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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของ รร.การบิน ทบ. ศบบ.
ประจาํปงบประมาณ 2559

โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของ รร.การบนิ ทบ.

…………………………………

รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
1. พ.อ.วรุตม นนทวงษ ประธานกรรมการ
2. พ.อ.คณศิร เถระพัฒน รองประธานกรรมการ
3. พ.อ.ธีรยุทธ ประภากร รองประธานกรรมการ
4. พ.อ.ชาคริต คมคาย กรรมการ
5. พ.ท.วัลลภ ใจดี กรรมการ
6. พ.ท.สุรเดช เลี้ยงถนอม กรรมการ
7. พ.ท.วินัย เซาซี่ กรรมการ
8. พ.ท.สมชาติ กําเนิดสิงห กรรมการ
9. พ.ต.วิชัย ทวีสุข กรรมการ
10. พ.ต.พชรกรณ เกตุแกว กรรมการ
11. พ.ต.กิตติณัฐ พุมขุน กรรมการ
12. ร.อ.จักราวุธ ณ ลําพูน กรรมการ/เลขานุการ
13. ร.ท.สงคราม กงแกว กรรมการ/ผูชวยเลขานุการ

ชื่อหนวยงานที่รับการประเมินคุณภาพ รร.การบิน ทบ. ศบบ.
วัน เดือน ปที่ประเมินคุณภาพ ระหวางวันที่ 2 - 3 เดือน ส.ค. พ.ศ.2559
ขอมูลของหนวยงาน (โดยสังเขป)
นามหนวย รร.การบิน ทบ. ศบบ.
ที่ตั้ง รร.การบิน ทบ. ศบบ. คายสมเด็จพระศรีนครินทรา  เลขที่ 303  หมูที่ 7 ต.เขาพระงาม อ.เมือง
จว.ลพบุรี  15160
ประวัติความเปนมา

พ.ศ. 2495 ทบ. ไดรับอนุมัติใหจัดตั้ง “แผนกวิชาการบินตรวจการณ” ข้ึนใน กศ.รร.ป.ศป.
คายพหลโยธิน อ.เมือง จว.ลพบุรี เพื่อปฏิบัติภารกิจการตรวจการณ และปรับการยิงปนใหญ โดยจัดนายทหาร
จํานวน 4 นาย ไปเรียนฝกบินที่ รร.การบิน ทอ. จว.นครราชสีมา และนํานายทหารประทวนที่สําเร็จ จาก
รร.นนส.(ป.) ไปศึกษา วิชาการซอมบํารุงอากาศยานที่กองบินนอยที่ 2 (กองบิน 2 ในปจจุบัน) จํานวน
7 นาย และจัดสงนายทหารไปศึกษาวิชาการบินเพิ่มเติม ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา จํานวน 2 นาย ในขณะนั้น
มี พ.อ.สวัสดิ์  สุวัจจนานนท  เปนหัวหนาแผนกวิชาการบินตรวจการณฯ และ พล.ต.เฉลิม พงษสวัสดิ์  เปน
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ผบ.ศป. โดยชุดที่ปรึกษาทางทหารสหรัฐอเมริกา (จัสแมค) ไดสง พ.ต.แมคคาเนย เปนที่ปรึกษาฝายการบิน
ของ ศป. ดวย

พ.ศ. 2497 ทอ.ไดขายเครื่องบินแบบตรวจการณ แบบ แอล – 4 จํานวน 22 เครื่อง และแบบ
แอล – 5 จํานวน 5 เครื่อง  พรอมโรงเก็บจํานวน 1 โรง ใหกับ ทบ.ไทย  โดยใชสนามบินของกองบินนอยที่ 2
(กองบิน 2 ในปจจุบัน) ต.โคกกะเทียม อ.เมือง จว.ลพบุรี  เปนที่จอดและข้ึนลงของอากาศยานรวมกับ ทอ.
โดยมีพิธีรับมอบอากาศยานเมื่อ 6 ม.ค.2497

พ.ศ. 2499 ทบ. ไดอนุมัติให “แผนกวิชาการบินตรวจการณ” กศ.รร.ป.ศป. แปรสภาพเปน
“กอง รร.การบิน ศป.” รร.ป.ศป. ตามคําสั่ง กห. (เฉพาะ) ที่ 13/2210 ลง 3 ก.พ.99

พ.ศ. 2501 กอง รร.การบิน ศป. ไดแปรสภาพเปน รร.การบิน ศป. และเปดหลักสูตรศิษยการบิน
ทบ. ในเดือน ก.ค.2501 โดยรับสมัครจากนายทหารยศ ร.ต. - ร.ท. ทั่ว ทบ. รุนละประมาณ 24 คน

พ.ศ. 2503 รร.การบิน ศป. ไดเรงรัดทําการเปด หลักสูตรฝกศิษยการบิน ทบ. และชางอากาศยาน
ทบ. จนมีปริมาณมากพอที่จะบรรจุแบงมอบใหแกหนวยบินบางหนวยโดยไดรับการชวยเหลือเครื่องมือซอม
อากาศยานจากสหรัฐฯ

พ.ศ. 2510 ทบ. ไดอนุมัติให รร.การบิน ศป. แปรสภาพเปน “รร.การบิน ทบ.” ตามคําสั่ง ทบ.
(เฉพาะ) ที่ 146/10 ลง 5 ก.ย.10 เปนหนวยข้ึนตรง ทบ. โดยมี พ.อ.มานู  ศรีสมบูรณ  ผบ.รร.การบิน ทบ.
ในขณะนั้น ไดเสนอใหยาย รร.การบิน ทบ. เขาสูที่ตั้งใหม บริเวณเขาสระพรานนาค (ปจจุบันเปนที่ตั้งของ
ศบบ.) โดยเริ่มกอสรางสนามบินโรงเก็บอากาศยาน สํานักงาน บานพักขาราชการ และสิ่งอํานวยความสะดวก
โดยใชงบประมาณ 250 ลานบาท

พ.ศ.2515 รร.การบิน ทบ. ไดแปรสภาพเปน กรมการบิน ทบ. ตามคําสั่งกองทัพบก ที่ 4/15
ลง 17 เม.ย.15 และ รร.การบิน ทบ. มีสภาพเปนหนวยข้ึนตรง กรมการบิน ทบ.

