรียน ครู / อาจารย และ จนท.
ท่ีเก่ียวของ

ผาน ผาน

5.มีการนําผลการสรุปจากการประเมินในขอท่ี
4 มากําหนดแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุง
อยางเปนรูปธรรม

ผาน ผาน
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ตัวบงช้ีท่ี 2.4 ระบบและกลไกการจัดการ
เรียนการสอน

5 5 (-)

1.มีระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนท่ี
เนนผูเรียนเปนสําคัญในวิชาหลักของทุก
หลักสูตร

ผาน ผาน

2.มีเอกสารนํา/ ประมวลรายวิชา ในแตละวิชา
ของทุกหลักสูตรท่ีเปดสอน

ผาน ผาน

3.มีแผนการสอนรายคาบ (ชั่วโมง) ท่ีแสดง
จัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญใน
วิชาหลักของแตละหลักสูตรท่ีเปดสอน

ผาน ผาน
(-)

แผนการสอนควรเพ่ิมรายละเอียดการ
จัดกิจกรรมการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญใหชัดเจน

4. มีการนิเทศการสอนโดยผูบริหารหรืออาจารย
ผูอาวุโส หรือผูรับผิดชอบท่ี รร. กําหนด  อยาง
นอย 1 ครั้งตอป

ผาน ผาน

5. มีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาของครู/อาจารย และสื่อการเรียนการ
สอน ในวิชาหลัก โดยผูเรียนและครู / อาจารย
ในแตละหลักสูตรท่ีเปดสอน

ผาน ผาน

6. มีการนําผลการประเมินจากขอ 5 และผล
การนิเทศการสอนมาปรับปรุงพัฒนาระบบการ
จัดการเรียนการสอน และกลยุทธหรือเทคนิค
การสอน

ผาน ผาน

ตัวบงช้ีท่ี 2.5 การจัดการเรยีนการสอนแบบ
E-learning

5 5

1.มีโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
แบบ E-learning

ผาน ผาน

2.มีคณะกรรมการ E-learning/ผูรับผิดชอบใน
การดําเนินการ

ผาน ผาน

3.มีการดําเนินการตามโครงการท่ีกําหนด ผาน ผาน
4.มีการนําผลงานท่ีไดจากโครงการในขอ 1 มา
ใชประโยชน

ผาน ผาน

5.มีการประเมินผลโครงการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนแบบ E-learning

ผาน ผาน
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ตัวบงชี้และเกณฑ
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าร เหตุผล/ขอเสนอแนะ

6.นําผลการประเมินมากําหนดแนวทางในการ
พัฒนาโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
แบบ E-learning

ผาน ผาน

ตัวบงช้ีท่ี 2.6 ระบบและกลไกการ
ประเมินผล

5 5

1.มีระเบียบการวัดและประเมินผล ผาน ผาน
2.มีการเผยแพรระเบียบการวัดและประเมินผล
และอธิบายแนวทางปฏิบัติใหผูท่ีเก่ียวของทราบ

ผาน ผาน

3.มีการวัดและประเมินผลการเรียนรูดวยวิธีการ
ท่ีหลากหลาย และสอดคลองกับกิจกรรม
การเรียนการสอน

ผาน ผาน

4.มีการประเมินผลรูปแบบ/วิธีการประเมินผล
ของแตละวิชา

ผาน ผาน

5.มีการนําผลการประเมินผลรูปแบบ/วิธีการ
ประเมินผล จากขอท่ี 4 มาปรับปรุงและพัฒนา

ผาน ผาน

ตัวบงช้ีท่ี 2.7 การสรางและวิเคราะหขอสอบ 5 5 (-)
1.มีการพัฒนาดานการสราง การวิเคราะหและ
การตรวจขอสอบ

