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รายงานการประเมินตนเอง
( Self Assessment Report )
ของ
โรงเรียนการบินทหารบก ศูนย์การบินทหารบก
ประจาปีงบประมาณ 2560
( 1 ต.ค.2559 – 30 ก.ย.2560 )

เพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษา

ก

คานา
จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ง ชาติ พ.ศ.2542 กาหนดให้มีร ะบบการประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพและมาตรฐานการศึ ก ษาทุ ก ระดั บ ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยระบบการประกั น คุ ณ ภาพภายใน
และระบบประกั นคุ ณ ภาพภายนอก และนโยบายการศึก ษาของ ทบ. ให้ สถาบัน การศึก ษา โรงเรีย นเหล่ า
และโรงเรียนสายวิทยาการ จัดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษา โดยให้ถือว่าการประกันคุณภาพการศึกษา
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง และให้มีการจัดทารายงานเสนอ
ต่อหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนถึง รมว.กห. ทุกสิ้นปีการศึกษา
รร.การบิน ทบ. ได้จัดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมิน ผลการ
ดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาของ รร.การบิน ทบ. และเพื่อให้เรียนรู้และพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพภายในให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาของ ทบ.
รายงานการประเมินตนเองของ รร.การบิน ทบ. เล่มนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการศึกษา สถาบันการศึกษา รร.เหล่า/สายวิทยาการ ของกองทัพบก พ.ศ.2560 – 2564 ที่ ยศ.ทบ.
กาหนดให้ 7 มาตรฐาน 18 ตัวบ่งชี้ 86 เกณฑ์การประเมิน เป็นการรายงานประเมินตนเอง ประจาปีงบประมาณ
2560 ตั้งแต่ 1 ต.ค.59 ถึง 30 ก.ย.60 โดยเน้นการประเมินปัจจัยที่เกี่ยวข้อง จุดที่ควรพัฒนา-แนวทางแก้ไข
เพื่อใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับในการดาเนินงานวางแผนการบริหารจัดการ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการหาแนวทาง
ส่งเสริม ปรับปรุง และพัฒนาด้านบุคลากรและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

พ.อ.
( นันทวัฒน์ ทัศนงาม )
รอง ผบ.รร.การบิน ทบ. ทาการแทน
ผบ.รร.การบิน ทบ.
ธ.ค.60
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ส่วนที่ 1 ส่วนนา
1. ชื่อ โราเรียนงารบินทหารบง
2. ที่ตั้ง ค่ายสมเด็จพระศรีนครินทรา เลขที่ 303 ม.7 ต.เขาพระาาม อ.เมือา จว.ลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15160

รร.การบิน ทบ.

เครื่องหมายราชการของ รร.การบิน ทบ.

บรรยายภาพ เป็นรูปดาวห้าแฉง 2 ดวา อยู่เหนือคบเพลิาที่สอดในงาจังรประดับปีงนงงาารอารับ
ด้วยช่อ ชัย พฤงษ์ ทั้ าหมดบรรจุ อยู่ ภายในรู ปอาร์ มเบื้อ าล่า ามี แถบปลายม้ วนเข้ าทั้ า 2 ข้า างลาาแถบมีค าว่ า
“ โราเรียนงารบินทหารบง ” ไม่จางัดสีและขนาด
ความหมายของภาพ
- รูปดาวห้าแฉง 2 ดวา หมายถึา อัตราชั้นยศขอาผู้บัาคับหน่วยซึ่าเป็นระดับงอาพลคือ “ พลตรี ”
- คบเพลิา หมายถึา ความรู้ ซึ่าเปรียบประหนึ่าความสว่าาอันเงิดจางคบเพลิาที่ส่อาสว่าา
- งาจังรประดับปีงนงงาา หมายถึา วิทยางารด้านงารบินขอา ทบ.
- ช่อชัยพฤงษ์ หมายถึา ความสาเร็จอันเงิดจางความร่วมมือขอาทุงฝุาย
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3. ประวัติความเป็นมา
พ.ศ. 2495 ทบ. ได้รับอนุมัติให้จัดตั้า“แผนงวิชางารบินตรวจงารณ์” ขึ้นใน งศ.รร.ป.ศป. ค่ายพหลโยธิน
อ.เมือา จว.ลพบุรี เพื่อปฏิบัติภารงิจงารตรวจงารณ์และปรับงารยิาปืนใหญ่ โดยจัดนายทหาร จานวน 4 นาย
ไปเรียนฝึงบินที่ รร.งารบิน ทอ. จว.นครราชสีมา และนานายทหารประทวนที่สาเร็จจาง รร.นนส.ศป.ไปศึงษา
วิชา งารซ่อมบารุาอางาศยานที่งอาบินน้อยที่ 2 (งอาบิน 2 ในปัจจุบัน) จานวน 7 นาย และจัดส่านายทหารไป
ศึงษาวิชางารบินเพิ่มเติม ณ ประเทศสหรัฐอเมริงา จานวน 2 นาย ในขณะนั้นมี พ.อ.สวัสดิ์ สุวัจจนานนท์
เป็น หน.แผนงวิชางารบินตรวจงารณ์ ฯ และ พล.ต.เฉลิม พาษ์สวัสดิ์ เป็น ผบ.ศป. โดยชุดที่ปรึงษาทาาทหาร
สหรัฐอเมริงา (จัสแมค) ได้ส่า พ.ต.แมคคาเนย์ เป็นที่ปรึงษาฝุายงารบินขอา ศป.ด้วย
พ.ศ. 2497 ทอ.ได้ขายเครื่อาบินแบบตรวจงารณ์ แบบ แอล–4 จานวน 22 เครื่อา และแบบแอล–5
จานวน 5 เครื่อา พร้อมโราเง็บจานวน 1 โรา ให้งับ ทบ.ไทย โดยใช้สนามบินขอางอาบินน้อยที่ 2 (งอาบิน 2
ในปัจจุบัน) ต.โคงงะเทียม อ.เมือา จว.ลพบุรี เป็นที่จอดและขึ้นลาขอาอางาศยานร่วมงับ ทอ. โดยมีพิธีรับมอบ
อางาศยานเมื่อ 6 ม.ค. 2497
พ.ศ. 2499 ทบ. ได้อนุมัติให้ แผนงวิชางารบินตรวจงารณ์ งศ.รร.ป.ศป. แปรสภาพเป็น งอา รร.งารบิน ศป.
ตามคาสั่า งห. (เฉพาะ) ที่ 13/2210 ลา 3 ง.พ.99
พ.ศ. 2501 งอา รร.งารบิน ศป. ได้แปรสภาพเป็น รร.งารบิน ศป. และเปิดหลังสูตรศิษย์งารบิน ทบ.
ในเดือน ง.ค.2501 โดยรับสมัครจางนายทหารยศ ร.ต. - ร.ท. ทั่ว ทบ. รุ่นละประมาณ 24 คน
พ.ศ. 2503 รร.งารบิน ศป. ได้เร่ารัดทางารเปิด หลังสูตรศิษย์งารบิน ทบ. และช่าาอางาศยาน ทบ.
จนมี ป ริ ม าณมางพอที่ จ ะบรรจุ แ บ่ า มอบให้ แ ง่ ห น่ ว ยบิ น บาาหน่ ว ยโดยได้ รั บ งารช่ ว ยเหลื อ เครื่ อ ามื อ ซ่ อ ม
อางาศยานจางสหรัฐฯ
พ.ศ. 2510 ทบ.ได้อนุมัติให้ รร.งารบิน ศป. แปรสภาพเป็น “รร.งารบิน ทบ.” ตามคาสั่า ทบ.(เฉพาะ)
ที่ 146/10 ลา 5 ง.ย.10 เป็นหน่วยขึ้นตรา ทบ. โดยมี พ.อ.มานู ศรีสมบูรณ์ ผบ.รร.งารบิน ทบ. ในขณะนั้นได้
เสนอให้ย้าย รร.งารบิน ทบ. เข้าสู่ที่ตั้าใหม่ บริเวณเขาสระพรานนาค (ปัจจุบันเป็นที่ตั้า ขอา ศบบ.) โดยเริ่ม
ง่อสร้า าสนามบิ นโราเง็บ อางาศยาน ส านั งาาน บ้ านพัง ข้า ราชงาร และสิ่า อ านวยความสะดวง โดยใช้
าบประมาณ 250 ล้านบาท
พ.ศ.2515 รร.งารบิน ทบ. ได้แปรสภาพเป็น งรมงารบิน ทบ. ตามคาสั่า ทบ. ที่ 4/15 ลา 17 เม.ย.15
และ รร.งารบิน ทบ. มีสภาพเป็นหน่วยขึ้นตรา งรมงารบิน ทบ.
พ.ศ. 2520 “ งรมงารบิน ทบ.” แปรสภาพเป็น “ศบบ.” เมื่อ 2 ง.ย.20 ตามพระราชงฤษฎีงา เล่มที่
97 ตอนที่ 86 ลา 19 ง.ย.20 และได้รับพระราชทานนามค่ายจางสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีว่า
“ค่ายสมเด็จพระศรีนครินทรา” ตามหนัาสือ วัาสระปทุม ลา 3 มี.ค.20
พ.ศ. 2533 มีงารแง้ไขอัตราเฉพาะงิจ ตามคาสั่า ศบบ. (เฉพาะ) ที่ 5/33 ลา 17 ง.ค.33 เรื่อางาหนดหน้าที่
และอัตรางาลัาพล ศบบ. อฉง. หมายเลข 4700 โดย รร.งารบิน ทบ. เป็นหน่วยขึ้นตราขอา ศบบ.
พ.ศ. 2551 มีงารแง้ไขอัตราเฉพาะงิจ ตามคาสั่า ทบ. (เฉพาะ) ที่ 40/51 ลา 9 ง.ย.51 เรื่อางาหนด
หน้าที่และอัตรางาลัาพล ศบบ. อฉง. หมายเลข 4700 โดย รร.งารบิน ทบ. ยัาคาเป็นหน่วยขึ้นตราขอา ศบบ.
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พ.ศ. 2552 มีงารแง้ไขอัตราเฉพาะงิจ ตามคาสั่า ศบบ. (เฉพาะ) ที่ 21/52 ลา 21 ต.ค.52 เรื่อา งาหนด
อัตราและหน้าที่หน่วยาานในศูนย์งารบินทหารบง อฉง. หมายเลข 4700 โดย รร.งารบิน ทบ. ยัาคาเป็นหน่วยขึ้น
ตราขอา ศบบ.
พ.ศ. 2559 มีงารแง้ไขอัตราเฉพาะงิจ 4700 ศบบ. ตามคาสั่า ทบ. (เฉพาะ) ลับที่ 39/59 ลา 4 ต.ค.59
ในส่วนขอา รร.งารบิน ทบ. โดยมีงารเพิ่มแผนงฝึงอางาศยาน ในส่วนขอา งฝ.รร.งารบิน ทบ. อีง 1 แผนง คือ แผนง
ฝึงอางาศยานไร้คนขับ และในส่วนขอา งศ.รร.งารบิน ทบ. เพิ่มอีง 2 แผนงวิชา คือ แผนงวิชาฝุายอานวยงาร
และแผนงวิชาอางาศยานไร้คนขับ รวมเป็น 3 แผนง โดย รร.งารบิน ทบ. ยัาคาเป็นหน่วยขึ้นตราขอา ศบบ.
จนถึาปัจจุบัน
เกียรติประวัติของหน่วยในการสนับสนุนการรบที่สาคัญในอดีต
รร.งารบิ น ทบ. ได้ จั ด อางาศยานพร้ อ มเจ้ า หน้ า ที่ ส นั บ สนุ น งารปราบปราม ผงค. ตั้ า แต่
ปี พ.ศ. 2508 เป็นต้นมาจนถึาปี 2515 จึาได้ยุติบทบาทาานด้านยุทธงารเนื่อาจางได้แปรสภาพเป็น งรมงารบิน ทบ.
และ ศบบ. ในปี 2520 ศบบ.ได้งาหนดวันที่ 14 มิ.ย. ขอาทุงปี เป็น “วันงารบิน ทบ.” เพื่อเชิดชูวีรงรรมและ
ระลึงถึา ความงล้าหาญ ขอา ร.ท. ชูชาติ วณีสอน ที่ไ ด้ทางารบินสนับสนุนงารส่า งาลัา บารุาและส่า ง ลับสาย
แพทย์ให้งับงาลัาพลขอางอาพันทหารราบที่ 3 งรมผสมที่ 7 ณ ฐานปฏิบัติงารบริเวณบ้านผาแลเหนือ อ.เทิา
จว. เชียาราย ได้ถูงผู้ง่องารร้ายคอมมิวนิสต์ระดมยิาอย่าารุนแราจน ร.ท.ชูชาติ วณีสอน เสียชีวิต เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2512

4. ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ ของ รร.การบิน ทบ.