พ.ศ. 2520 “กรมการบิน ทบ.” แปรสภาพเปน “ศบบ.” เมื่อ 2 ก.ย.20 ตามพระราช
กฤษฎีกา เลมที่ 97 ตอนที่ 86 ลง 19 ก.ย.20 และไดรับพระราชทานนามคายจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนนีวา “คายสมเด็จพระศรีนครินทรา” ตามหนังสือวังสระปทุม ลง 3 มี.ค.20

พ.ศ. 2533 มีการแกไขอัตราเฉพาะกิจ ตามคําสั่ง ศบบ. (เฉพาะ) ที่ 5/33 ลง 17 ก.ค.33 เรื่อง
กําหนดหนาที่และอัตรากําลังพล ศบบ. อฉก. หมายเลข 4700 โดย รร.การบิน ทบ. ยังคงเปนหนวยข้ึนตรงของ
ศบบ. จนถึงปจจุบัน
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วัตถุประสงคในการประเมินคุณภาพการศึกษา
1. ศึกษา วิเคราะหวาหนวยงานมีระบบและกลไกกํากับการควบคุมคุณภาพในแตละ

องคประกอบของคุณภาพ
2. มีการปฏิบัติตามระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพที่กําหนด โดยพิจารณาจากผลการ

ดําเนินงานตามดัชนีบงชี้คุณภาพ
3. ใหขอคิดเห็น จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และใหขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนา

และปรับปรุงระบบและกลไกในการควบคุมคุณภาพตามองคประกอบของดัชนีบงชี้ที่กําหนด

วิธีการดําเนินงาน
1. ศึกษารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของ รร.การบิน ทบ. และเอกสารประกอบ
2. การรวบรวมขอมูลเพิ่มเติม

2.1 ผูบริหาร / คณะกรรมการ / บุคคลที่รับการสัมภาษณ มีดังนี้
2.1.1 พ.ท.สุชิน อุรัตน
2.1.2 พ.ท.หญิง จารุณี รูปงาม
2.1.3 พ.ต.พิพัฒน ทับไทย
2.1.4 พ.ต.ธีรพงษ บุญเติม
2.1.5 ร.อ.สมคะเน จินดาสุ
2.1.6 ร.ท.กิตตภพ ยางฮึม
2.1.7 ร.ต.ดํารงค นิลบุตร

2.2 การเยี่ยมชมสถานที่
2.2.1 บก.รร.การบิน ทบ.
2.2.2 กศ.รร.การบิน ทบ.
2.2.3 กฝ.รร.การบิน ทบ.
2.2.4 กบร.ซบร.รร.การบิน ทบ.
2.2.5 พัน.นร.รร.การบิน ทบ.
2.2.6 สปศ.รร.การบิน ทบ.

ผลการประเมินคุณภาพ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฯ ไดประชุมพิจารณาผลการประเมินคุณภาพ เมื่อ

วันที่ 2 - 3 เดือน ส.ค. พ.ศ.2559 แลว เห็นวา รร.การบิน ทบ. มีระบบและกลไกตามองคประกอบคุณภาพและ
ดําเนินการตามดัชนีบงชี้ที่กําหนด  ดังนี้
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องคประกอบที่ 1 ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค และแผนแมบท

ตัวบงชี้และเกณฑ
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ตัวบงชี้ที่ 1.1 การกําหนด/ทบทวนปรัชญา
วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงคและแผน
แมบท

4 3

1.มีการกําหนด/ทบทวน ปรัชญา วิสัยทัศน
พันธกิจ วัตถุประสงคและแผนแมบท

ผาน ผาน

2.บุคลากรมีสวนรวมในการกําหนด/ทบทวน
ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ  ไมนอยกวารอยละ
80 ของบุคลากรทั้งหมด

ผาน ผาน

3.มีการเผยแพรปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ ให
บุคลากรและผูเขารับการศึกษาไดรับทราบ
อยางตอเนื่อง อยางนอย 3 ชองทาง

ผาน ผาน - ควรเพิ่มเติมการเผยแพร
ประชาสัมพันธ เชน แผนพับ

4.มีการจัดทําแผนแมบทที่สนองตอปรัชญา
วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงคของสถานศึกษา

ผาน ผาน

5.มีการจัดทําแผนงานและโครงการที่
ครอบคลุมทุกองคประกอบ และสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของแผนแมบท

ผาน (-) ผาน - ควรเพิ่มเอกสารแสดงแผนงาน/
โครงการที่สอดคลองใหชัดเจน

6.มีการดําเนินงานตามแผนงาน และโครงการที่
กําหนด

ผาน (-) ผาน (-) - บางโครงการอยูระหวางดาํเนินการ

7.มีการประเมินผลการดาํเนินงานตามตัวชี้วัด
ของแผนงานและโครงการ และสรุปเปน
สารสนเทศรายงานตอผูบริหารเพื่อพิจารณา
อยางนอยปละ 1 ครั้ง

ไมผาน ไมผาน - อยูระหวางดําเนินการสรุปผล
แผนงาน/โครงการ

8.มีการนําผลการประเมินแผนงานและ
โครงการมาพัฒนา แผนงานและแผนแมบท
(สําหรับการปรับปรุงแผนแมบท  สามารถ
ดําเนินการไดตามวงรอบการจดัทําแผน)

ไมผาน ไมผาน - รอผลการดําเนินการจากขอ 7
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ตัวบงชี้และเกณฑ
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ผลรวมคะแนนองคประกอบที่ 1 3(-) 3(-)
คะแนนองคประกอบที่ 1 (คานํ้าหนัก 10 %) 40 30