ผาน ผาน

2.มีผูรับผิดชอบการสราง  การวิเคราะหขอสอบ
และการตรวจขอสอบในทุกหลักสูตร

ผาน ผาน

3.มีกระบวนการสรางขอสอบท่ีมีคุณภาพและ
ดําเนินการวิเคราะหขอสอบในกลุมวิชาหลัก
ในแตละหลักสูตรท่ีเปดสอน

ผาน ผาน
(-)

ควรนําเรียนกระบวนการสรางขอสอบ
ใหผูบังคับบัญชาทราบ

4.การนําผลการวิเคราะหขอสอบจากขอท่ี 3 มา
ปรับปรุงการออกขอสอบอยางเปนรูปธรรม

ผาน ผาน

5.มีการประเมินการพัฒนาความรูดานการสราง
การวิเคราะหและการตรวจขอสอบและกําหนด
แนวทางการปรับปรุงและพัฒนา

ผาน ผาน

ผลรวมคะแนนองคประกอบท่ี 2 35 35
คะแนนองคประกอบท่ี 2 (คาน้ําหนัก 35 %) 175 175
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คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาฯ มีขอเสนอแนะเพ่ิมเติม  เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนา
องคประกอบท่ี 2 ดังนี้

จุดแข็ง
1. มีการประเมินและดําเนินงานประเมินหลักสูตรอยางชัดเจน
2. รร.การบิน ทบ. มีการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษใหกับครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา

อยางตอเนื่อง
3. มีทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรูท่ีทันสมัย เพียงพอตอการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
4. รร.การบิน ทบ. มีการดําเนินจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ
5. มีการดําเนินงานจัดการเรียนการสอนแบบ E-learning อยางเปนรูปธรรมและสามารถ

ดําเนินงานไดทันตามหวงระยะเวลา
6. มีการสรุปว ิธีการวัดผลและการกําหนดสัดสวนคะแนนรายวิชาอยางชัดเจน

จุดท่ีควรพัฒนา
1. ควรมีการสอบถามความตองการในการพัฒนาตนเองของบุคลากร เพ่ือจัดทําเปนโครงการให

สอดคลองกับความตองการแตละบุคคล
2. ควรเพ่ิมรายละเอียดในแผนการสอนเก่ียวกับการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

ขอเสนอแนะ : ไมมี
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องคประกอบท่ี 3 การพัฒนาผูเรียน

ตัวบงชี้และเกณฑ
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าร เหตุผล/ขอเสนอแนะ

ตัวบงช้ีท่ี 3.1 ระบบและกลไกการพัฒนา
ผูเรียน

5 5

1.มีแผนงาน/โครงการ จัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน

ผาน ผาน

2.มีการจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมประสบการณ
ทางวิชาการ/วิชาชีพแกผูเรียน

ผาน ผาน

3.มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและ
แนะแนวทางการใชชีวิตแกผูเรียน

ผาน ผาน

4.มีการประเมินแผนงาน/โครงการจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน

ผาน ผาน

5.มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนงาน/
โครงการ และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

ผาน ผาน

ผลรวมคะแนนองคประกอบท่ี 3 5 5
คะแนนองคประกอบท่ี 3 (คาน้ําหนัก 10 %) 50 50

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาฯ มีขอเสนอแนะเพ่ิมเติม  เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนา
องคประกอบท่ี 3 ดังนี้

จุดแข็ง : แผนงาน/โครงการไดกําหนดวัตถุประสงค เปามาย ความตองการใหกับผูเรียนมีความพรอมท้ังดาน
รางกายและจิตใจ  ทําใหมีศักยภาพในการพัฒนาผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ

จุดท่ีควรพัฒนา : ไมมี

ขอเสนอแนะ : ไมมี
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องคประกอบท่ี 4 การวิจัย/ผลงานทางวิชาการ/งานสรางสรรค

ตัวบงชี้และเกณฑ
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าร เหตุผล/ขอเสนอแนะ

ตัวบงช้ีท่ี 4.1 การวิจัย/ผลงานทางวิชาการ/
งานสรางสรรค

5 5 (-)