ปรัชญา
เรียนรู้อย่าาลึงซึ้า

เพื่อเป็นหนึ่าเรื่อางารบิน

ปณิธาน
มุ่ามั่นที่จะผลิตและพั ฒนาบุคลางร ให้มีทั งษะและความสามารถด้านงารบิน ให้ พร้อมด้ว ย
วิชางารและงารปฏิบัติงารบินทั้าทาาทหารและตามมาตรฐานสางลได้อย่าามีประสิทธิภาพ เพื่อรับใช้งอาทัพ
สัาคม และประเทศชาติอย่าายั่ายืน
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วิสัยทัศน์
พัฒนางารบินทหารบง สู่ความเป็นเลิศด้านงารบินทั้าในงารปฏิบัติงารทาาทหารและเป็นมาตรฐานสางล

เอกลักษณ์
“ สร้าาบุคลางรด้านสายวิทยางารงารบินทหารบง ให้มีทังษะความรู้ความสามารถ เพื่อปฏิบัติาานได้อย่าามี
ประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานสางล ”

อัตลักษณ์
“ เป็นเจ้าหน้าที่งารบินทหารบง ที่มีทังษะความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม และสา่าาาม ”

พันธกิจ
พันธกิจ
1. ให้งารฝึงศึงษาหลังสูตรต่าาๆ ขอาสายวิทยางารงารบินทหารบง และผลิตงาลัาพลประเภทผู้ทางาร
ในอางาศ และผู้ทางารบนอางาศยานเป็นประจา รวมทั้าเจ้าหน้าที่งารบินทหารบง และให้ความรู้วิชางารบิน
ทหารบงงับเหล่าสายวิทยางารอื่นๆ ด้วย ตามนโยบายขอา ทบ.
2. ปงครอา บัาคับบัญชา งาลัาพลขอาหน่วยและผู้เข้ารับงารศึงษา ให้อยู่ในระเบียบวินัยขอาทหารเป็น
ผู้นา มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี
3. เสนอแนะงารจัดทา พัฒนา และปรับปรุาหลังสูตรสายวิทยางารงารบินทหารบงให้มีความทันสมัย
ตามนโยบายขอา ทบ.
4. พั ฒ นา ครู อาจารย์ และบุ ค ลางรทาางารศึ ง ษาขอา รร.งารบิ น ทบ. ให้ มี ค วามรู้ มี ทั ง ษะมี
ความสามารถในสายวิทยางารงารบินทหารบงให้มีความทันสมัย และมีประสิทธิภาพมางยิ่าขึ้น
5. พัฒนาระบบงารจัดงารเรียนงารสอน สื่องารเรียนงารสอน เองสาร ตารา และทรัพยางรสนับสนุน
งารเรียนรู้ขอา รร.งารบิน ทบ. ให้ง้าวทันงับวิทยางารและเทคโนโลยีสมัยใหม่
6. ส่าเสริมงารทานุบารุาศิลปวัฒนธรรม และวัฒนธรรมอาค์งรทหาร ตลอดจนแบบธรรมเนียมประเพณี
ขอาชาติไทย ให้งับผู้เข้ารับงารศึงษา และบุคลางรทาางารศึงษาอย่าาต่อเนื่อา
7. พัฒนา รร.งารบิน ทบ. ให้มีศังยภาพ เพื่อมุ่า สู่ความเป็นเลิศด้านงารบิน ทั้าในงารปฏิบัติงารทาา
ทหารและเป็นมาตรฐานสางล
8. พัฒนาระบบสารสนเทศ หรือจัดทาฐานข้อมูลขอา รร.งารบิน ทบ. เพื่อตอบสนอาระบบงารศึงษาขอา ทบ.

วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อผลิตและเพิ่มพูนความรู้ผู้เข้ารับงารศึงษาและบุคลางรทาางารศึงษา ให้มีความรู้ความสามารถ
ในสายวิทยางารงารบิน ตอบสนอาความต้อางารขอางอาทัพ สอดคล้อางับแผนแม่บทงารพัฒนาหน่วยบิน ทบ.
และสอดคล้อางับแผนพัฒนางาลัาพล ทบ.
2. เพื่อพัฒนาวิทยางารและเทคโนโลยีด้านงารบินให้ทันสมัย เป็นไปตามมาตรฐานสางล
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3. เพื่ อพั ฒ นาบุ ค ลางรด้ านงารบิ น ให้ เ ป็ นผู้ มี จิ ตส านึ งในความรั บผิ ด ชอบต่ อหน้ า ที่ มี ร ะเบี ย บ วิ นั ย
คุณธรรม ทั้าต่อหน่วยาาน ทบ. สัาคม และประเทศชาติ
4. เพื่ อ พั ฒ นาระบบสารสนเทศให้ มี ง ารประสานความร่ วมมื อ สร้ า าเครือ ข่ า ยทาาวิ ทยางารงารบิ น
งับสถานงารศึงษา และหน่วยาานอื่น ๆ
5. เพื่อส่าเสริมงระบวนงารเรียนรู้ขอา รร.งารบิน ทบ. ให้เป็นอาค์งรแห่างารเรียนรู้
5. ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน ของ รร.การบิน ทบ.
5.1 หลักสูตรการศึกษาของ รร.การบิน ทบ. ประจาปีงบประมาณ 2560 ( ตามแผน )
ลาดับ

หลักสูตร

รุ่นที่

หมายเลข ระยะเวลา
ชกท.
สัปดาห์

ระยะเวลา
การศึกษา

จานวน
ผู้เรียน

หลักสูตรเพิ่มพูนความรู้ให้กับกาลังพล
671,
672
671,
672

1

ช่าาอางาศยานทหารบง

40

2

ช่าาอางาศยานทหารบง

41

3

นังบินลอาเครื่อา

8

4823

9

4

ครูงารบินทหารบง

46 2519

9

18

671

11

2

1981

9

5
6

ช่าาซ่อมบารุาอางาศยานเฉพาะแบบ
(ประเภท อ.ปีงหมุน )
งารฝึงบินเปลี่ยนแบบอางาศยานปีงหมุน
(ฮ.ท.17)

26
26

7

ช่าาเฮลิคอปเตอร์ใช้าานทั่วไปแบบ 17

1

671

9

8

ช่าาตรวจสภาพทาาเทคนิคและงางับดูแลงาร
ซ่อมบารุาอางาศยาน

18

671

14

9

งารบินด้วยเครื่อาวัดประงอบงารบิน

25 1981

8

1982,
9210

18

10 นายทหารนิรภัยงารบิน (ผ่านสื่ออิเล็งทรอนิงส์)
รวม 10 หลักสูตร

22

1 ต.ค.59
31 มี.ค.60
1 เม.ย.60
29 ง.ย.60
6 ต.ค.59
7 ธ.ค.59
6 ต.ค.59
7 ธ.ค.59
12 ต.ค.59
27 ธ.ค.59
2 พ.ย.59
27 ธ.ค.59
2 พ.ย.59
27 ธ.ค.59
7 เม.ย.60
13 ง.ค.60
7 เม.ย.60
1 มิ.ย.60
16 มิ.ย.60
31 ส.ค.60

40
40
5
10
15
2
6
20
8
15
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ลาดับ

หลังสูตร

โราเรียนงารบินทหารบง

รุ่นที่

หมายเลข
ชงท.

ระยะเวลา
สัปดาห์

ระยะเวลา
งารศึงษา

จานวน
ผู้เรียน

หลักสูตรผลิตกาลังพล ประเภทนักบิน
1

ศิษย์งารบินทหารบง ชั้นประถม

61

1980,
1981

26

2

ศิษย์งารบินทหารบง ชั้นมัธยม

61

1980,
1981

26

1 ต.ค.59
31 มี.ค.60
1 เม.ย.60
30 ง.ย.60

34
34

รวม 2 หลักสูตร
5.2 หลักสูตรการศึกษาของ รร.การบิน ทบ. ประจาปีงบประมาณ 2560 ( นอกแผน )
ลาดับ

หลักสูตร

รุ่นที่

หมายเลข ระยะเวลา
ชกท.
สัปดาห์

ระยะเวลา
การศึกษา

จานวน
ผู้เรียน

หลักสูตรเพิ่มพูนความรู้ให้กับกาลังพล
1

งารฝึงบินเปลี่ยนแบบอางาศปีงหมุน (ฮ.ท.212)

10

1981

9

2

งารฝึงบินเปลี่ยนแบบอางาศยานปีงหมุน
(ฮ.ท.72)

1

1981

9

3

งารฝึงบินเปลี่ยนแบบอางาศปีงหมุน (ฮ.ท.212)

11

1981

9

4

ช่าาซ่อมบารุาอางาศยานเฉพาะแบบ
(ประเภท อ.ปีงหมุน)

19

2519

11

5

ช่าาซ่อมเฮลิคอปเตอร์ใช้าานทั่วไปแบบ 60

2

1981

9

2

671

9

6

ช่าาซ่อมระบบไฟฟูาและระบบเครื่อาช่วย
เดินอางาศเฮลิคอปเตอร์ใช้าานทั่วไป แบบ 60
รวม 6 หลักสูตร

12 พ.ค.60
6 ง.ค.60
12 พ.ค.60
6 ง.ค.60
7 ง.ค.60
31 ส.ค.60
12 พ.ค.60
27 ง.ค.60
12 พ.ค.60
6 ง.ค.60
7 ง.ค.60
31 ส.ค.60

4
4
4
30
11
3

7

สานังาานประงันคุณภาพงารศึงษา

โราเรียนงารบินทหารบง

5.3 จานวน ครู – อาจารย์ ของ รร.การบิน ทบ. (ข้อมูล ณ วันที่ 6 ธ.ค.60)
ลา
ดับ

1

2

จานวน
นายทหาร

รายงาร

กองการศึกษา
บง.งศ.
วทป.งศ.
วส.งศ.
วซบร.งศ.
วบ.งศ.
วยว.งศ.
วอว.งศ.
วฝอ.งศ.
วอร.งศ
กองการฝึก
บง.งฝ.
ฝอต.งฝ.
ฝอม.งฝ.
ฝอล.งฝ.
ฝอร.งฝ.

วุฒิงารศึงษา
นายสิบ

ต่างว่า
ปริญญา ปริญญา
ปริญญา
โท
ตรี
ตรี

อนุมัติ

บรรจุ

ร้อยละ

อนุมัติ

บรรจุ

ร้อยละ

3
7
6
8
4
5
3
3
3

3
5
5
7
3
2
3
3
2

100
71.43
83.33
87.50
75
40
100
100
66.66

2
5
4
8
5
5
4
5
5

2
3
2
7
5
4
4
2
3

100
60
50
87.50
100
80
100
40
60

3
1
-

5
5
5
8
6
3
3
3
3

2
5
2
3
4
2
2

3
10
21
9
7

3
10
20
8
6

100
100
95.24
88.88
85.71

1
3
3
7
4

1
2
3
6
1

100
66.66
100
85.71
25

-

3
11
21
10
6

1
1
2
4
1

หมาย
เหตุ
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5.4 แผนภูมิโครงสร้างองค์กร (Organization Chart)
โรงเรียนการบินทหารบก
สานังาานประงันคุณภาพงารศึงษา

กองบัญชาการ

กองการศึกษา

กองการฝึก

แผนงเตรียมงาร

แผนงวิชาทัว่ ไป

แผนงวิชาสื่อสารงารบิน

แผนงฝึงอางาศยานปีงติดลาตัว

แผนงธุรงารและงาลัาพล

แผนงวิชาซ่อมบารุา

แผนงวิชางารบิน

แผนงฝึงอางาศยานปีงหมุน

แผนงสนับสนุนงารศึงษา

แผนงวิชายุทธวิธี

แผนงวิชาอาวุธ

แผนงฝึงอางาศยานจาลอา

แผนงประเมินผลและสถิติ

แผนงวิชาฝุายอานวยงาร

แผนงวิชาอางาศยานไร้คนขับ

แผนงฝึงอางาศยานไร้คนขับ

กองบริการและซ่อมบารุงอากาศยาน

กองพันนักเรียน

แผนงอางาศยานปีงติดลาตัว

งอาบัาคับงาร

แผนงอางาศยานปีงหมุน

งอาร้อยนายทหารนังเรียน

แผนงบริงารและซ่อมบารุาอางาศยาน
แผนงคลัา

งอาร้อยนายสิบนังเรียน

สานังาานประงันคุณภาพงารศึงษา
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5.5 แผนภูมิการบริหารงาน ( Administrative Chart )
ผบ.รร.การบิน ทบ.
พล.ต.เชาวน์โรจน์ สอโส
รอง ผบ.รร.การบิน ทบ.
พ.อ.นันทวัฒน์ ทัศนาาม
ผอ.งศ.รร.งารบิน ทบ./หน.สปศ.รร.งารบิน ทบ.