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาฯ มีขอเสนอแนะเพิ่มเติม  เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนา
องคประกอบที่ 1 ดังนี้

จุดแข็ง : มีเอกสารหลักฐานการทบทวนปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ ดําเนินการไดดีมากครบสมบูรณ

จุดที่ควรพัฒนา : -

ขอเสนอแนะ : ควรจัดทําเอกสารเพิ่มเติมใหสมบูรณยิ่งข้ึน แมจะเปนไปตามเกณฑ เชน การเผยแพรใหแกผูเขา
รับการศึกษา โดยใชแผนพับจะดียิ่งข้ึน
องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
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ตัวบงชีท้ี่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและ
การบรหิารหลักสูตร

4(-) 4(-)

1.มีระบบและกลไกการพัฒนาหรือปรับปรุง
หลักสูตร

ผาน ผาน (-) - ควรเพิ่มขอมูลสรุปผลการปรับปรุง
หลักสูตร

2.มีการจัดการเรียนการสอนตรงตามหลักสูตร
ทุกหลักสูตรที่เปดสอน

ผาน ผาน

3.มีคณะกรรมการ/ผูรับผิดชอบ หลักสูตร
กํากับดูแล ใหมีการดําเนินการไดครบทุกวิชาใน
หลักสูตร

ผาน ผาน - ควรเพิ่มหลักฐาน การดาํเนนิการ
ของคณะกรรมการ
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4.มีการประเมินผลและการสรุปผลการประเมิน
หลักสูตรทุกหลักสูตรที่เปดสอน

ผาน (-) ผาน (-) - บางหลักสูตร อยูระหวางดําเนินการ

5.มีการนําผลการประเมินหลักสูตรจาก ขอ 4
มาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอยางเปน
รูปธรรม

ไมผาน ไมผาน - รอรวบรวม ผลสรุปจากการประชุม
สภาการศึกษา

ตัวบงชี้ที่ 2.2 ระบบการพัฒนาครู / อาจารย
และบุคลากรทางการศึกษา

4 (-) 4 (-)

1.มีแผนการบริหารและการพฒันาครู/อาจารย
และบุคลากรทางการศึกษา

ผาน ผาน

2.มีระบบการติดตามผลการพฒันาครู/อาจารย
และบุคลากรทางการศึกษาและมีการนาํผลการ
พัฒนามาใชประโยชน

ผาน (-) ผาน (-) - ควรจัดเรียงเอกสารใหเปนระบบ
- ควรพิจารณาเพิ่มเติมหลักฐานของ
บุคลากรทางการศึกษา ประเภท ครู
การบิน

3.มีการใหความรูดานจรรยาบรรณแก ครู/
อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา

ผาน ผาน - ควรเพิ่มเปนรายงานขออนุมัติใช
จรรยาบรรณ คร-ูอาจารย
รร.การบิน ทบ. จากผูบริหาร

4. มีการประเมินแผนการบริหารและการพัฒนา
ครู/ อาจารย  และบุคลากรทางการศึกษา

ผาน (-) ผาน (-) - อยูระหวางสรุปผลการประเมิน
แผนงานการบริหาร ฯ

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

ไมผาน ไมผาน - เอกสารอยูระหวางดําเนินงาน
ประเมินแผนการบริหาร ฯ
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ตัวบงชี้ที่ 2.3 ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู 4 (-) 4 (-)
1.มีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรสนับสนุน
การเรียนรู

ผาน (-) ผาน (-) - ควรพิจารณาเพิ่มเติม บัญชี
สถานภาพทรัพยากรสนับสนนุ
การเรียนรู
- พิจารณา ปรับปรุง ระเบียบ,คําสั่งให
ทันสมัย

2.มีบริการหองสมุด/แหลงเรียนรูอ่ืน ๆ
หมายเหตุ ในกรณีที่ไมมีหองสมุดในอัตรา รร.
สามารถจัดสถานที่ เพื่ออํานวยความสะดวก
ในการคนควาใหแกผูเรียน หรือใชหองสมุด
ของหนวยตนสังกัดได

ผาน (-) ผาน (-) - พิจารณาการจัดทําหลักฐานใหเปน
ลักษณะของเอกสารทางราชการ

- ควรเพิ่มเติม คําสั่งจัดตั้งหองสมุด
กวก.ศบบ. และอนุมัติประจําหองสมุด
- รายงานปรับปรุงหองพักผอน กศ.ฯ
พรอมภาพถาย

3.มีจํานวนทรัพยากรสนับสนนุการเรียนรู ที่อยู
ในสภาพพรอมใชงานเพียงพอ

ผาน (-) ผาน (-) - ควรจัดทํารายงานสถานภาพฯ ใหมี
ความสมบูรณในขอมูล
- ภาพถายควรมีความทันสมัย และมี
รายละเอียดประกอบ
- ควรเพิ่มเติมหลักฐานการขออนุมัติ
ปรับปรุงหอง LAB ภาษาอังกฤษ/
สัญญาจางซอม ฮฝ.480

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

ผาน (-) ผาน (-) - ขออนุมัติใชแบบประเมินฯ และ
ดําเนินการประเมินฯ ใหครอบคลุมผูที่
เก่ียวของ
- รอจัดทําเพิ่มเติม 2 หลักสูตร

5.มีการนําผลการสรุปจากการประเมินใน
ขอที่ 4 มากําหนดแนวทางในการพัฒนาและ
ปรับปรุงอยางเปนรูปธรรม

ไมผาน ไมผาน - รอสรุปผลแนวทางในการปรบัปรุง
พัฒนา  เมื่อเสร็จสิ้นงบประมาณ
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ตัวบงชี้ที่ 2.4 ระบบและกลไกการจัดการ
เรียนการสอน

5 4 (-)

1.มีระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญในวิชาหลักของทุก
หลักสูตร