1.มีแผนงาน/โครงการพัฒนางานวิจัย/ผลงาน
ทางวิชาการ/งานสรางสรรค  ตามความ
ตองการ/ตามความพรอมของสถานศึกษา

ผาน ผาน

2.มีการทําวิจัย/ผลงานทางวิชาการ/งาน
สรางสรรค ตามความตองการ/ตามความ
พรอมของสถานศึกษา

ผาน ผาน

3. มีการเผยแพรงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ/
งานสรางสรรค ใหแกบุคลากรในหนวยงาน เพ่ือ
นําไปใชใหเกิดประโยชน

ผาน ผาน
(-)

4.มีการติดตามและประเมินผลแผนงาน/
โครงการพัฒนางานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ/
งานสรางสรรค

ผาน ผาน

5.มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการ
ดําเนินงานวิจัย /ผลงานทางวิชาการ/งาน
สรางสรรค

ผาน ผาน

ผลรวมคะแนนองคประกอบท่ี 4 5 5
คะแนนองคประกอบท่ี 4 (คาน้ําหนัก 5 %) 25 25

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาฯ มีขอเสนอแนะเพ่ิมเติม  เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนา
องคประกอบท่ี 4 ดังนี้

จุดแข็ง
1. มีการประเมินกอน ระหวาง และหลังการดําเนินแตละโครงการ
2. บุคลากรเปนผูมีความรูความสามารถในการดําเนินโครงการ

จุดท่ีควรพัฒนา : ไมมี

ขอเสนอแนะ : ไมมี
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องคประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม

ตัวบงชี้และเกณฑ
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าร เหตุผล/ขอเสนอแนะ

ตัวบงช้ีท่ี 5.1 ระบบและกลไกการบริการทาง
วิชาการแกสังคม

5 5

1.มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก
สังคม

ผาน ผาน

2.มีการบริการวิชาการตามความรู ความ
ชํานาญ หรือ สิ่งอํานวยความสะดวกและตาม
ความพรอมของสถานศึกษา

ผาน ผาน

3.มีการเผยแพรผลงานการบริการทางวิชาการ
แกสังคม

ผาน ผาน

4.มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนงาน/
โครงการบริการวิชาการแกสังคม

ผาน ผาน

5.มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการ
ทางวิชาการแกสังคม

ผาน ผาน

ผลรวมคะแนนองคประกอบท่ี 5 5 5
คะแนนองคประกอบท่ี 5 (คาน้ําหนัก 5 %) 25 25

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาฯ มีขอเสนอแนะเพ่ิมเติม  เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนา
องคประกอบท่ี 5 ดังนี้

จุดแข็ง :
1. บุคลากรมีความเชี่ยวชาญดานการบิน มีทรัพยากรและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ท่ีสนับสนุน

งานวิชาการแกสังคมไดอยางดี
2. มีการเผยแพรผลงานทางวิชารอยางตอเนื่อง

จุดท่ีควรพัฒนา : ไมมี

ขอเสนอแนะ : ไมมี
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องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ตัวบงชี้และเกณฑ
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าร เหตุผล/ขอเสนอแนะ

ตัวบงช้ีท่ี 6.1 การทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม

5 5

1.มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม

ผาน ผาน

2.มีการดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมท่ีบูรณาการกับการจัดการเรียนการ
สอน และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

ผาน ผาน

3.มีการเผยแพรกิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

ผาน ผาน

4.มีการประเมินผลความสําเร็จของงานดานการ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ผาน ผาน

5.มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงงานดาน
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ผาน ผาน

ผลรวมคะแนนองคประกอบท่ี 6 5 5
คะแนนองคประกอบท่ี 6 (คาน้ําหนัก 5 %) 25 25

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาฯ มีขอเสนอแนะเพ่ิมเติม  เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนา
องคประกอบท่ี 6 ดังนี้