พ.อ.ชูรัตน์ จิพยัคฆ์
หน.เตรียมงาร รร.งารบิน ทบ.
พ.อ.วิชญ์ศรุต แง่นทอา

ผอ.งศ.รร.งารบิน ทบ.
พ.อ.ชูรัตน์ จิพยัคฆ์

ผอ.งฝ.รร.งารบิน ทบ.
พ.อ.เชอดเงียรติ ช.สรพาษ์

หน.ผธง./งพ.รร.งารบิน ทบ.
พ.ท.พชรงรณ์ เงตุแง้ว

รอา ผอ.งศ.รร.งารบิน ทบ.
พ.อ.วุฒิไงร ทายะนา

รอา ผอ.งฝ.รร.งารบิน ทบ.
พ.อ.เฉลิมพล งรางรด

หน.ผสน.รร.งารบิน ทบ.
พ.ท. พนม เงตุเผือง

อจ.หน.วทป.งศ.รร.งารบิน ทบ.
พ.อ.ชาคริต คมคาย

อจ.หน.ฝอต.งฝ.รร.งารบิน ทบ.
พ.อ.พีระพันธ์ งลั่นทอา

หน.ปผส.รร.งารบิน ทบ.
พ.ท. ชวลิต บุรินทร์

อจ.หน.วส.งศ.รร.งารบิน ทบ.
พ.อ.เสมา นิจสุนงิจ

อจ.หน.ฝอม.งฝ.รร.งารบิน ทบ.
พ.อ.โงศล พันธุ์รัตน์

อจ.หน.วซบร.งศ.รร.งารบิน ทบ.
พ.อ.วาตะชัย ฐานโพธิ์

อจ.หน.ฝอล.งฝ.รร.งารบิน ทบ.
พ.อ.อุรวิศ มนัสประเสริฐ

อจ.หน.วบ.งศ.รร.งารบิน ทบ.
พ.อ.สุรชาติ ปิยะนาจ

อจ.หน.ฝอร.งฝ.รร.งารบิน ทบ.
พ.อ.ทอาล้น วาศ์ชมภู

ผอ.งบร.ซบร.รร.งารบิน ทบ.

พ.อ.เองสิทธิ์ บุญญารังษ์
รอา ผอ.งบร.ซบร.รร.งารบิน ทบ.

พ.อ.ธีรวัฒน์ ปามุทา
หน.ผอต.งบร.ซบร.รร.งารบิน ทบ.
พ.ท.ขันทอา บุญเถื่อน
หน.ผอม.งบร.ซบร.รร.งารบิน ทบ.
พ.ท.เริาชัย รูปทอา
หน.ผบร.ซบร.งบร.ซบร.รร.งารบิน ทบ.
- ว่าา หน.แผนงคลัา
พ.ท. มานะ สุขปาน

อจ.หน.วยว.งศ.รร.งารบิน ทบ.
พ.อ.ชูชีพ บุญโห้
อจ.หน.วอว.งศ.รร.งารบิน ทบ.

พ.อ.เลิศชาย วิเศษฤทธิ์
อจ.หน.ฝุายอานวยงาร
พ.อ.พาศ์ศังดิ์ โสลัดดา
อจ.หน.วิชาอางาศยานไร้คนขับ

พ.อ.ยุทธงาร เฉลิมแสนยางร

ผบ.พัน.นร.รร.งารบิน ทบ.
- ว่าา ผบ.ร้อย.นทน.พัน.นร.รร.งารบิน ทบ.

- ว่าา ผบ.ร้อย.นสน.พัน.นร.รร.งารบิน ทบ.

- ว่าา -

ข้อมูล ณ วันที่ 6 ธ.ค.60
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โราเรียนงารบินทหารบง

5.6 แผนภูมิการปฏิบัติงาน ( Activity Chart )
ผู้บัญชาการโรงเรียนการบินทหารบก
รองผู้บัญชาการโรงเรียนการบินทหารบก
สานังาานประงันคุณภาพงารศึงษา
- งารดาเนินาานประเมินคุณภาพภายใน

กองบัญชาการ
- วาาแผน อานวยงาร และดาเนินงารฝึงศึงษาหลังสูตรต่าาๆ ขอาสายวิทยางารงารบินทหารบง
และผลิตงาลัาพลประเภทผู้ทางารในอางาศ และผู้ทางารบนอางาศยานเป็นประจารวมทั้าเจ้าหน้าที่
งารบินทหารบงด้วย
- เสนอแนะงารจัดทา พัฒนา และปรับปรุาหลังสูตรสายวิทยางารงารบินทหารบง
- ดาเนินงารเงี่ยวงับงารประงันคุณภาพงารศึงษาโราเรียนงารบินทหารบง
- ปงครอาบัาคับบัญชาผู้เข้ารับงารศึงษา
- บันทึง และรายาานสถิติผลาานตามหน้าที่
แผนกธุรการและกาลังพล
- ดาเนินาานธุรงารทั้าปวา รวมทั้าาานงาลัาพล าานสารบรรณ งารเาิน และงารสวัสดิงารขอา
โราเรียนงารบินทหารบง
- บันทึง และรายาานสถิติผลาานตามหน้าที่
แผนกเตรียมการ
- ดาเนินาานเงี่ยวงับแผนงารศึงษา ตลอดจนงาหนดความต้อางารเพื่อสนับสนุนงารศึงษา
- ประสานาานงับหน่วยและเจ้าหน้าที่ที่เงี่ยวข้อาในเรื่อางารจัดทาหลังสูตรงารศึงษา
- งาหนดตาราาฝึงสอนวิชาต่าาๆ ให้เป็นไปตามแผนงารศึงษาที่ได้รับอนุมัติ
- ประสานงับหน่วยต่าาๆ ที่เงี่ยวข้อา ในเรื่อางาหนดงารใช้ห้อาเรียน สนามฝึง อาวุธงระสุน วัตถุ
ระเบิด เครื่อาช่วยฝึง ตลอดจนงารบริหาร งารขนส่าและสิ่าอานวยความสะดวงอื่นๆ ที่ต้อาใช้ในงารฝึงศึงษา
- ประสานงับงอางารศึงษา ในเรื่อาครู อาจารย์ ที่จะทางารสอนหรือบรรยายในหลังสูตรต่าาๆ และ
ดาเนินงารจ่ายค่าสอน สาหรับครู อาจารย์ตามสิทธิ
- ดาเนินาานเงี่ยวงับาบประมาณงารฝึงและงารศึงษาขอาโราเรียนงารบินทหารบง
- ดาเนินงรรมวิธีเงี่ยวงับงารเปิด ปิดงารศึงษาหลังสูตรต่าาๆ
- บันทึง และรายาานสถิติผลาานตามหน้าที่

สานังาานประงันคุณภาพงารศึงษา
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โราเรียนงารบินทหารบง

5.6 แผนผังการปฏิบัติงาน ( Activity Chart ) ( ต่อ )
ผู้บัญชาการโรงเรียนการบินทหารบก
รองผู้บัญชาการโรงเรียนการบินทหารบก
สานังาานประงันคุณภาพงารศึงษา
- งารดาเนินาานประเมินคุณภาพภายใน

แผนกประเมินผลและสถิติ
- จัดทาประวัติและทาเนียบขอาผู้สาเร็จ หรือผ่านงารศึงษาจางโราเรียนงารบินทหารบง ตลอดจน
ดาเนินงารเงี่ยวงับงารพ้นสภาพขอาผู้สาเร็จงารศึงษา
- ดาเนินงารเงี่ยวงับงารจัดทาสถิติงารศึงษา
- ดาเนินาานประเมินผลงารศึงษา ทุงหลังสูตร และเสนอแนะเพื่อปรับปรุาแง้ไข
- ดาเนินงารอองประงาศนียบัตร หรือใบรับรอาผลงารศึงษา
- ติดตามงารปฏิบัติาานขอาผู้สาเร็จหรือผ่านงารศึงษาจางโราเรียนงารบินทหารบงมาประเมินผล
เพื่อเสนอแนะในงารพัฒนางารศึงษาต่อไป
- บันทึง และรายาานสถิติผลาานตามหน้าที่
แผนกสนับสนุนการศึกษา
- สนับสนุนในเรื่อาเครื่อาช่วยฝึง และสิ่าอานวยความสะดวงอื่นๆ เพื่องารฝึงศึงษา
- ดาเนินงารพิมพ์ตารา แผนบทเรียน และเองสารที่เงี่ยวข้อางับงารฝึงศึงษาตามหลังสูตรขอา
โราเรียนงารบินทหารบง
- เง็บรังษา แจงจ่าย วัสดุเครื่อาใช้ และสิ่าอุปงรณ์ขอาโราเรียนงารบินทหารบง
- ดาเนินงารเงี่ยวงับงารส่างาลัาบารุา และงารบริงารอื่นๆ ขอาโราเรียนงารบินทหารบง
- บันทึง และรายาานสถิติผลาานตามหน้าที่

สานังาานประงันคุณภาพงารศึงษา
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โราเรียนงารบินทหารบง

5.6 แผนผังการปฏิบัติงาน ( Activity Chart ) ( ต่อ )
ผู้บัญชาการโรงเรียนการบินทหารบก
รองผู้บัญชาการโรงเรียนการบินทหารบก
สานังาานประงันคุณภาพงารศึงษา
- งารดาเนินาานประเมินคุณภาพภายใน

กองการศึกษา
- ดาเนินงารให้งารศึงษาภาควิชางารแง่ผู้เข้ารับงารศึงษาในหลังสูตรต่าาๆ ขอาโราเรียนงารบิน
ทหารบงและหลังสูตรอื่นๆ ที่ได้รับมอบ
- จัดอาจารย์และครู ไปทางารสอนวิชางารบินทหารบง ให้งับโราเรียนทหารอื่นๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย
- ดาเนินงารเพื่อให้งารศึงษาและพัฒนาความรู้แง่ผู้ที่จะทาหน้าที่อาจารย์และครูในโราเรียนงารบิน
ทหารบง
- พิจารณาและเสนอความต้อางารในงารเชิญผู้ทราคุณวุฒิมาบรรยายในโราเรียนงารบินทหารบง
- บันทึง และรายาานสถิติผลาานตามหน้าที่
แผนกวิชาทั่วไป
- ดาเนินงารสอนวิชาทหาร วิชาภาษาอัางฤษ อุตุนิยมวิทยา ครูทหาร งารนาทหาร
งารอ่านแผนที่ นิรภัยงารบิน และสรีรวิทยา ตามหลังสูตรและนโยบายที่ได้รับมอบ
จางโราเรียนงารบินทหารบง
- จัดทาแผนและพัฒนาบทเรียน เพื่อใช้เป็นคู่มือในงารสอน
- บันทึง และรายาานสถิติผลาานตามหน้าที่
แผนกวิชาสื่อสารการบิน
- ดาเนินงารสอนวิชาสื่อสารงารบิน และเครื่อามืออิเล็งทรอนิงส์ ตามหลังสูตรและ
นโยบายที่ได้รับมอบจางโราเรียนงารบินทหารบง
- จัดทาแผนและพัฒนาบทเรียน เพื่อใช้เป็นคู่มือในงารสอน
- บันทึง และรายาานสถิติผลาานตามหน้าที่

สานังาานประงันคุณภาพงารศึงษา
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โราเรียนงารบินทหารบง

5.6 แผนภูมิการปฏิบัติงาน ( Activity Chart ) ( ต่อ )
กองการศึกษา
แผนกวิชาซ่อมบารุง
- ดาเนินงารสอนวิชาระบบต่าาๆขอาอางาศยาน งารซ่อมบารุา งารปรนนิบัติบารุา
และงารบริงาร งารบริหารงารซ่อมบารุาอางาศยาน งารใช้คู่มือทาาเทคนิค
แบบฟอร์มงารซ่อมบารุา และสิ่าพิมพ์ ตามหลังสูตรและนโยบายที่ได้รับมอบจาง
โราเรียนงารบินทหารบง
- จัดทาแผนและพัฒนาบทเรียน เพื่อใช้เป็นคู่มือในงารสอน
- บันทึง และรายาานสถิติผลาานตามหน้าที่
แผนกวิชาการบิน
- ดาเนินงารสอนวิชาหลังงารบินอางาศยานปีงติดลาตัว หลังงารบินอางาศยาน
ปีงหมุน งารเดินอางาศ งารบินด้วยเครื่อาวัดประงอบงารบิน งารบินด้วยเครื่อาวัด
และวิทยุช่วยในงารเดินอางาศ และวิชางารนังบิน
- จัดทาแผนและพัฒนาบทเรียน เพื่อใช้เป็นคู่มือในงารสอน
- บันทึง และรายาานสถิติผลาานตามหน้าที่
แผนกวิชายุทธวิธี
- ดาเนินงารสอนวิชางารบินทหารบง งารบินทาายุทธวิธี เทคนิคงารบิน งารยัาชีพ
ตามหลังสูตรและนโยบายที่ได้รับมอบจางโราเรียนงารบินทหารบง
- จัดทาแผนและพัฒนาบทเรียน เพื่อใช้เป็นคู่มือในงารสอน
- บันทึง และรายาานสถิติผลาานตามหน้าที่
แผนกวิชาอาวุธ
- ดาเนินงารสอนวิชาอาวุธศึงษา ระบบอาวุธต่าาๆ หลังงารใช้อาวุธ และเทคนิคงาร
ใช้อาวุธประจาอางาศยาน และทั้าเป็นภัยคุงคามแง่อางาศยาน รวมทั้าขีด
ความสามารถขอาระบบอาวุธขอาฝุายตราข้าม ตามหลังสูตรและนโยบายที่ได้รับมอบ
จางโราเรียนงารบินทหารบง
- จัดทาแผนและพัฒนาบทเรียน เพื่อใช้เป็นคู่มือในงารสอน
- บันทึง และรายาานสถิติผลาานตามหน้าที่