ผาน ผาน

2.มีเอกสารนํา/ ประมวลรายวิชา ในแตละวิชา
ของทุกหลักสูตรที่เปดสอน

ผาน ผาน

3.มีแผนการสอนรายคาบ (ชัว่โมง) ที่แสดง
จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญใน
วิชาหลักของแตละหลักสูตรที่เปดสอน

ผาน ผาน

4. มีการนิเทศการสอนโดยผูบริหารหรือ
อาจารยผูอาวุโส หรือผูรับผิดชอบที่ รร. กําหนด
อยางนอย 1 ครั้งตอป

ผาน ผาน

5. มีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
รายวชิาของครู/อาจารย และสื่อการเรียนการ
สอน ในวิชาหลัก  โดยผูเรียนและครู / อาจารย
ในแตละหลักสูตรที่เปดสอน

ผาน ผาน (-) - เอกสารบางรายการอยูระหวางการ
สรุปรวบรวม

6. มีการนําผลการประเมินจากขอ 5 และผล
การนิเทศการสอนมาปรับปรุงพัฒนาระบบการ
จัดการเรียนการสอน และกลยุทธหรือเทคนิค
การสอน

ผาน ไมผาน - เอกสารอยูระหวางดําเนินงาน

ตัวบงชี้ที่ 2.5 การจัดการเรยีนการสอนแบบ
E-learning

4 4

1.มีโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
แบบ E-learning

ผาน ผาน

2.มีคณะกรรมการ E-learning/ผูรับผิดชอบใน
การดําเนินการ

ผาน ผาน

3.มีการดําเนินการตามโครงการที่กําหนด ผาน ผาน
4.มีการนําผลงานที่ไดจากโครงการในขอ 1 มา
ใชประโยชน

ผาน ผาน (-) - ควรเพิ่มเติมภาพกิจกรรม

5.มีการประเมินผลโครงการพฒันาการจัดการ
เรียนการสอนแบบ E-learning

ผาน ผาน
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6.นําผลการประเมินมากําหนดแนวทางในการ
พัฒนาโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
แบบ E-learning

ไมผาน ไมผาน - เอกสารอยูระหวางดําเนินงานในการ
กําหนดแนวทางการพัฒนาโครงการ ฯ

ตัวบงชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกการ
ประเมินผล

4 (-) 4 (-)

1.มีระเบียบการวัดและประเมินผล ผาน ผาน
2.มีการเผยแพรระเบียบการวดัและประเมินผล
และอธิบายแนวทางปฏิบัติใหผูที่เก่ียวของทราบ

ผาน ผาน

3.มีการวัดและประเมินผลการเรียนรูดวยวิธีการ
ที่หลากหลาย และสอดคลองกับกิจกรรมการ
เรียนการสอน

ผาน (-) ผาน (-) -อยูระหวางดําเนินการอีก 2 หลักสูตร

4.มีการประเมินผลรูปแบบ/วธิีการประเมินผล
ของแตละวิชา

ผาน (-) ผาน (-) -อยูระหวางดําเนินการอีก 2 หลักสูตร

5.มีการนําผลการประเมินผลรูปแบบ /วิธีการ
ประเมินผล จากขอที่ 4 มาปรับปรุงและพัฒนา

ไมผาน ไมผาน - รอสรุปเมื่อทุกหลักสูตรสําเร็จ
การศึกษา

ตัวบงชี้ที่ 2.7  การสรางและวิเคราะหขอสอบ 4 (-) 4 (-)
1.มีการพัฒนาดานการสราง การวิเคราะหและ
การตรวจขอสอบ

ผาน ผาน (-) - เอกสารดําเนินงานยังไมสมบูรณ
ครบถวน

2.มีผูรับผิดชอบการสราง  การวิเคราะหขอสอบ
และการตรวจขอสอบในทุกหลักสูตร

ผาน ผาน (-) - ควรเพิ่มคําสั่งผูรับผิดชอบการสราง
ขอสอบ

3.มีกระบวนการสรางขอสอบที่มีคุณภาพและ
ดําเนินการวิเคราะหขอสอบในกลุมวิชาหลัก
ในแตละหลักสูตรที่เปดสอน

ผาน (-) ผาน (-) - ควรมีเอกสารขออนุมัติกระบวนการ
การวิเคราะหขอสอบ
- อยูระหวางดําเนินการอีก
2 หลักสูตร

4.การนําผลการวิเคราะหขอสอบจากขอที่ 3 มา
ปรับปรุงการออกขอสอบอยางเปนรูปธรรม

ผาน (-) ผาน (-) - ควรมีเอกสารการขออนุมัติปรับปรุง
ขอสอบ
- อยูระหวางดําเนินการอีก
2 หลักสูตร

5.มกีารประเมินการพัฒนาความรูดานการสราง
การวิเคราะหและการตรวจขอสอบและกําหนด
แนวทางการปรับปรุงและพัฒนา

ไมผาน ไมผาน - รอการสรุปผล เมื่อเสร็จสิ้นทุก
หลักสูตร

ผลรวมคะแนนองคประกอบที่ 2 29 28
คะแนนองคประกอบที่ 2 (คานํ้าหนัก 35 %) 145 140
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คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาฯ มีขอเสนอแนะเพิ่มเติม  เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนา
องคประกอบที่ 2  ดังนี้

จุดแข็ง
1. มีการประเมินแผนงาน/โครงการ กอน ระหวาง หลัง
2. มีการจัดการเรียนการสอนครบตามแผนการศึกษาที่กําหนด
3. ครู/อาจารยเปนผูมีความรูความชํานาญเฉพาะดาน รวมทั้งสามารถถายทอดความรูไดเปนอยางดี
4. มีการประเมินความรูผูเรียนดวยวิธีการที่หลากหลายไมไดมุงเนนเฉพาะขอสอบ

จุดที่ควรพัฒนา
1. การจัดทําแผนการสอนควรมกีารบันทึกปญหาขอเสนอแนะหลังการสอนทุกครั้ง
2. ควรพัฒนาสื่อการสอนใหมีความทันสมัย
3. ควรจัดหาโปรแกรมวิเคราะหขอสอบเพื่อลดภาระงานกําลังพล