จุดแข็ง :
1. มีการดําเนินงานไดตามกําหนดระยะเวลาในแตละโครงการ รวมถึงกิจกรรมอยางเปนระบบ
2. เจาหนาท่ีดําเนินงานรวมถึงสวนสนับสนุนใหความรวมมือเปนอยางดี
3. การรวมกิจกรรมของผูเขารับการศึกษาทุกหลักสูตรของ รร.การบิน ทบ. ใหความรวมมือและ

เขากิจกรรมดวยความเต็มใจ

จุดท่ีควรพัฒนา : ไมมี

ขอเสนอแนะ : ควรนําผลการประเมินกิจกรรมไปกําหนดรายละเอียดการดําเนินงานในปถัดไปใหชัดเจนและ
เปนรูปธรรม โดยกําหนดเปาหมาย ผูรับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินงานในแตละหลักสูตร
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องคประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ

ตัวบงชี้และเกณฑ
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ตัวบงช้ีท่ี 7.1 ภาวะผูนําของผูบริหารทุก
ระดับของโรงเรียน

5 5

1.ผูบริหารของโรงเรียนกําหนดแนวทางในการ
บริหารในระดับองคกร

ผาน ผาน

2.ผูบริหารมีวิธีการถายทอดแนวทางในการ
บริหารงาน ไปยังบุคลากรแตละระดับเพ่ือ
นําสูการปฏิบัติ

ผาน ผาน

3.ผูบริหารมีการกํากับดูแล ติดตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงานของบุคลากร

ผาน ผาน

4.ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในหนวยมี
สวนรวมในการบริหารจัดการหรือมีการกระจาย
อํานาจการปฏิบัติ การตัดสินใจใหแกบุคลากร
ตามความเหมาะสม

ผาน ผาน

5.มีการประเมินผลการบริหารงานของผูบริหาร
เพ่ือนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหาร
อยางเปนรูปธรรม

ผาน ผาน

ตัวบงช้ีท่ี 7.2 การพัฒนาโรงเรียนใหเปน
องคกรแหงการเรียนรู

5 5

1.กําหนดเปาหมายของการจัดการความรูท่ี
สอดคลองกับ วิสัยทัศน พันธกิจ และแผน
แมบทของโรงเรียน

ผาน ผาน

2.มีการดําเนินการจัดการความรูท่ีเปนรูปธรรม ผาน ผาน
3.มีการเผยแพรผลงานท่ีไดจากการจัดการ
ความรู

ผาน ผาน

4.มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนงาน/
โครงการจัดการความรู

ผาน ผาน

5.มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง/พัฒนา
แผนงาน/ โครงการการจัดการความรู

ผาน ผาน
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ตัวบงช้ีท่ี 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการตัดสินใจ

4 4

1.มีแผนงาน/โครงการจัดทําระบบสารสนเทศ
เพ่ือการตัดสินใจ อยางนอง 3 เรื่องท่ีกําหนด

ผาน ผาน

2.มีการจัดทําระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
และการตัดสินใจ

ผาน ผาน

3.ผูบริหารมีการนําขอมูลสารสนเทศมาใช
ประโยชนในการบริหารงาน

ผาน ผาน

4.ประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบขอมูล
สารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ
(ผูบริหารและผูเก่ียวของ)

ผาน ผาน

5.มีการนําผลการประเมินไปปรบัปรุง/พัฒนา
ระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและ
การตัดสินใจ

ไมผาน ไมผาน นําผลการประเมินไปปรับปรุง/พัฒนา
งานดานระบบขอมูลสารสนเทศ
เพ่ือการตัดสินใจ ใหเปนรูปธรรม

ผลรวมคะแนนองคประกอบท่ี 7 14 14
คะแนนองคประกอบท่ี 7 (คาน้ําหนัก 15 %) 70 70

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาฯ มีขอเสนอแนะเพ่ิมเติม  เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนา
องคประกอบท่ี 7 ดังนี้