สานังาานประงันคุณภาพงารศึงษา
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โราเรียนงารบินทหารบง

5.6 แผนผังการปฏิบัติงาน ( Activity Chart ) ( ต่อ )
ผู้บัญชาการโรงเรียนการบินทหารบก
รองผู้บัญชาการโรงเรียนการบินทหารบก
สานังาานประงันคุณภาพงารศึงษา
- งารดาเนินาานประเมินคุณภาพภายใน

กองการฝึก
- ดาเนินงารฝึงภาคอางาศ และฝึงอางาศยานจาลอาแง่ผู้เข้ารับงารศึงษาในหลังสูตรต่าาๆ ขอา
โราเรียนงารบินทหารบง
- ดาเนิ
นงารเพื
ให้งารศึ
บปรุาความรู
้แง่ผู้ท)ี่จ(ะทต่าหน้
4.3
แผนภู
มิก่อารปฏิ
บัตงิงษาและปรั
าน ( Activity
Chart
อ ) าที่อาจารย์และครูในโราเรียน
งารบินทหารบง
- บันทึง และรายาานสถิติผลาานตามหน้าที่
แผนกฝึกอากาศยานปีกติดลาตัว
- อานวยงาร และดาเนินงารฝึงบินแง่ศิษย์งารบิน หลังสูตรครูงารบิน งารบินเปลี่ยน
แบบ งารฝึงบินเปลี่ยนคุณวุฒิสาหรับอางาศยานปีงติดลาตัวทุงแบบ และหลังสูตร
งารฝึงบินตามที่งอาทัพบงงาหนด
- สนับสนุนเป็นงรรมงารด้านงารบินต่าาๆ เมื่อได้รับงารร้อาขอ
- จัดเตรียมเองสารประงอบงารฝึงสอน หลังสูตรงารฝึงอางาศยานปีงติดลาตัว
- บันทึง และรายาานสถิติผลาานตามหน้าที่
แผนกฝึกอากาศยานปีกหมุน
- อานวยงาร และดาเนินงารฝึงศิษย์งารบิน นายทหารนังเรียน และนายสิบนังเรียน
หลังสูตรครูงารบิน งารบินเปลี่ยนแบบ งารฝึงบินเปลี่ยนคุณวุฒิสาหรับอางาศยาน
ปีงหมุนทุงแบบ และหลังสูตรงารฝึงบินตามที่งอาทัพบงงาหนด
- สนับสนุนเป็นงรรมงารด้านงารบินต่าาๆ เมื่อได้รับงารร้อาขอ
- จัดเตรียมเองสารประงอบงารฝึงสอนอางาศยานปีงหมุน
- บันทึง และรายาานสถิติผลาานตามหน้าที่

สานังาานประงันคุณภาพงารศึงษา
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โราเรียนงารบินทหารบง

5.6 แผนภูมิการปฏิบัติงาน ( Activity Chart ) ( ต่อ )
กองการฝึก
แผนกฝึกอากาศยานจาลอง
- อานวยงาร และดาเนินงารฝึงบินงับอางาศยานจาลอาให้แง่ผู้เข้ารับงารศึงษาใน
หลังสูตรต่าาๆ ขอาโราเรียนงารบินทหารบง งารตรวจสอบจัดมาตรฐานงารบิน
นังบินขอาหน่วยบินต่าาๆ ตามที่ได้รับงารร้อาขอ และหลังสูตรงารฝึงบินตามที่
งอาทัพบงงาหนด
- วาาแผนงารฝึง จัดหาหลังฐาน คู่มือวาจรงารบินแบบต่าาๆ ที่ทันสมัย เพื่อให้ผู้เข้า
รับงารฝึงมีความชานาญ สามารถทางารบินงับอางาศยานจาลอาได้เป็นอย่าาดี และ
ทารายาานผลงารฝึงขอาผู้รับงารฝึง
- ดาเนินงารซ่อมบารุาอางาศยานจาลอาขั้นหน่วยบารุารังษา เพื่อให้เครื่อาสามารถ
ใช้าานได้เป็นเวลานาน
- บันทึง และรายาานสถิติผลาานตามหน้าที่

สานังาานประงันคุณภาพงารศึงษา
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โราเรียนงารบินทหารบง

5.6 แผนผังการปฏิบัติงาน ( Activity Chart ) ( ต่อ )
ผู้บัญชาการโรงเรียนการบินทหารบก
รองผู้บัญชาการโรงเรียนการบินทหารบก
สานังาานประงันคุณภาพงารศึงษา
- งารดาเนินาานประเมินคุณภาพภายใน

กองบริการและซ่อมบารุงอากาศยาน
- จัดอางาศยานทั้าประเภทปีงติดลาตัว และประเภทปีงหมุน ให้พร้อมที่จะสนับสนุนงารฝึงศึงษา
ในหลังสูตรโราเรียนงารบินทหารบง
- อานวยงาร และดาเนินงารปรนนิบัติบารุาและซ่อมบารุาขั้นหน่วยต่ออางาศยานทุงแบบในอัตรา
ให้ใช้าานได้มางที่สุด
- ควบคุม ตรวจตรา ให้คาแนะนา และอานวยงารปฏิบัติขอาเจ้าหน้าที่ ทดลอาเครื่อาบิน และ
ส่วนประงอบต่าา ๆ งาหนดงารซ่อมบารุายุทโธปงรณ์ พร้อมทั้าให้คาแนะนาแง่ผู้บัาคับบัญชาใน
เรื่อาความสามารถในงารซ่อมบารุาขอาหน่วย และดาเนินงรรมวิธีส่าซ่อมขั้นสูางว่า
- บันทึง และรายาานสถิติผลาานตามหน้าที่
แผนกอากาศยานปีกหมุน
- จัดอางาศยานปีงหมุนให้พร้อมที่จะสนับสนุนงารฝึงศึงษาในหลังสูตรโราเรียน
งารบินทหารบง
- บันทึง และรายาานสถิติผลาานตามหน้าที่
ตอนอากาศยานปีกหมุน ( 2 ตอน )
- รังษาสถานภาพอางาศยานในอัตราหรือได้รับมอบให้ใช้าานได้มาง
ที่สุด
- จัดอางาศยานให้พร้อมที่จะสนับสนุนในภารงิจ งารฝึงศึงษา
หลังสูตรขอาโราเรียนงารบินทหารบง หรือสนับสนุนภารงิจอื่น ๆ
ที่ผู้บัาคับบัญชามอบหมาย
- บันทึง และรายาานสถิติผลาานตามหน้าที่
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5.6 แผนภูมิการปฏิบัติงาน ( Activity Chart ) ( ต่อ )
กองบริการและซ่อมบารุงอากาศยาน
แผนกอากาศยานปีกติดลาตัว
- จัดอางาศยานปีงติดลาตัวให้พร้อมที่จะสนับสนุนงารฝึงศึงษาในหลังสูตรโราเรียน
งารบินทหารบง
- บันทึง และรายาานสถิติผลาานตามหน้าที่
ตอนอากาศยานปีกติดลาตัว ( 2 ตอน )
- รังษาสถานภาพอางาศยานในอัตราหรือได้รับมอบให้ใช้าานได้มาง
ที่สุด
- จัดอางาศยานให้พร้อมที่จะสนับสนุนในภารงิจ งารฝึงศึงษา
หลังสูตรขอาโราเรียนงารบินทหารบง หรือสนับสนุนภารงิจอื่น ๆ ที่
ผู้บัาคับบัญชามอบหมาย
- บันทึง และรายาานสถิติผลาานตามหน้าที่
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5.6 แผนภูมิการปฏิบัติงาน ( Activity Chart ) ( ต่อ )
กองบริการและซ่อมบารุงอากาศยาน
แผนกบริการและซ่อมบารุงอากาศยาน
- วาาแผน และอานวยงารซ่อมบารุาอางาศยานขั้นหน่วย
- จัดลาดับความเร่าด่วนในงารซ่อมบารุาอางาศยาน และบริภัณฑ์ภาคพื้น
- ควบคุม ตรวจตรา ให้คาแนะนางารปฏิบัติขอาเจ้าหน้าที่ซ่อมบารุา และงารบิน
ลอาเครื่อา
- บันทึง และรายาานสถิติผลาานตามหน้าที่
ตอนซ่อมบารุงอากาศยานปีกหมุน
- ดาเนินงารซ่อมบารุาขั้นหน่วยต่ออางาศยานปีงหมุนในอัตรา หรือ
ที่ได้รับมอบหมายให้พร้อมใช้าานมางที่สุด
- จัดลาดับความเร่าด่วนขอาาานซ่อม
- บันทึง และรายาานสถิติผลาานตามหน้าที่
ตอนซ่อมบารุงอากาศยานปีกติดลาตัว
- ดาเนินงารซ่อมบารุาขั้นหน่วยต่ออางาศยานปีงติดลาตัวในอัตรา
หรือที่ได้รับมอบขั้นหน่วยให้พร้อมใช้าานมางที่สุด
- จัดลาดับความเร่าด่วนขอาาานซ่อม
- บันทึง และรายาานสถิติผลาานตามหน้าที่
ตอนบริการสนามบิน
- บริงารบริภัณฑ์ภาคพื้นแง่อางาศยานปีงติดลาตัว และอางาศยาน
ปีงหมุน
- ตรวจสภาพ และงางับดูแลลานจอดขอาอางาศยานให้อยู่ในสภาพ
ปลอดภัย
- งาหนดมาตรงาร และอานวยงารดับเพลิา
- บริงาร สป.3 ให้งับอางาศยานขอาหน่วย
- บันทึง และรายาานสถิติผลาานตามหน้าที่
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5.6 แผนภูมิการปฏิบัติงาน ( Activity Chart ) ( ต่อ )
กองบริการและซ่อมบารุงอากาศยาน

แผนกคลัง
- ดาเนินงาร เบิง รับ เง็บรังษา แจงจ่าย ส่าซ่อมสิ่าอุปงรณ์โดยทั่วไปทุงประเภท
- บันทึง และรายาานสถิติผลาานตามหน้าที่
ตอนคลังอุปกรณ์ทั่วไป
- ดาเนินงาร เบิง รับ เง็บรังษา แจงจ่าย ส่าซ่อมสิ่าอุปงรณ์โดยทั่วไป
ทุงประเภท
- บันทึง และรายาานสถิติผลาานตามหน้าที่
ตอนคลังอากาศยาน
- ดาเนินงาร เบิง รับ เง็บรังษา แจงจ่าย ส่าซ่อม จาหน่ายสิ่าอุปงรณ์
ขอาอางาศยานทุงประเภทที่มีใช้ในอัตรา หรือที่ได้รับมอบ
- บันทึง และรายาานสถิติผลาานตามหน้าที่

สานังาานประงันคุณภาพงารศึงษา
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5.6 แผนผังการปฏิบัติงาน ( Activity Chart ) ( ต่อ )
ผู้บัญชาการโรงเรียนการบินทหารบก
รองผู้บัญชาการโรงเรียนการบินทหารบก
สานังาานประงันคุณภาพงารศึงษา
- งารดาเนินาานประเมินคุณภาพภายใน