ขอเสนอแนะ
1. ควรเขียนรายงานการประเมินตนเองใหชัดเจนลงรายละเอียดมากกวาเดิม
2. เอกสารดําเนินงานควรเปนเอกสารเดียวกันกับที่เขียนในรายงานการประเมินตนเอง
3. เอกสารดําเนินงานควรเปนปจจุบัน
4. ควรนําระบบ E – learning ไปใชหลักสูตรเพิ่มพูนความรูตางๆ ในวิชาที่เปนการทบทวน

ความรูเดิม
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ตัวบงชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการพัฒนา
ผูเรียน

5 4 (-)

1.มีแผนงาน/โครงการ จัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน

ผาน ผาน (-) - ควรมีการบรรยายใตภาพกิจกรรม

2.มีการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมประสบการณ
ทางวิชาการ/วิชาชพีแกผูเรียน

ผาน ผาน (-) - รอดําเนินการ 2 กิจกรรม

3.มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและ
แนะแนวทางการใชชวีิตแกผูเรียน

ผาน ผาน (-) - ควรเพิ่มภาพกิจกรรม ของอาจารย
ที่ปรึกษา ใหครบทุกหลักสูตร

4.มีการประเมินแผนงาน/โครงการจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน

ผาน ผาน (-) - อยูระหวาง รอดําเนินการสรปุผล
ประเมินแผนงาน/โครงการ
2 กิจกรรม

5.มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนงาน/
โครงการ และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

ผาน ไมผาน - รอผลการดําเนินการจากขอ ๔
เพื่อนําผลการประเมินไปปรับปรุง
แผนงาน/โครงการ

ผลรวมคะแนนองคประกอบที่ 3 5 4 (-)
คะแนนองคประกอบที่ 3 (คานํ้าหนัก 10 %) 50 40

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาฯ  มีขอเสนอแนะเพิ่มเติม  เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนา
องคประกอบที่ 3 ดังนี้

จุดแข็ง : ผูเรียนมีความพรอมทั้งดานรางกายและจิตใจในการเขารวมกิจกรรม สงผลใหการดําเนินงาน
การพัฒนาผูเรียนมีศักยภาพสัมฤทธิ์ผลตามที่ตั้งเปาหมายไว

จุดที่ควรพัฒนา : -

ขอเสนอแนะ : -
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ตัวบงชี้ที่ 4.1  การวิจัย/ผลงานทางวิชาการ/
งานสรางสรรค

2 4 (-)

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

ผาน ผาน

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

ผาน ผาน (-) - ควรนําผลงานวิจัยในชั้นเรียน
กศ.รร.การบิน ทบ. มาแสดงประกอบ

3. มีการเผยแพรงานวิจัย/ผลงานทางวชิาการ/
งานสรางสรรค ใหแกบุคลากรในหนวยงาน เพื่อ
นําไปใชใหเกิดประโยชน

ไมผาน ผาน (-) - ควรเพิ่มรูปหนาเว็บเพจการเผยแพร

4.มีการติดตามและประเมินผลแผนงาน/
โครงการพัฒนางานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ/
งานสรางสรรค

ไมผาน ผาน (-) - อยูระหวางดําเนินการสรุปผล

5.มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการ
ดําเนินงานวิจัย /ผลงานทางวชิาการ/งาน
สรางสรรค

ไมผาน ไมผาน - รอผลดําเนินการจากขอ ๔ จึงนําผล
การประเมินไปปรับปรุงพัฒนา

ผลรวมคะแนนองคประกอบที่ 4 2 4 (-)
คะแนนองคประกอบที่ 4 (คานํ้าหนัก 5 %) 10 20

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาฯ มีขอเสนอแนะเพิ่มเติม  เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนา
องคประกอบที่ 4 ดังนี้
จุดแข็ง :

1. มผีลงานทางวิชาการจากโครงการพัฒนางานวิจัยอยางเปนรูปธรรม
2. ผูบังคับบัญชาใหความสําคัญตอการพัฒนาองคความรูของครู/อาจารย

จุดที่ควรพัฒนา : ครูการบินควรจัดทํางานวิจัยในชั้นเรียนของตนเอง เพื่อยกระดับความรู

ขอเสนอแนะ : -
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องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม
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ตัวบงชี้ที่ 5.1  ระบบและกลไกการบริการทาง
วิชาการแกสังคม

5 5 (-)

1.มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก
สังคม

ผาน ผาน

2.มีการบริการวิชาการตามความรู ความ
ชํานาญ หรือ สิ่งอํานวยความสะดวกและตาม
ความพรอมของสถานศึกษา

ผาน ผาน (-) - ควรอธิบายในผลการดาํเนินงานให
ตรงประเด็น
- ควรเพิ่มหลักฐานการสนับสนุน ครู-
อาจารย (กศ.ฯ) ใหกับ รร.เหลาตางๆ

3.มีการเผยแพรผลงานการบรกิารทางวิชาการ
แกสังคม

ผาน ผาน

4.มีการประเมินผลความสาํเรจ็ของแผนงาน/
โครงการบริการวิชาการแกสังคม

ผาน ผาน (-) - ควรมีการบรรยายผลการดาํเนินงาน
และผลสาํเร็จของโครงการ

5.มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการ
ทางวิชาการแกสังคม

ผาน ผาน

ผลรวมคะแนนองคประกอบที่ 5 5 5 (-)
คะแนนองคประกอบที่ 5 (คานํ้าหนัก 5 %) 25 25

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาฯ มีขอเสนอแนะเพิ่มเติม  เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนา
องคประกอบที่ 5 ดังนี้
จุดแข็ง :

1. บุคลากรมีความรูความเขาใจในภารกิจและวัตถุประสงคของงานองคประกอบที่ 5 เปนอยาง
ดี รวมทั้งการบริการทางวิชาการทั้งบุคลากรมีความรูความเชี่ยวชาญ

2. รร.การบิน ทบ. มีสิ่งอุปกรณอํานวยความสะดวกและสถานที่มีความพรอมและเพียงพอ
3. มีการประชาสัมพันธใหความรูที่หลากหลายวิธี ทั้งจากเว็บไซต แผนพับ ฯ

จุดที่ควรพัฒนา : ควรใหมกีารดําเนินดานบริการวิชาการจากทุกสวนภายใน รร.การบิน ทบ.