จุดแข็ง :
1. มีการจัดโครงสรางการบริหารงานและการกําหนดภารกิจแตละหนวยงานและกําหนดหนาท่ี

บุคลากรแตละตําแหนงไดชัดเจน
2. ผูบริหารกําหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาท่ีมุงม่ันสูมาตรฐานสากล
3. มีคําสั่งมอบอํานาจใหดําเนินการดานตางๆ รวบรวมไวอยางเปนระบบ
4. ผูบริหารเปดโอกาสใหบุคลากรไดมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นในการบริหาร
5. มีการดําเนินการจัดการความรูเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูใหกับผูเขารับการศึกษาอยางเปนรูปธรรม

จุดท่ีควรพัฒนา :
1. การนําผลการประเมินไปปรับปรุง/พัฒนางานดานระบบขอมูลสารสนเทศ เพ่ือการตัดสินใจ
2. การปรับปรุง/พัฒนางานดานระบบขอมูลสารสนเทศอยางสมํ่าเสมอ

ขอเสนอแนะ : ไมมี
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องคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ
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ตัวบงช้ีท่ี 8.1 ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ

5 5

1.มีระเบียบและหลักเกณฑในการจัดทํา
งบประมาณ

ผาน ผาน

2.จัดทําคําของบประมาณ/เสนอความตองการ
งบประมาณสอดคลองกับภารกิจ/แผนงาน/
โครงการท่ีกําหนดไว

ผาน ผาน

3.มีแผนการใชจาย/บริหารงบประมาณอยาง
ถูกตอง เปนไปตามระเบียบของ ทบ. เนน
ความประหยัด คุมคา คุมทุน

ผาน ผาน

4.มีการใชจาย/บริหารงบประมาณอยางถูกตอง
เปนไปตามระเบียบของ ทบ.เนนความประหยัด
คุมคา คุมทุน

ผาน ผาน

5.มีการติดตามผลการใชจาย/บริหาร
งบประมาณเงินใหเปนไปตามเปาหมาย

ผาน ผาน

ตัวบงช้ีท่ี 8.2 ศักยภาพดานการเงินและ
งบประมาณ

5 5

1.มีการคํานวณรอยละของเงินเหลือจายสุทธิตอ
งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร (เฉพาะหลักสูตรท่ีเปด
สอนท้ังในแผนและนอกแผนงบประมาณ)

ผาน ผาน

2.มีการคํานวณรอยละของงบประมาณสื่อ/
โสตทัศนูปกรณ/อุปกรณการฝก/เครื่องชวยฝก/
นวัตกรรมและการสรางองคความรู ระบบ
หองสมุด ระบบสารสนเทศตองบดําเนินการจัด
การศึกษา

ผาน ผาน

3.รอยละของงบประมาณวัสดุฝก (คาเครื่องชวย
ฝก) ตองบดําเนินการจัดการศึกษา

ผาน ผาน

ผลรวมคะแนนองคประกอบท่ี 8 10 10
คะแนนองคประกอบท่ี 8 (คาน้ําหนัก 5 %) 25 25
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คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาฯ มีขอเสนอแนะเพ่ิมเติม  เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนา
องคประกอบท่ี 8 ดังนี้

จุดแข็ง : การเก็บรวบรวมจัดเรียงเอกสารเปนระเบียบ ตรงตามรายงานประเมินตนเอง (SAR)

จุดท่ีควรพัฒนา : ไมมี

ขอเสนอแนะ : ไมมี
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องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
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ตัวบงช้ีท่ี 9.1 ระบบแลกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน

5 5

1.มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในท่ีสอดคลองกับ วิสัยทัศน
พันธกิจ วัตถุประสงค การจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา

ผาน ผาน

2.มีการดําเนินงานตามแผนงานและโครงการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

ผาน ผาน

3.มีระบบสารสนเทศดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา

ผาน ผาน

4.มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโดย
คณะกรรมการของโรงเรียนเอง