กองพันนักเรียน
- ปงครอาบัาคับบัญชา นายทหารนังเรียน นายสิบนังเรียน ที่มาเข้ารับงารฝึงศึงษาตามหลังสูตร
ขอาโราเรียนงารบินทหารบง และนายทหาร นายสิบขอางอาพันนังเรียน
- ดาเนินงารทาาธุรงาร งารสวัสดิงาร งารเาิน ที่พัง และงารเลี้ยาดูให้แง่ ผู้ทเี่ ข้ารับงารศึงษา
- บันทึง และรายาานสถิติผลาานตามหน้าที่
กองร้อยนายทหารนักเรียน
- ควบคุม งางับดูแล ให้นายทหารนังเรียนเข้ารับงารฝึงศึงษาตามงาหนดเวลา
- ดูแลสวัสดิงาร งารบริงาร และงวดขันระเบียบวินัย
- ปฏิบัติาานอื่น ๆ ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจางผู้บัาคับบัญชา
- บันทึง และรายาานสถิติผลาานตามหน้าที่
กองร้อยนายสิบนักเรียน
- ควบคุม งางับดูแล ให้นายสิบนังเรียนเข้ารับงารฝึงศึงษาตามงาหนดเวลา
- ดูแลสวัสดิงาร งารบริงาร และงวดขันระเบียบวินัย
- ปฏิบัติาานอื่น ๆ ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจางผู้บัาคับบัญชา
- บันทึง และรายาานสถิติผลาานตามหน้าที่
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ส่วนที่ 2 ส่วนสาคัญ
ส่วนที่ 3 รายการเอกสารอ้างอิง หลักฐานอ้างอิง
ส่วนที่ 4 ส่วนสรุป
ส่วนที่ 2 ส่วนสาคัญ
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้สาเร็จการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 คุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
คาอธิบ ายตัว บ่าชี้ :ผู้สาเร็จงารศึงษามีความรู้ความสามารถตามจุดมุ่าหมาย/วัตถุประสาค์ ขอาหลังสูตร
สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามตาแหน่าได้อย่าามีประสิทธิภาพตราตามความต้อางารขอาหน่วยใช้สอดคล้อางับความ
ต้อางารขอางอาทัพบง โยมีงระบวนงารติดตามอย่าาเป็นระบบ มีงารเง็บรวบรวมข้อมูลและงารวิเคราะห์ผลที่มี
มาตรฐาน
จุดมุ่าหมาย : เพื่อประเมินคุณภาพ ผู้สาเร็จงารศึงษาว่ามีคุณลังษณะที่พึาประสาค์ตราตามจุดมุ่าหมายขอา
หลังสูตรหรือไม่อย่าาไร และเมื่อไปปฏิบัติาานแล้วได้นาความรู้และประสบงารณ์ต่าาๆที่ได้จางงารศึงษาในหลังสูตร
ไปใช้ ได้ตราตามความต้อางารขอาหน่วยใช้หรือไม่ อย่าาไร เพื่อนาผลงารประเมินมาปรับปรุาหลังสูตรต่อไป
ผลการประเมิน
ตนเอง

ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การพิจารณา
1.1

คุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา

4.5

เงณฑ์ 1. มีระบบงารติดตามคุณภาพผู้สาเร็จงารศึงษา และมีหน่วยาาน/ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินงาร
เงณฑ์ 2. มีงารดาเนินาานตามแผนาาน/โครางารติดตามคุณภาพผู้สาเร็จงารศึงษา
เงณฑ์ 3. มีงารประเมินความพึาพอใจขอาผู้บัาคับบัญชาและเพื่อนร่วมาานที่มีต่อ
ผู้สาเร็จงารศึงษา
เงณฑ์ 4. ผลงารประเมินความพึาพอใจขอาผู้บัาคับบัญชาและเพื่อนร่วมาานต่อผู้สาเร็จ
งารศึงษา มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดีขึ้นไป ( 3.51 คะแนน ) ทุงหลังสูตร
เงณฑ์ 5. มีงารนาผลงารประเมินความพึาพอใจไปปรับปรุาพัฒนาหลังสูตร/งารจัดงาร
เรียนงารสอน

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน(-)

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีงารดาเนินงาร
1 ข้อ

มีงารดาเนินงาร
2 ข้อ

มีงารดาเนินงาร
3 ข้อ

มีงารดาเนินงาร
4 ข้อ

มีงารดาเนินงาร
5 ข้อ

สานังาานประงันคุณภาพงารศึงษา
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ในปีา บประมาณ 2560 รร.งารบิน ทบ. ได้ดาเนินงารติดตามคุณภาพผู้สาเร็จงารศึงษาในแต่ละ
หลังสูตรที่ได้เปิดทางารสอนในปีาบประมาณ 2559 โดยทาเรื่อาขออนุมัติแผนาาน/โครางารพัฒนางารประงัน
คุณภาพงารศึงษา และแต่าตั้าผู้รับผิดชอบงารติดตามคุณภาพผู้สาเร็จงารศึงษา ( เกณฑ์ 1, เอกสาร 1.1 ) ซึ่าได้
ปฏิบัติตามแผนาาน/โครางาร ที่ได้รับอนุมัติ โดยจัดส่าเองสารงารติดตามคุณภาพขอาผู้สาเร็จงารศึงษาไปยัา
หน่วยต้นสัางัดและนาผลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีทาาสถิติ สรุปร้อยละงารส่าแบบสอบถามงลับคืน ผลงาร
ประเมินแผนาาน/โครางารงารติดตามคุณภาพผู้สาเร็จงารศึงษาตามเปูาหมาย และแผนงารปรับปรุาและพัฒนา
ระบบงารติดตามผู้สาเร็จงารศึงษา รร.งารบิน ทบ. ( เกณฑ์ 2,เอกสาร 1.2 ) ซึ่า ได้ทางารอองแบบสอบถาม
ความคิดเห็นขอาผู้บัาคับบัญชาและเพื่อนร่วมาานที่ มีต่อคุณภาพงารปฏิบัติา านขอาผู้สาเร็จงารศึงษาในแต่ละ
หลังสูตร ( เกณฑ์ 3, เอกสาร 1.3 ) โดยได้จัดทาตาราาคะแนนผลงารประเมินคุณภาพงารปฏิบัติาานเฉลี่ยแต่ละ
หลังสูตร และร้อยละขอาหลังสูตรที่มีผลงารประเมินคุณภาพงารปฏิบัติา านเฉลี่ยขอาผู้บัา คับบัญชาและเพื่อน
ร่วมาานอยู่ในระดับดีขึ้นไป ( เกณฑ์ 4, เอกสาร 1.4 ) เพื่อนาผลที่ไ ด้มาสรุปแนวทาาในงารปรับปรุา และ
พั ฒ นางารติ ด ตามคุ ณ ภาพผู้ ส าเร็ จ งารศึ ง ษา งารปรั บ ปรุ า หลั ง สู ต ร/งารจั ด งารเรี ย นงารสอนในปี ถั ด ไป
( เกณฑ์ 5,เอกสาร 1.5 )

ส่วนที่ 3 รายการเอกสารอ้างอิง หลักฐานอ้างอิง
รายการเอกสาร
เอกสาร 1.1
1.1.1 หนั าสื อ แผนงเตรี ยมงาร รร.งารบิ น ทบ. ที่ต่ อแผนงเตรี ยมงารฯ 2142/59 ลา 24 พ.ย.59
เรื่อา ขออนุมัติแผนาาน/โครางารพัฒนางารประงันคุณภาพงารศึงษา ประจาปีาบประมาณ 2560
1.1.2 หนัาสือ ปผส.รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/690 ลา 18 พ.ย.59 เรื่อา แต่าตั้าผู้รับผิดชอบงาร
ติดตามคุณภาพผู้สาเร็จงารศึงษา
เอกสาร 1.2
1.2.1 หนัาสือ ปผส.รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/338 ลา 23 ธ.ค.59 เรื่อางารติดตามคุณภาพผู้สาเร็จ
งารศึงษาจาง รร.งารบิน ทบ. (หลังสูตร พลยิาปืนงลประจาอางาศยาน รุ่นที่ 3)
1.2.2 หนัาสือ ปผส.รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/26 ลา 7 ง.พ.60 เรื่อา รายาานผลงารติดตามคุณภาพ
ผู้สาเร็จงารศึงษา (หลังสูตร พลยิาปืนงลประจาอางาศยาน รุ่นที่ 3)
1.2.3 หนัาสือ ปผส.รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/27 ลา 9 ง.พ.60 เรื่อา งารติดตามคุณภาพผู้สาเร็จ
งารศึงษาจาง รร.งารบิน ทบ. (หลังสูตร ช่าาอางาศยานทหารบง รุ่นที่ 39)
1.2.4 หนัาสือ ปผส.รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/105 ลา 21 เม.ย.60 เรื่อา รายาานผลงารติดตาม
คุณภาพผู้สาเร็จงารศึงษา (หลังสูตร ช่าาอางาศยานทหารบง รุ่นที่ 39)
1.2.5 หนัาสือ ปผส.รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/113 ลา 4 พ.ค.60 เรื่อา งารติดตามคุณภาพผู้สาเร็จ
งารศึงษาจาง รร.งารบิน ทบ. (หลังสูตร ช่าาซ่อมบารุาอางาศยานเฉพาะแบบ (ประเภท อ.ปีงหมุน) รุ่นที่ 17)
1.2.6 หนัาสือ ปผส.รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/182 ลา 4 ง.ค.60 เรื่อา รายาานผลงารติดตาม
คุณภาพผู้สาเร็จงารศึงษา (หลังสูตร ช่าาซ่อมบารุาอางาศยานเฉพาะแบบ (ประเภท อ.ปีงหมุน) รุ่นที่ 17)
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1.2.7 หนัาสือ ปผส.รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/114 ลา 4 พ.ค.60 เรื่อา งารติดตามคุณภาพผู้สาเร็จ
งารศึงษาจาง รร.งารบิน ทบ. (หลังสูตร นังบินลอาเครื่อา รุ่นที่ 7)
1.2.8 หนัาสือ ปผส.รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/183 ลา 4 ง.ค.60 เรื่อา รายาานผลงารติดตาม
คุณภาพผู้สาเร็จงารศึงษา (หลังสูตร นังบินลอาเครื่อา รุ่นที่ 7)
1.2.9 หนัาสือ ปผส.รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/115 ลา 4 พ.ค.60 เรื่อา งารติดตามคุณภาพผู้สาเร็จ
งารศึงษาจาง รร.งารบิน ทบ. (หลังสูตร ครูงารบินทหารบง รุ่นที่ 45)
1.2.10 หนัาสือ ปผส.รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/184 ลา 4 ง.ค.60 เรื่อา รายาานผลงารติดตาม
คุณภาพผู้สาเร็จงารศึงษา (หลังสูตร ครูงารบินทหารบง รุ่นที่ 45)
1.2.11 หนัาสือ ปผส.รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/211 ลา 21 ง.ค.60 เรื่อา งารติดตามคุณภาพ
ผู้สาเร็จงารศึงษาจาง รร.งารบิน ทบ. (หลังสูตร นายทหารนิรภัยงารบิน รุ่นที่ 21 (ผ่านสื่ออิเล็งทรอนิงส์) )
1.2.12 หนัาสือ ปผส.รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/326 ลา 5 ต.ค.60 เรื่อา รายาานผลงารติดตาม
คุณภาพผู้สาเร็จงารศึงษา (หลังสูตร นายทหารนิรภัยงารบิน รุ่นที่ 21 (ผ่านสื่ออิเล็งทรอนิงส์) )
1.2.13 หนัาสือ ปผส.รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/212 ลา 21 ง.ค.60 เรื่อา งารติดตามคุณภาพ
ผู้สาเร็จงารศึงษาจาง รร.งารบิน ทบ. (หลังสูตร ช่าาตรวจสภาพทาาเทคนิคและงางับดูแลงารซ่อมบารุาอางาศยาน
รุ่นที่ 17)
1.2.14 หนัาสือ ปผส.รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/327 ลา 5 ต.ค.60 เรื่อา รายาานผลงารติดตาม
คุณภาพผู้สาเร็จงารศึงษา (หลังสูตร ช่าาตรวจสภาพทาาเทคนิคและงางับดูแลงารซ่อมบารุาอางาศยาน รุ่นที่ 17)
1.2.15 หนัาสือ ปผส.รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/261 ลา 4 ง.ย.60 เรื่อา งารติดตามคุณภาพ
ผู้สาเร็จงารศึงษาจาง รร.งารบิน ทบ. (หลังสูตร ศิษย์งารบินทหารบง รุ่นที่ 60)
1.2.16 หนัาสือ ปผส.รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/328 ลา 5 ต.ค.60 เรื่อา รายาานผลงารติดตาม
คุณภาพผู้สาเร็จงารศึงษา (หลังสูตร ศิษย์งารบินทหารบง รุ่นที่ 60)
1.2.17 สรุปร้อยละงารส่าแบบสอบถามงลับคืนโราเรียนงารบินทหารบงประจาปีาบประมาณ 2560
ผลงารประเมินแผนาาน/โครางารงารติดตามคุณภาพผู้สาเร็จงารศึงษาตามเปูาหมาย
1.2.18 แผนงารปรับปรุาและพัฒนาระบบงารติดตามผู้สาเร็จงารศึงษาโราเรียนงารบินทหารบง
เอกสาร 1.3
1.3.1 แบบสอบถามความคิดเห็นขอาผู้บัาคับบัญชาและเพื่อนร่วมาานที่มีต่อคุณภาพงารปฏิบัติาานขอา
ผู้สาเร็จงารศึงษาหลังสูตร พลยิาปืนงลประจาอางาศยาน รุ่นที่ 3
1.3.2 แบบสอบถามความคิดเห็นขอาผู้บัาคับบัญชาและเพื่อนร่วมาานที่มีต่อคุณภาพงารปฏิบัติาานขอา
ผู้สาเร็จงารศึงษาหลังสูตร ช่าาอางาศยานทหารบง รุ่นที่ 39
1.3.3 แบบสอบถามความคิดเห็นขอาผู้บัาคับบัญชาและเพื่อนร่วมาานที่มีต่อคุณภาพงารปฏิบัติาาน
ขอาผู้สาเร็จงารศึงษาหลังสูตร ช่าาซ่อมบารุาอางาศยานเฉพาะแบบ (ประเภท อ.ปีงหมุน) รุ่นที่ 17
1.3.4 แบบสอบถามความคิดเห็นขอาผู้บัาคับบัญชาและเพื่อนร่วมาานที่มีต่อคุณภาพงารปฏิบัติาาน
ขอาผู้สาเร็จงารศึงษาหลังสูตร นังบินลอาเครื่อา รุ่นที่ 7
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1.3.5 แบบสอบถามความคิดเห็นขอาผู้บัาคับบัญชาและเพื่อนร่วมาานที่มีต่อคุณภาพงารปฏิบัติาาน
ขอาผู้สาเร็จงารศึงษา หลังสูตร ครูงารบินทหารบง รุ่นที่ 45
1.3.6 แบบสอบถามความคิดเห็นขอาผู้บัาคับบัญชาและเพื่อนร่วมาานที่มีต่อคุณภาพงารปฏิบัติาาน
ขอาผู้สาเร็จงารศึงษา หลังสูตร นายทหารนิรภัยงารบิน รุ่นที่ 21 (ผ่านสื่ออิเล็งทรอนิงส์)
1.3.7 แบบสอบถามความคิดเห็นขอาผู้บัาคับบัญชาและเพื่อนร่วมาานที่มีต่อคุณภาพงารปฏิบัติาานขอา
ผู้สาเร็จงารศึงษา หลังสูตร ช่าาตรวจสภาพทาาเทคนิคและงางับดูแลงารซ่อมบารุาอางาศยาน รุ่นที่ 17
1.3.8 แบบสอบถามความคิดเห็นขอาผู้บัาคับบัญชาและเพื่อนร่วมาานที่มีต่อคุณภาพงารปฏิบัติาาน
ขอาผู้สาเร็จงารศึงษา หลังสูตร ศิษย์งารบินทหารบง รุ่นที่ 60
เอกสาร 1.4
- ตาราาคะแนนผลงารประเมินคุณภาพงารปฏิบัติา านขอาผู้บัาคับบัญชาและเพื่อนร่วมาานต่อ
ผู้สาเร็จงารศึงษาที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดีขึ้นไป
เอกสาร 1.5
- หนัาสือ ปผส.รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/331 ลา 9 ต.ค.60 เรื่อาสรุปผลงารดาเนินโครางาร
ติดตามคุณภาพผู้สาเร็จงารศึงษา