ขอเสนอแนะ : ควรเพิ่มเติมหลักฐานผลการดําเนินงานดานบริการวิชาการจากทุกสวนภายใน รร.การบิน ทบ.
เชน การสงอาจารยไปสอนตางเหลา เปนตน
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องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารงุศิลปะและวัฒนธรรม
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ตัวบงชี้ที่ 6.1  การทํานุบํารงุศิลปะและ
วัฒนธรรม

5 4 (-)

1.มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม

ผาน ผาน

2.มีการดําเนินงานดานทาํนุบาํรุงศิลปะและ
วัฒนธรรมที่บูรณาการกับการจัดการเรียนการ
สอน และกิจกรรมพัฒนาผูเรยีน

ผาน ผาน

3.มีการเผยแพรกิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

ผาน ผาน

4.มีการประเมินผลความสาํเรจ็ของงานดานการ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ผาน ผาน (-) - ควรเพิ่มเติมเอกสารการนําผลการ
ประเมินมาพิจารณาขอเสนอแนะ

5.มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงงานดาน
การทํานุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม

ผาน ไมผาน - อยูระหวางรวบรวมเอกสาร
เพื่อสรุปผลการประเมินไปปรบัปรุง
พัฒนา

ผลรวมคะแนนองคประกอบที่ 6 5 4(-)
คะแนนองคประกอบที่ 6 (คานํ้าหนัก 5 %) 25 20

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาฯ มีขอเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนา
องคประกอบที่ 6 ดังนี้
จุดแข็ง :

1. ผูบริหารและผูที่เก่ียวของใหความสาํคัญตอการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2. มีการดําเนินงานตามระยะเวลาในแตละโครงการอยางเปนระบบ
3. เจาหนาที่ดําเนินการมีความพรอมและใหการสนับสนุนเปนอยางดี
4. ผูเขารับการศึกษาใหความรวมมือในการเขากิจกรรมทุกนาย

จุดที่ควรพัฒนา : -

ขอเสนอแนะ : - -ควรวางแผนการดําเนินงานในปการศึกษาตามเอกสารประกอบเกณฑที่ 5
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องคประกอบที่ 7 การบรหิารและการจัดการ
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ตัวบงชี้ที่ 7.1  ภาวะผูนําของผูบรหิารทุก
ระดับของ โรงเรียน

4 4 (-)

1.ผูบริหารของรร.กําหนดแนวทางในการ
บริหารในระดับองคกรและหนวยงานของตน

ผาน ผาน (-) - ควรเพิ่มเปนเอกสารใหครอบคลุม
ตามเกณฑ
- ควรจัดเรียงเอกสารใหเปนระบบ

2.ผูบริหารมีวิธีการถายทอดแนวทางในการ
บริหารงาน ไปยังบุคลากรแตละระดับเพื่อนําสู
การปฏิบัติ

ผาน ผาน (-) - ควรเพิ่มเปนเอกสารใหครอบคลุม
ตามเกณฑ เชน ผลการประชมุ
นขต.รร.การบิน ทบ. ผลการประชุม
กอง รร.การบิน ทบ. และ ฝอ.
รร.การบิน ทบ.

3.ผูบริหารมีการกํากับดูแล ติดตาม และ
ประเมินผลการดาํเนินงานของบุคลากร

ผาน ผาน (-) - ควรเพิ่มเปนเอกสารและภาพถาย
การตรวจเยี่ยมหนวยของผูบริหาร
และ การเยี่ยมบานพักของกําลังพล

4.ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในหนวยมีสวน
รวมในการบริหารจัดการ หรือ มีการกระจาย
อํานาจการปฏิบัติ การตัดสินใจใหแกบุคลากร
ตามความเหมาะสม

ผาน ผาน (-) - ควรเพิ่มเปนเอกสารใหครอบคลุม
ตามเกณฑ เชน คําสั่งดานการศึกษา,
รายงานผลการพิจารณา ปรชัญา
,วิสัยทัศน รร.การบิน ทบ. เปนตน

5.มีการประเมินผลการบริหารงานของผูบริหาร
เพื่อนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหาร
อยางเปนรูปธรรม

ไมผาน ไมผาน - รอการดําเนินการ

ตัวบงชี้ที่ 7.2  การพัฒนาโรงเรียนใหเปน
องคกรแหงการเรียนรู

4(-) 3(-)

1.กําหนดเปาหมายของการจัดการความรูที่
สอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และแผนแมบท
ของ โรงเรียน

ผาน ผาน (-) - เพิ่มเติมเอกสาร/หลักฐานอางอิง
เชน แผนแมบท รร.การบิน ทบ. ,
อนุมัติใชวิสัยทัศน รร.การบิน ทบ.
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2.มีการดําเนินการจัดการความรูที่เปนรูปธรรม ผาน ผาน (-) - เอกสารหลักฐานการรายงานผลการ
ดําเนินงานยังไมสมบูรณครบถวนตาม
เกณฑ

3.มีการเผยแพรความรู (แนวทางปฏิบัติงานใหม)
ที่บุคลากรสรางข้ึน

ผาน (-) ผาน (-) - หลักฐานภาพกิจกรรมการเผยแพร
ยังไมสมบูรณ

4.มีการประเมินผลความสาํเรจ็ของแผนงาน /
โครงการจัดการความรู

ผาน (-) ไมผาน - รอการปรับแกไขจากเกณฑที่ ๒ จึง
จะดําเนินการประเมินผลความสําเร็จ
ของแผนงาน/โครงการ จัดการความรู