ผาน ผาน

5.มีการสรางเครือขายเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู
ดานการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา
ระหวางหนวยงาน

ผาน ผาน

ผลรวมคะแนนองคประกอบท่ี 9 5 5
คะแนนองคประกอบท่ี 9 (คาน้ําหนัก 5 %) 50 50

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาฯ มีขอเสนอแนะเพ่ิมเติม  เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนา
องคประกอบท่ี 9 ดังนี้

จุดแข็ง : ผูรับผิดชอบมีความรูความสามารถเปนอยางดี

จุดท่ีควรพัฒนา : ไมมี

ขอเสนอแนะ : ควรมีการหมุนเวียนผูรับผิดชอบของแตละองคประกอบ
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สรุปผลการประเมินคุณภาพการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของ โรงเรียนการบินทหารบก
ในปงบประมาณ 2558 (ครั้งท่ี 2)

องคประกอบท่ี ผลการประเมิน
ตนเอง

ผลการประเมินของ
คณะกรรมการ

1. ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค  และแผนแมบท 50 50
2. การเรียนการสอน 175 175
3. การพัฒนาผูเรียน 50 50
4. การวิจัย / ผลงานทางวิชาการ / งานสรางสรรค 25 25
5. การบริการทางวิชาการแกสังคม 25 25
6. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 25 25
7. การบริหารและการจัดการ 70 70
8. การเงินและงบประมาณ 25 25
9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 50 50

คะแนนเฉลี่ย 4.95 4.95

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาฯ มีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมในภาพรวม  ดังนี้

จุดแข็ง
1. บุคลาการทางการศึกษามีความรูความชํานาญเฉพาะดาน รวมท้ังสามารถถายทอดความรูไดเปน

อยางดี
2. การจัดการเรียนการสอนครบตามแผนการศึกษาท่ีกําหนด
3. ครู/อาจารยมีการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญอยางเปนรูปธรรม
4. มีทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรูท่ีทันสมัย (อากาศยานจําลอง ฯลฯ) ใหกับผูเขารับการศึกษา

จุดท่ีควรพัฒนา
1. ครู/อาจารยและบุคลากรทางการศึกษา ควรผลิตงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการเพ่ิมข้ึน
2. ควรพัฒนาระบบสารสนเทศเก่ียวกับฐานขอมูลในดานงบประมาณใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน

เพ่ือใหผูบริหารสามารถนํามาใชในการตัดสินใจ และวิเคราะหทางการเงินของหนวยท่ีถูกตอง
3. การเชื่อมโยงระบบสารสนเทศไปยังหนวยข้ึนตรงโรงเรียนการบินทหารบก
4. การจัดทําระบบสารสนเทศใหมีความเสถียรมากยิ่งข้ึน

ขอเสนอแนะ
1. ควรเพ่ิมพูนความรู ความเขาใจเก่ียวกับงานวิจัยในชั้นเรียน/ผลงานทางวิชาการ
2. ควรมีการหมุนเวียนผูรับผิดชอบของแตละองคประกอบ
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( ลงนาม ) พ.อ...........สมพงษ....เมรินทร...................กรรมการ
( สมพงษ   เมรินทร )

( ลงนาม ) พ.อ...........ธีรยุทธ....ประภากร.................กรรมการ
( ธีรยุทธ   ประภากร )

( ลงนาม ) พ.ท..........ชาคริต.....คมคาย....................กรรมการ
( ชาคริต   คมคาย )

( ลงนาม ) ร.อ............สมชาย....คงคําศร.ี..................กรรมการ
( สมชาย   คงคําศรี )

( ลงนาม ) ร.อ............จักราวุธ....ณ..ลําพูน................กรรมการ/เลขานุการ
( จักราวุธ   ณ ลําพูน )

( ลงนาม ) ร.ต............สงคราม....กงแกว.....................กรรมการ/ผูชวยเลขานุการ
( สงคราม   กงแกว )