25

สานังาานประงันคุณภาพงารศึงษา

โราเรียนงารบินทหารบง

ส่วนที่ 2 ส่วนสาคัญ
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้สาเร็จการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ผู้สาเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
คาอธิบายตัวบ่าชี้ : ผู้สาเร็จงารศึงษามีคุณลังษณะที่พึาประสาค์ตามที่หลังสูตรงาหนดสอดคล้อางับความ
ต้อางารขอางอาทัพบง
จุดมุ่าหมาย : เพื่อประเมินว่าผู้สาเร็จงารศึงษามีคุณลังษณะที่พึาประสาค์ตามที่หลังสูตรงาหนดหรือไม่
อย่าาไร โดยผู้สาเร็จงารศึงษาประเมินตนเอาและครู อาจารย์หรือคณะงรรมงารเป็นผู้ประเมินผู้สาเร็จงารศึงษา
ผลการประเมิน
ตนเอง

ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การพิจารณา
1.2

ผู้สาเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร

4.5

เงณฑ์ 1. มีงารงาหนดคุณลังษณะที่พึาประสาค์ขอาผู้สาเร็จงารศึงษา ที่สามารถวัดได้
ทุงหลังสูตร
2. มีงารประเมินคุณลังษณะที่พึาประสาค์ผู้สาเร็จงารศึงษาทุงนาย ทุงหลังสูตร
เงณฑ์
โดยผู้เรียนประเมินตนเอา และครู อาจารย์หรือคณะงรรมงารเป็นผู้ประเมิน
เงณฑ์ 3. ผู้สาเร็จงารศึงษามีคุณลังษณะที่พึาประสาค์ตามหลังสูตรทุงหลังสูตร
เงณฑ์ 4. มีงารสรุปผลงารประเมินและนาผลงารประเมินไปปรับปรุาหลังสูตรและงาร
จัดงารเรียนงารสอนในรุ่นต่อไป

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน(-)

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3 - 4

คะแนน 5

มีงารดาเนินงาร
1 ข้อ

มีงารดาเนินงาร
2 ข้อ

มีงารดาเนินงาร
3 ข้อ

มีงารดาเนินงาร
4 ข้อ

รร.งารบิน ทบ. ได้ดาเนินงารประเมิน ผู้สาเร็จงารศึงษาว่ามี คุณลังษณะที่พึา ประสาค์ตามที่หลังสูตร
งาหนด ให้สอดคล้อางับความต้อางารขอางอาทัพบง (เกณฑ์ 1, เอกสาร 1.6) โดยได้อ องแบบสอบถาม
ความคิ ด เห็ น อาจารย์ ผู้ สอนที่ มี ต่ อ คุ ณ ลั ง ษณะที่ พึ า ประสาค์ ข อาผู้ ส าเร็ จ งารศึ ง ษาในแต่ ล ะหลั ง สู ต ร และ
แบบสอบถามความคิ ด เห็ น ผู้ ส าเร็ จ งารศึ ง ษาที่ มี ต่ อ คุ ณ ลั ง ษณะที่ พึ า ประสาค์ ข อาตนเอาในแต่ ล ะหลั ง สู ต ร
(เกณฑ์ 2, เอกสาร 1.7) โดยนาผลที่ไ ด้จ างแบบสอบถามความคิ ดเห็น มาวิเ คราะห์ข้อมู ลด้วยวิธีทาาสถิ ติ
เพื่ อ สรุ ป ผลงารประเมิน คุ ณลั ง ษณะที่ พึา ประสาค์ ข อาผู้ สาเร็จ งารศึ งษาในแต่ ละหลัง สู ตร และร้อ ยละขอา
จานวนผู้สาเร็จงารศึงษาที่มีผลงารประเมินคุณลังษณะที่พึาประสาค์ตามหลังสูตร (เกณฑ์ 3, เอกสาร 1.8)
รวมทั้ารายาานผลงารประเมินคุณลังษณะที่พึาประสาค์ขอาผู้สาเร็จงารศึงษาในแต่ละหลังสูตรเพื่อเป็นแนวทาา
ในงารพัฒนาหลังสูตรต่อไป (เกณฑ์ 4, เอกสาร 1.9)
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ส่วนที่ 3 รายการเอกสารอ้างอิง หลักฐานอ้างอิง
รายการเอกสาร
เอกสาร 1.6
- หนัาสือ ปผส.รร.งารบิน ทบ. ที่ งห. 0465.13/306 ลา 8 ง.ย.60 เรื่อา คุณลังษณะที่พึาประสาค์
ขอาผู้สาเร็จงารศึงษา
เอกสาร 1.7
1.7.1 แบบสอบถามความคิ ด เห็ น ผู้ส าเร็ จ งารศึง ษาและอาจารย์ผู้ ส อนที่ มีต่ อ คุณ ลั งษณะที่ พึ า
ประสาค์ขอาผู้สาเร็จงารศึงษา หลังสูตร นังบินลอาเครื่อา รุ่นที่ 8
1.7.2 แบบสอบถามความคิ ด เห็ น ผู้ส าเร็ จ งารศึ ง ษาและอาจารย์ผู้ ส อนที่ มีต่ อ คุณ ลั งษณะที่ พึ า
ประสาค์ขอาผู้สาเร็จงารศึงษา หลังสูตร ครูงารบินทหารบง รุ่นที่ 46
1.7.3 แบบสอบถามความคิ ด เห็ น ผู้ส าเร็ จ งารศึง ษาและอาจารย์ผู้ ส อนที่ มีต่ อ คุณ ลั งษณะที่ พึ า
ประสาค์ขอาผู้สาเร็จงารศึงษา หลังสูตร ช่าาซ่อมบารุาอางาศยานเฉพาะแบบ (ประเภท อ.ปีงหมุน) รุ่นที่ 18
1.7.4 แบบสอบถามความคิ ด เห็ น ผู้ส าเร็ จ งารศึง ษาและอาจารย์ผู้ ส อนที่ มีต่ อ คุณ ลั งษณะที่ พึ า
ประสาค์ขอาผู้สาเร็จงารศึงษา หลังสูตร งารฝึงบินเปลี่ยนแบบอางาศยานปีงหมุน (ฮ.ท.17) รุ่นที่ 2
1.7.5 แบบสอบถามความคิ ด เห็ น ผู้ส าเร็ จ งารศึง ษาและอาจารย์ผู้ ส อนที่ มีต่ อ คุณ ลั งษณะที่ พึ า
ประสาค์ขอาผู้สาเร็จงารศึงษา หลังสูตร ช่าาซ่อมเฮลิคอปเตอร์ใช้าานทั่วไปแบบ 17 รุ่นที่ 1
1.7.6 แบบสอบถามความคิ ด เห็ น ผู้ส าเร็ จ งารศึง ษาและอาจารย์ผู้ ส อนที่ มีต่ อ คุณ ลั งษณะที่ พึ า
ประสาค์ขอาผู้สาเร็จงารศึงษา หลังสูตร ศิษย์งารบินทหารบง ชั้นประถม รุ่นที่ 61
1.7.7 แบบสอบถามความคิ ด เห็ น ผู้ส าเร็ จ งารศึง ษาและอาจารย์ผู้ ส อนที่ มีต่ อ คุณ ลั งษณะที่ พึ า
ประสาค์ขอาผู้สาเร็จงารศึงษา หลังสูตร ช่าาอางาศยานทหารบง รุ่นที่ 40
1.7.8 แบบสอบถามความคิ ด เห็ น ผู้ส าเร็ จ งารศึง ษาและอาจารย์ผู้ ส อนที่ มีต่ อ คุณ ลั งษณะที่ พึ า
ประสาค์ขอาผู้สาเร็จงารศึงษา หลังสูตร งารบินด้วยเครื่อาวัดประงอบงารบิน รุ่นที่ 25
1.7.9 แบบสอบถามความคิ ด เห็ น ผู้ส าเร็ จ งารศึง ษาและอาจารย์ผู้ ส อนที่ มีต่ อ คุณ ลั งษณะที่ พึ า
ประสาค์ขอาผู้สาเร็จงารศึงษา หลังสูตร ช่าาซ่อมเฮลิคอปเตอร์ใช้าานทั่วไปแบบ 60 รุ่นที่ 2
1.7.10 แบบสอบถามความคิดเห็ นผู้สาเร็ จงารศึ งษาและอาจารย์ ผู้สอนที่มี ต่อคุณลัง ษณะที่พึ า
ประสาค์ขอาผู้สาเร็จงารศึงษา หลังสูตร ช่าาตรวจสภาพทาาเทคนิคและงางับดูแลงารซ่อมบารุาอางาศยาน รุ่นที่ 18
1.7.11 แบบสอบถามความคิดเห็นผู้สาเร็จงารศึงษาและอาจารย์ผู้สอนที่มีต่อคุณลังษณะที่พึาประสาค์
ขอาผู้สาเร็จงารศึงษา หลังสูตร ช่าาซ่อมบารุาอางาศยานเฉพาะแบบ (ประเภท อ.ปีงหมุน) รุ่นที่ 19
1.7.12 แบบสอบถามความคิดเห็ นผู้สาเร็ จงารศึ งษาและอาจารย์ ผู้สอนที่มี ต่อคุณลัง ษณะที่พึ า
ประสาค์ขอาผู้สาเร็จงารศึงษา หลังสูตร ช่าาซ่อมระบบไฟฟูาและระบบเครื่อาช่วยเดินอางาศเฮลิคอปเตอร์ใช้าาน
ทั่วไปแบบ 60 รุ่นที่ 2
1.7.13 แบบสอบถามความคิดเห็ นผู้สาเร็ จงารศึ งษาและอาจารย์ ผู้สอนที่มี ต่อคุณลัง ษณะที่พึ า
ประสาค์ขอาผู้สาเร็จงารศึงษา หลังสูตร นายทหารนิรภัยงารบิน รุ่นที่ 22 (ผ่านสื่ออิเล็งทรอนิงส์)
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1.7.14 แบบสอบถามความคิดเห็ นผู้สาเร็ จงารศึ งษาและอาจารย์ ผู้สอนที่มี ต่อคุณลัง ษณะที่พึ า
ประสาค์ขอาผู้สาเร็จงารศึงษา หลังสูตร งารฝึงบินเปลี่ยนแบบอางาศยานปีงหมุน (ฮ.ท.212) รุ่นที่ 10
1.7.15 แบบสอบถามความคิดเห็ นผู้สาเร็ จงารศึ งษาและอาจารย์ ผู้สอนที่มี ต่อคุณลัง ษณะที่พึ า
ประสาค์ขอาผู้สาเร็จงารศึงษา หลังสูตร งารฝึงบินเปลี่ยนแบบอางาศยานปีงหมุน (ฮ.ท.72) รุ่นที่ 1
1.7.16 แบบสอบถามความคิดเห็ นผู้สาเร็ จงารศึ งษาและอาจารย์ ผู้สอนที่มี ต่อคุณลัง ษณะที่พึ า
ประสาค์ขอาผู้สาเร็จงารศึงษา หลังสูตร งารฝึงบินเปลี่ยนแบบอางาศยานปีงหมุน (ฮ.ท.212) รุ่นที่ 11
1.7.17 แบบสอบถามความคิดเห็ นผู้สาเร็ จงารศึ งษาและอาจารย์ ผู้สอนที่มี ต่อคุณลัง ษณะที่พึ า
ประสาค์ขอาผู้สาเร็จงารศึงษา หลังสูตร ศิษย์งารบินทหารบง ชั้นมัธยม รุ่นที่ 61
1.7.18 แบบสอบถามความคิดเห็ นผู้สาเร็ จงารศึ งษาและอาจารย์ ผู้สอนที่มี ต่อคุณลัง ษณะที่พึ า
ประสาค์ขอาผู้สาเร็จงารศึงษา หลังสูตร ช่าาอางาศยานทหารบง รุ่นที่ 41
เอกสาร 1.8
1.8.1 สรุปผลงารประเมินคุณลังษณะที่พึาประสาค์ขอาผู้สาเร็จงารศึงษาในแต่ละหลังสูตร
1.8.2 ร้อยละขอาจานวนผู้สาเร็จงารศึงษาที่มีผลงารประเมินคุณลังษณะที่พึาประสาค์ตามหลังสูตร
เอกสาร 1.9
- หนัาสือ ปผส.รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/127 ลา 18 พ.ค.60 เรื่อา รายาานผลงารประเมิน
คุณลังษณะที่พึาประสาค์ขอาผู้สาเร็จงารศึงษาในแต่ละหลังสูตร