5.มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง / พัฒนา
แผนงาน / /โครงการการจัดการความรู

ไมผาน ไมผาน - รอเกณฑที่ ๔ จึงจะดําเนินการ
นําผลไปปรับปรุงในเกณฑที่ ๕

ตัวบงชี้ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการตัดสินใจ

4 (-) 4 (-)

1.มีแผนงาน/โครงการจัดทําระบบสารสนเทศ
เพื่อการตัดสินใจ

ผาน ผาน - ควรพิจารณาเพิ่มหลักฐานอางอิง
เชน หลักฐานดานงบประมาณ/
บุคลากร/หลักสูตรการศึกษาป ๕๙

2.มีการจัดทําระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ ผาน ผาน (-) - ควรเพิ่มคําสั่งผูรับผิดชอบ และ
หลักฐานการจัดทําระบบสารสนเทศ

3.ผูบริหารมีการนําขอมูลสารสนเทศมาใช
ประโยชนในการบริหารงาน

ผาน ผาน (-) - เพิ่มหลักฐานการขออนุมัติแจกจาย
CD ขอมูลระบบสารสนเทศ
- เพิ่มผลการประชุมสภาฯ/พจิารณา
บําเหน็จ/ปรับยาย

4.ประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบขอมูล
สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ (ผูบริหารและ
ผูเก่ียวของ)

ผาน (-) ผาน (-) - อยูระหวางการขออนุมัติใชแบบ
ประเมินและใหผูบริหารและผูที่
เก่ียวของ ไดประเมินความพึงพอใจ

5.มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง/พัฒนา
งานดานระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ

ไมผาน ไมผาน - รอการดําเนินการจากเกณฑที่ ๔
จึงจะนําผลการประเมินไปปรบัปรุง
พัฒนา



- 17 -

ตัวบงชี้และเกณฑ

ผล
กา

รป
ระ

เมิน
ตน

เอง

ผล
กา

รป
ระ

เมิน
ขอ

ง
คณ

ะก
รร

มก
าร ขอเสนอแนะ

ผลรวมคะแนนองคประกอบที่ 7 12 11
คะแนนองคประกอบที่ 7 (คานํ้าหนัก 15 %) 60 55

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาฯ มีขอเสนอแนะเพิ่มเติม  เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนา
องคประกอบที่ 7  ดังนี้

จุดแข็ง :
1. ผูบังคับบัญชามีการกําหนดแนวทางในการบริหารไปยังบุคลากรในแตละระดับตามสายการ

บังคับบัญชาอยางชัดเจน
2. มกีารนําระบบสารสนเทศมาชวยในการบริหารจัดการประกอบการตัดสินของผูบังคับบัญชา

จุดที่ควรพัฒนา : ควรกําหนดผูรับผิดชอบการดําเนินงานจดัทําระบบสารสนเทศฯ ใหชัดเจน

ขอเสนอแนะ : การประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศฯ ควรพิจารณา แยกกลุมใหครอบคลุม
ตามเกณฑที่กําหนด
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องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ

ตัวบงชี้และเกณฑ
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าร ขอเสนอแนะ

ตัวบงชี้ที่ 8.1  ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ

5 (-) 5 (-)

1.มีระเบียบและหลักเกณฑในการจัดทํา
งบประมาณ

ผาน ผาน

2.จัดทําคําของบประมาณ/เสนอความตองการ
งบประมาณสอดคลองกับภารกิจ/แผนงาน/
โครงการที่กําหนดไว

ผาน ผาน (-) - ควรมีการแกไขวันที่ ในเอกสาร SAR

3.มีแผนการใชจาย/บริหารงบประมาณอยาง
ถูกตอง เปนไปตามระเบียบของ ทบ. เนนความ
ประหยัด คุมคา คุมทุน

ผาน ผาน (-) - ควรเพิ่ม การลงเลขในเอกสารอนุมัติ
เงินงวด 2 ครั้งที่ 1

4.มีการใชจาย/บริหารงบประมาณอยางถูกตอง
เปนไปตามระเบียบของ ทบ. เนนความประหยัด
คุมคา คุมทุน

ผาน ผาน

5.มีการติดตามผลการใชจาย/บริหาร
งบประมาณเงิน ใหเปนไปตามเปาหมาย

ผาน (-) ผาน (-) - อยูระหวางดําเนินการ เปนไปตาม
ไตรมาส

ตัวบงชี้ที่ 8.2  ศักยภาพดานการเงินและ
งบประมาณ

0 0

1.มีการคํานวณรอยละของเงินเหลือจายสุทธิ
ตองบประมาณที่ไดรับจัดสรร (เฉพาะหลักสูตร
ที่เปดสอนทั้งในแผนและนอกแผน งป.)

ไมผาน ไมผาน - รอสรุปเมื่อสิ้นปงบประมาณ

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

ไมผาน ไมผาน - รอสรุปเมื่อสิ้นปงบประมาณ
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ตัวบงชี้และเกณฑ
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าร ขอเสนอแนะ

3.รอยละของงบประมาณวัสดุฝก (คาเครื่องชวย
ฝก) ตองบดําเนินการจัดการศึกษา

ไมผาน ไมผาน - รอสรุปเมื่อสิ้นปงบประมาณ

ผลรวมคะแนนองคประกอบที่ 8 5 5
คะแนนองคประกอบที่ 8 (คานํ้าหนัก  5 %) 12.5 12.5

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาฯ มีขอเสนอแนะเพิ่มเติม  เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนา
องคประกอบที่ 8 ดังนี้

จุดแข็ง : บุคลากรผูรับผิดชอบมีความรูความสามารถดานงบประมาณเปนอยางดี

จุดที่ควรพัฒนา : -

ขอเสนอแนะ : ควรเขียนความเรียงผลการดําเนินงานใน SAR โดยแยกเปนขอตามเกณฑการประเมิน
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องคประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

ตัวบงชี้และเกณฑ
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ะก
รร

มก
าร ขอเสนอแนะ

ตัวบงชี้ที่ 9.1  ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน

4(-) 4

1.มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน  ที่สอดคลองกับวิสัยทัศน
พันธกิจ วัตถุประสงค  การจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา

ผาน (-) ผาน

2.มีการดําเนินงานตามแผนงาน และโครงการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

ผาน (-) ผาน

3.มีระบบสารสนเทศดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา

ผาน ผาน

4.มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโดย
คณะกรรมการของ รร.เอง

ไมผาน ไมผาน - อยูระหวางดําเนินงานประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน

5.มีการสรางเครือขายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู
ดานการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา
ระหวางหนวยงาน

ผาน ผาน

ผลรวมคะแนนองคประกอบที่ 9 4(-) 4
คะแนนองคประกอบที่ 9 (คานํ้าหนัก  10 %) 40 40

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาฯ มีขอเสนอแนะเพิ่มเติม  เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนา
องคประกอบที่ 9 ดังนี้

จุดแข็ง :
1. ผูบังคับบัญชาใหความสําคัญกับระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา
2. มีการดําเนินงานเปนไปตามแผนงาน/โครงการอยางเปนรูปธรรม

จุดที่ควรพัฒนา : -

ขอเสนอแนะ : ควรหมุนเวียนกําลังพลมาปฏิบัติงานเพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจอยางเปนรูปธรรม
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สรุปผลการประเมินคุณภาพการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของ รร.การบิน ทบ.
ในปงบประมาณ  2559 (ครั้งที่ 1)

องคประกอบที่
ผลการประเมิน

ตนเอง
ผลการประเมิน

ของคณะกรรมการ
1. ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค และแผนแมบท 40 30
2. การเรียนการสอน 145 140
3. การพัฒนาผูเรียน 50 40
4. การวิจัย / ผลงานทางวิชาการ / งานสรางสรรค 10 20
5. การบริการทางวิชาการแกสังคม 25 25
6. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 25 20
7. การบริหารและการจัดการ 60 55
8. การเงินและงบประมาณ 12.5 12.5
9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 40 40

คะแนนเฉลี่ย 4.08 3.83

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาฯ มีขอเสนอแนะเพิ่มเติมในภาพรวม ดังนี้

จุดแข็ง
1. มีการจัดการเรียนการสอนครบตามแผนการศึกษาที่กําหนด
2. บุคลากรทางการศึกษามีความรูความชํานาญเฉพาะดาน รวมทั้งสามารถถายทอดความรูได

เปนอยางดี
3. ครู/อาจารยมีการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญอยางเปนรูปธรรม
4. มีทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรูที่ทันสมัย (อากาศยานจาํลอง ฯลฯ) ใหกับผูเขารับการศึกษา
5. มีผลงานทางวิชาการ/งานวิจัยอยางเปนรูปธรรม
6. บุคลากรมีความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะดานการบินเปนอยางดี ประกอบกับมีทรัพยากร

สนับสนุนการเรียนรูที่ทันสมัย และมีการประชาสัมพันธเผยแพรความรูที่หลากหลายวิธี

จุดที่ควรพัฒนา
1. ควรมีการกํากับ/ติดตามการดําเนินงานใหครอบคลุมทุกแผนงาน/โครงการ
2. การจัดทําแผนการสอนควรมีการบันทึกหลังการสอนทุกครั้ง และการนิเทศการสอนให

เปนไปอยางเปนรูปธรรมครบทุกหลักสูตร
3. การเพิ่มพูนความรูในการสรางและการวิเคราะหขอสอบ
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4. ครู/อาจารยและบุคลากรทางการศึกษา ควรผลิตงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการเพิ่มข้ึน
5. ควรพัฒนาระบบสารสนเทศเก่ียวกับฐานขอมูลในดานงบประมาณใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน

เพื่อใหผูบริหารสามารถนํามาใชในการตัดสินใจ และวิเคราะหทางการเงินของหนวยที่ถูกตอง
6. เอกสารตําราที่ใชคนควาในหองสมุดของผูเรียนไมเพียงพอ

ขอเสนอแนะ
1. ควรมีการเขียนโครงการเก่ียวกับการพัฒนาความรูดานการวิเคราะหขอสอบ เพื่อใหครู/

อาจารยสามารถที่จะดําเนินการวิเคราะหขอสอบและปรับปรุงขอสอบไดดวยตนเอง
2. ควรพัฒนาระบบกลไกดานสารสนเทศ (ระบบเครือขายอิเล็กทรอนิกส) ใหทันสมัยและเปน

รูปธรรม
3. ควรจัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนงานวิจัยใหเพียงพอ

( ลงนาม ) พ.อ.........วรุตม........นนทวงษ................... ประธานกรรมการ
( วรุตม นนทวงษ )

( ลงนาม )  พ.อ..........คณิศร......เถระพัฒน................... รองประธานกรรมการ
( คณิศร เถระพัฒน )

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

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

( ลงนาม )  พ.ท..........วัลลภ.......ใจดี............................. กรรมการ
( วัลลภ ใจดี )

( ลงนาม )  พ.ท..........สุรเดช......เลี้ยงถนอม.................. กรรมการ
( สุรเดช เลี้ยงถนอม )

( ลงนาม )  พ.ท.........วินัย..........เซาซี่.......................... กรรมการ
( วินัย เซาซี่ )
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( ลงนาม )  พ.ท..........สมชาติ.....กําเนิดสิงห.................. กรรมการ
( สมชาติ กําเนิดสิงห )

( ลงนาม )  พ.ต..........วิชัย..........ทวีสุข......................... กรรมการ
( วิชัย ทวีสุข )

( ลงนาม )  พ.ต..........พชรกรณ....เกตุแกว................... กรรมการ
( พชรกรณ เกตุแกว )

( ลงนาม ) พ.ต..........กิตติณัฐ...พุมขุน.........................กรรมการ
( กิตติณัฐ พุมขุน )

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

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