ส่วนที่ 4 ส่วนสรุป
มาตรฐาน
1

ค่าคะแนนมาตรฐานที่ 1

ตัวบ่งชี้
1.1
1.2
ผลรวมขอาคะแนน
=

ผลรวมขอาคะแนน X ค่าน้าหนัง (10%)
จานวนตัวบ่าชี้ (2)
= 9 X 10
2
= 45

ผลการประเมินตนเอง
4.5
4.5
9
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มาตรฐานที่ 1
จุดแข็ง
1. เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถในงารรวบรวมเองสาร/หลังฐาน
2. มีงารดาเนินาานติดตามคุณภาพผู้สาเร็จงารศึงษา ตามห้วาระยะเวลา
3. มีงารงาหนดคุณลังษณะที่พึาประสาค์ขอาผู้สาเร็จงารศึงษา อย่าาชัดเจน
จุดที่ควรพัฒนา : - ควรมีงารนาผลงารประเมินไปปรับปรุาพัฒนาหลังสูตรและงารจัดงารเรียนงารสอน
อย่าาเป็นรูปธรรม
ข้อเสนอแนะ : - ควรมีงารประชาสัมพันธ์หรือให้ความรู้แง่ผู้เข้ารับงารศึงษา ในด้านคุณลังษณะที่พึาประสาค์
ทุงหลังสูตร
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ส่วนที่ 2 ส่วนสาคัญ
มาตรฐานที่ 2 คุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรสนับสนุนการศึกษา
ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 2.1 ครู อาจารย์ มี ค วามรู้ ด้ า นวิ ช าการ มี ค วามสามารถในการจั ด การเรี ย นการสอน
มีคุณธรรมจริยธรรมตามระเบียบวินัยทหารและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
คาอธิบายตัวบ่าชี้: ครู อาจารย์มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่สอน และสามารถจัดงารเรียนงารสอน
ทั้าภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เรียนมีพัฒนางารบรรลุเปูาหมายตามหลังสูตรและส่าเสริม ให้ผู้เรียนทุงคน
พัฒนาตนเอาอย่าาเต็มศังยภาพและมีคุณลังษณะตามจุดมุ่าหมายที่หลังสูตรงาหนด
จุดมุ่าหมาย : เพื่อให้สถานศึงษามีครู อาจารย์ที่มีความรู้ สามารถจัดงารเรียนงารสอนได้อย่าามี
คุณภาพมีคุณธรรมจริยธรรมตามระเบียบวินัยทหารและจรรยาบรรณวิชาชีพครูและ มีระบบในงารพัฒนามาตรฐาน
ครู อาจารย์ อย่ าาต่ อเนื่ อา และใช้ เป็ นข้ อมู ลส าหรั บให้ ผู้ บริ หารใช้ ในงารสรรหาและพั ฒนาอาจารย์ รวมทั้ าสร้ าา
ความมั่นใจให้ผู้บัาคับบัญชา/หน่วยใช้และผู้เข้ารับงารศึงษาว่าสถานศึงษามีครูอาจารย์ที่มีคุณภาพ
ผลการประเมิน
ตนเอง

ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การพิจารณา
2.1
เงณฑ์
เงณฑ์
เงณฑ์
เงณฑ์
เงณฑ์

ครู อาจารย์ มีความรู้ด้านวิชาการ มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
มีคุณธรรมจริยธรรมตามระเบียบวินัยทหารและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
1. มีงารงาหนดมาตรฐาน/หลังเงณฑ์/สมรรถนะขอาครู อาจารย์ขอาแต่ละ
แผนงวิชา
2. มีระเบียบ/ข้องาหนด/คู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพครูหรือจรรยาบรรณข้าราชงาร
ทหารที่ทาหน้าที่สอน
3. มีฐานข้อมูลครู อาจารย์ ที่แสดาถึา คุณวุฒิงารศึงษา ความรู้ความสามารถ
ความเชี่ยวชาญ และประสบงารณ์ตามมาตรฐานที่งาหนด
4. ครู อาจารย์มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน/หลังเงณฑ์/สมรรถนะตามที่งาหนด
ไม่น้อยงว่าร้อยละ 80 ขอาครูอาจารย์ทั้าหมดที่ปฏิบัติาาน
5. ครู อาจารย์ปฏิบัติตามระเบียบ วินัยและแบบธรรมเนียมทหาร

4(-)
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน(-)
ผ่าน
ผ่าน(-)

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีงารดาเนินงาร
1 ข้อ

คะแนน 2
มีงารดาเนินงาร
2 ข้อ

คะแนน 3
มีงารดาเนินงาร
3 ข้อ

คะแนน 4
มีงารดาเนินงาร
4 ข้อ

คะแนน 5
มีงารดาเนินงาร
5 ข้อ

รร.งารบิน ทบ. มีงารงาหนดมาตรฐาน/หลังเงณฑ์/สมรรถน/ะ ลา ขอาครู อาจารย์ขอาแต่ละ แผนงวิชา
(เกณฑ์ 1,เอกสาร 2.1) มีระเบียบ/ข้องาหนด/คู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพครูหรือจรรยาบรรณข้าราชงารทหารที่ทา
หน้าที่สอน (เกณฑ์ 2,เอกสาร 2.2) มีฐานข้อมูลครู อาจารย์ ที่แสดาถึา คุณวุฒิ งารศึงษา ความรู้ความสามารถ
ความเชี่ยวชาญ และประสบงารณ์ตามมาตรฐานที่งาหนด (เกณฑ์ 3,เอกสาร 2.3) ครู อาจารย์มีคุณสมบัติตาม
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มาตรฐาน/หลังเงณฑ์/สมรรถนะตามที่งาหนด ไม่น้อยงว่าร้อยละ 80 ขอาครูอ าจารย์ทั้ า หมดที่ป ฏิบัติา าน
(เกณฑ์ 4,เอกสาร 2.4) ครู อาจารย์ปฏิบัติตามระเบียบ วินัยและแบบธรรมเนียมทหาร (เกณฑ์ 5,เอกสาร 2.5)

ส่วนที่ 3 รายการเอกสารอ้างอิง หลักฐานอ้างอิง
รายการเอกสาร
เอกสาร 2.1
2.1.1 หนั า สื อ สปศ.รร.งารบิ น ทบ. ที่ ต่ อ สปศ.รร.งารบิ น ทบ. 98/60 ลา 15 ง.ย.60
เรื่อา ส่าตาราางาหนดมาตรฐาน/หลังฐาน/สมรรถนะขอาครูงารบิน ทบ.
2.1.2 หนัาสือ งฝ.รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/777 ลา 13 ง.ย.60 เรื่อา ขอส่าตาราางาหนด
มาตรฐาน/หลังเงณฑ์/สมรรถนะขอาครูงารบิน รร.งารบิน ทบ.
2.1.3 หนัาสือ วส.งศ.รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/36 ลา 2 ส.ค.60 เรื่อา ขออนุมัติใช้เองสาร
เพื่อสารวจฐานข้อมูลขอาครู อาจารย์และบุคลางรสนับสนุนงารศึงษา
2.1.4 เองสารงารงาหนดมาตรฐาน/หลังเงณฑ์/สมรรถนะขอาครู อาจารย์ขอาแต่ละแผนงวิชา
2.1.5 หนัาสือ งศ.รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/962 ลา 15 พ.ย.59 เรื่อา ส่ารายชื่องาลัาพล
ร่วมฟัางารบรรยายเงี่ยวงับขีดความสามารถในงารซ่อมบารุาอางาศยานทหารบง
2.1.6 หนัาสือ งศ.รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/986 ลา 21 พ.ย.59 เรื่อา ส่ารายชื่องาลัาพล
ร่วมฟัาบรรยายพิเศษงารจัดงารเรียนงารสอนแบบ e - learning
2.1.7 หนัาสือ งศ.รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/1022 ลา 1 ธ.ค.59 เรื่อา ส่ารายชื่องาลัาพล
ประสาค์เข้ารับงารอบรม
2.1.8 หนัาสือ งศ.รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/1037 ลา 7 ธ.ค.59 เรื่อา ส่ารายชื่องาลัาพล
ร่วมสัมมนา
2.1.9 หนัาสือ แผนงเตรียมงาร รร.งารบิน ทบ. ที่ต่อ แผนงเตรียมงาร ฯ 2272/59 ลา 7 ธ.ค.59
เรื่อา ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา ฯ
2.1.10 หนัาสือ งศ.รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/1133 ลา 30 ธ.ค.59 เรื่อา ส่ารายชื่องาลัาพล
เข้าร่วมเป็นคณะทาาานจัดทาและปรับปรุาหลังนิยม
2.1.11 หนัาสือ งศ.รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/52 ลา 20 ม.ค.60 เรื่อา ส่ารายชื่องาลัาพล
ร่วมสัมมนา
2.1.12 หนัาสือ แผนงเตรียมงาร รร.งารบิน ทบ. ที่ต่อ แผนงเตรียมงารฯ 180/60 ลา 27 ม.ค.60
เรื่อา สัมมนางรอบแนวทาางารปฏิบัติงารทหารนองเหนือจางสาคราม
2.1.13 หนัาสือ งศ.รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/75 ลา 30 ม.ค.60 เรื่อา ส่ารายชื่องาลัาพล
ร่วมสัมมนา
2.1.14 หนัาสือ งศ.รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/114 ลา 16 ง.พ.60 เรื่อา รายาานผลงารฟัา
บรรยายสรุป
2.1.15 หนั า สื อ งศ.รร.งารบิ น ทบ. ที่ งห 0465.13/130 ลา 22 ง.พ.60 เรื่ อ า ส่ า รายชื่ อ
ข้าราชงารร่วมสัมมนาเชิาปฏิบัติงารหน่วยาานงารศึงษาขอา ทบ. ประจาปีาบประมาณ 2560
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2.1.16 หนัาสือ แผนงเตรียมงาร รร.งารบิน ทบ. ที่ต่อแผนงเตรียมงาร ฯ ว.รับที่43/60 ลา 8 พ.ค.60
เรื่อา งารสัมมนาหน่วยบินทหารบง
2.1.17 หนัาสือ งศ.รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/367 ลา 15 พ.ค.60 เรื่อา ส่ารายชื่องาลัาพล
เข้าร่วมงารสัมมนาหน่วยบินทหารบง
2.1.18 หนัาสือ แผนงเตรียมงาร รร.งารบิน ทบ. ที่ต่อแผนงเตรียมงารฯ 917/60 ลา 16 พ.ค.60
เรื่อา ส่ารายชื่องาลัาพลเข้าร่วมงารสัมมนาหน่วยบินทหารบง
2.1.19 หนัาสือ งศ.รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/384 ลา 18 พ.ค.60 เรื่อา ส่ารายชื่องาลัาพล เข้าร่วม
ฟัาบรรยายสรุป เงี่ยวงับเฮลิคอปเตอร์โจมตี แบบ Z -19E
2.1.20 หนัาสือ ผธง/งพ.รร.งารบิน ทบ. ด่วนที่สุด ที่ต่อ รร.งารบิน ทบ. 775/60 ลา 23 พ.ค.60
เรื่อา งารร่วมงารประชุมสัมมนาเชิาปฏิบัติงาร
2.1.21 หนัาสือ งศ.รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/586 ลา 16 มิ.ย.60 เรื่อา รายาานผลงารฟัา
บรรยายสรุป
2.1.22 หนัาสือ งศ.รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/760 ลา 7 ส.ค.60 เรื่อา รายาานผลงารฟัา
บรรยายสรุป
เอกสาร 2.2
2.2.1 คาสั่างอาทัพบง ที่ 586/2532 ลา 13 มิ.ย.32 เรื่อา งาหนดคุ ณสมบั ติเฉพาะตาแหน่ า
นายทหารสัญญาบัตรอัตรา พ.ต. – พ.อ.
2.2.2 คู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพครู
เอกสาร 2.3
- เองสาร ฐานข้อมูลครู อาจารย์ ที่แสดาถึา คุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และ
ประสบงารณ์ขอาครู อาจารย์ ตามมาตรฐานที่งาหนด
เอกสาร 2.4
- เองสาร งารสารวจ ฐานข้อมูล อาจารย์ ที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน/หลังเงณฑ์/สมรรถนะตามที่
งาหนด ไม่น้อยงว่าร้อยละ 80 ขอาครู - อาจารย์ทั้าหมด
เอกสาร 2.5
2.5.1 หนัาสือ วส.งศ.รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/35 ลา 2 ส.ค.60 เรื่อา ขออนุมัติใช้แบบ
ประเมินงารปฏิบัติตามมาตรฐานงารปฏิบัติตนขอาข้าราชงารที่ทาหน้าที่สอน
2.5.2 เองสารสรุปผลงารประเมินงารปฏิบัติตนตามมาตรฐานงารปฏิบัติตนขอาข้าราชงารทหารที่
ทาหน้าที่สอน
2.5.3 แบบประเมินงารปฏิบัติตนตามมาตรฐานงารปฏิบัติตนขอาข้าราชงารทหารที่ทาหน้าที่สอน
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ส่วนที่ 2 ส่วนสาคัญ
มาตรฐานที่ 2 คุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรสนับสนุนการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ครู อาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการศึกษาได้รับการเพิ่มพูนความรู้หรือประสบการณ์
คาอธิบายตัวบ่าชี้ :ครู อาจารย์และบุคลางรสนับสนุนได้รับงารเพิ่มพูนความรู้/ประสบงารณ์ เช่น ศึงษา
เพิ่มเติม/ประชุมวิชางาร/อบรม/ศึงษาดูาาน/นาเสนอผลาานวิชางารและาานวิจัยทั้า ใน/ต่าาประเทศ/พัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม และมีงารนาความรู้งลับมาขยายผลและ/หรือพัฒนางารเรียนงารสอน
จุด มุ่ า หมาย : เพื่ อพั ฒ นาครู อาจารย์แ ละบุ ค ลางรสนั บ สนุ น งารศึง ษาด้ว ยงารเพิ่ ม พูน ความรู้ /
ประสบงารณ์ อย่าาต่อเนื่อาทันต่อวิทยางารสมัยใหม่ที่เปลี่ยนแปลาไป
ผลการประเมิน
ตนเอง

ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การพิจารณา
2.2

ครู อาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการศึกษาได้รับการเพิ่มพูนความรู้หรือ
ประสบการณ์

เงณฑ์ 1. มีแผนงารบริหารและพัฒนาครู อาจารย์ และบุคลางรสนับสนุนงารศึงษา
เงณฑ์ 2. ครู อาจารย์และบุคลางรสนับสนุนงารศึงษาได้รับงารเพิ่มพูนความรู้/
ประสบงารณ์ อย่าาน้อย 1 ครั้า หรือ  10 ชั่วโมา /คน/ปี
3. มีงารนาความรู้ที่ได้รับจางงารงารเพิ่มพูนความรู้/ประสบงารณ์ มาใช้
เงณฑ์
ประโยชน์ ไม่น้อยงว่าร้อยละ 80 ขอาผู้เข้ารับงารอบรม/ศึงษาทั้าหมด
เงณฑ์ 4. มีงารประเมินความสาเร็จตามเปูาหมายขอาแผนาานหรือโครางารฯ และมี
งารนาผลงารประเมิน มาปรับปรุางารบริหารและพัฒนาครูอาจารย์และบุคลางร
ทาางารศึงษา
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีงารดาเนินงาร
1 ข้อ

คะแนน 2
มีงารดาเนินงาร
2 ข้อ

คะแนน 3
มีงารดาเนินงาร
3 ข้อ

คะแนน 4 - 5
มีงารดาเนินงาร
4 ข้อ

4(-)
ผ่าน(-)
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน(-)
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ปีงารศึงษา 2560 รร.งารบิน ทบ. มีแผนงารบริหารและพัฒนาครู อาจารย์ และบุคลางร
สนับสนุนงารศึงษา โดยได้ดาเนินงารให้มีงารพัฒนาครู อาจารย์และบุคลางรสนับสนุนงารศึงษา เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ค วามสามารถทัง ษะและประสบงารณ์ โดยจัดท าแผนาาน/โครางารพั ฒนาบุค ลางร รร.งารบิน ทบ.
ประจาปี 2560 ( เกณฑ์ 1, เอกสาร 2.6 ) จัดครู อาจารย์และบุคลางรสนับสนุนงารศึงษาเข้ารับงารอบรม
ประชุมวิชางาร สัมมนา ศึงษาดูาาน มีงารนาเสนอผลาานงารปฏิบัติหน้าที่พิเศษที่เงี่ยวข้อางับหลังสูตรวิชาที่สอน
งารพัฒนาทังษะต่า าๆ/งารบริหารที่สามารถนามาใช้ประโยชน์ในงารทาาานได้ ( เกณฑ์ 2, เอกสาร 2.7)
มีงารนาความรู้ที่ได้รับจางงารประชุมวิชางาร สัมมนา ศึงษาดูา าน นามาเพิ่มพูนความรู้/ประสบงารณ์ และ
บรรยายขยายผล ปรับปรุาเองสารงารสอน ปรับปรุางารทาาาน ( เกณฑ์ 3, เอกสาร 2.8 ) มีงารนาสรุปผลงาร
ประเมิน แผนงารบริหารและพัฒนาครู อาจารย์ และบุคลางรสนับสนุนงารศึงษา มางาหนดแนวทาาในงาร
ปรับปรุางารบริหารและพัฒนาครู อาจารย์ และบุคลางรสนับสนุนงารศึงษา อย่าาเป็นรูปธรรม ( เกณฑ์ 4,
เอกสาร 2.9)

ส่วนที่ 3 รายการเอกสารอ้างอิง หลักฐานอ้างอิง
รายการเอกสาร
เอกสาร 2.6
2.6.1 แผนแม่บทงารพัฒนางารศึงษาขอาโราเรียนงารบินทหารบง พ.ศ.2560 - 2564
2.6.2 หนัาสือ แผนงเตรียมงาร รร.งารบิน ทบ. ที่ต่อแผนงเตรียมงารฯ 1474/60 ลา 31 ง.ค.60
เรื่อา ขออนุมัติแผนาาน/โครางารสนับสนุนแผนแม่บทงารพัฒนางารศึงษาขอา รร.งารบิน ทบ. ประจาปี 60
2.6.3 หนัาสือ แผนงเตรียมงาร รร.งารบิน ทบ. ที่ ต่อแผนงเตรียมงารฯ 1851/59 ลา 17 ต.ค.59
เรื่อา ขออนุมัติแผนาาน/โครางาร ประจาปีาบประมาณ 2560
เอกสาร 2.7
2.7.1 หนัาสือ แผนงเตรียมงาร รร.งารบิน ทบ. ที่ต่อแผนงเตรียมงารฯ 2072/60 ลา 9 ต.ค.60
เรื่อา ขออนุมัติใช้ข้อมูลจานวน ครูงารบิน และอาจารย์ รร.งารบิน ทบ. ปฏิบัติาานจริาปีาบประมาณ 2560
2.7.2 หนัาสือ แผนงเตรียมงาร รร.งารบิน ทบ. ที่ต่อแผนงเตรียมงารฯ 1820/59 ลา 11 ต.ค.59
เรื่อา บัญชีรายละเอียดครู อาจารย์และบุคลางรสนับสนุนงารศึงษาทั้าหมดที่ปฏิบัติาานในปีาบประมาณ 2560
2.7.3 หนัาสือ แผนงเตรียมงาร รร.งารบิน ทบ. ที่ต่อแผนงเตรียมงารฯ 1974/60 ลา 25 ง.ย.60
เรื่อา บัญชีรายละเอียดสรุปข้อมูลงารพัฒนาครูอาจารย์และบุคลางรสนับสนุนงารศึงษาในปีาบประมาณ 2560
2.7.4 เองสารส่างาลัาพลไปศึงษา/อบรม/สัมมนา ประจาปีาบประมาณ 2560
เอกสาร 2.8
2.8.1 หนัาสือ แผนงเตรียมงาร รร.งารบิน ทบ. ที่ต่อแผนงเตรียมงารฯ 2034/60 ลา 29 ง.ย.60
เรื่อา บัญชีรายละเอียดสรุปข้อมูลงารนาความรู้ที่ได้รับงารเพิ่มพูนความรู้/ประสบงารณ์ เพิ่มเติมมาใช้ประโยชน์
ในปีาบประมาณ 2560
2.8.2 เองสารงาลัาพลนาความรู้ที่ได้รับมาเพิ่มพูนความรู้/ประสบงารณ์ เพิ่มเติมมาใช้ประโยชน์
ประจาปีาบประมาณ 2560
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เอกสาร 2.9
2.9.1 คาสั่า รร.งารบิน ทบ. (เฉพาะ) ที่ 184/59 ลา 28 ต.ค.59 เรื่อา แต่าตั้าคณะงรรมงารประเมิน
แผนาาน/โครางาร
2.9.2 หนัาสือ แผนงเตรียมงาร รร.งารบิน ทบ. ที่ต่อแผนงเตรียมงารฯ 1899/59 ลา 21 ต.ค.59
เรื่อา งารประเมินง่อนดาเนินแผนาานบริหารพัฒนาครู/อาจารย์และบุคลางรงารศึงษา ประจาปี 2560
2.9.3 หนัาสือ แผนงเตรียมงาร รร.งารบิน ทบ. ที่ต่อแผนงเตรียมงารฯ 90/60 ลา 17 ม.ค.60
เรื่อา งารประเมินระหว่าาดาเนินแผนาานบริหารพัฒนาครู/อาจารย์และบุคลางรงารศึงษา ประจาปี 2560
2.9.4 หนัาสือ แผนงเตรียมงาร รร.งารบิน ทบ. ที่ต่อแผนงเตรียมงารฯ 1910/60 ลา 18 ง.ย.60
เรื่อา งารประเมินหลัาดาเนินแผนาานบริหารพัฒนาครู/อาจารย์และบุคลางรงารศึงษา ประจาปี 2560
2.9.5 หนัาสือ แผนงเตรียมงาร รร.งารบิน ทบ. ที่ต่อแผนงเตรียมงารฯ 1812/59 ลา 10 ต.ค.59
เรื่อา งารประเมินง่อนดาเนินโครางารนิเทศภายใน
2.9.6 หนัาสือ แผนงเตรียมงาร รร.งารบิน ทบ. ที่ต่อแผนงเตรียมงารฯ 463/60 ลา 14 มี.ค.60
เรื่อา งารประเมินระหว่าาดาเนินโครางารนิเทศภายใน
2.9.7 หนัาสือ แผนงเตรียมงาร รร.งารบิน ทบ. ที่ต่อแผนงเตรียมงารฯ 1989/60 ลา 28 ง.ย.60
เรื่อา งารประเมินหลัาดาเนินโครางารนิเทศภายใน
2.9.8 หนัาสือ แผนงเตรียมงาร รร.งารบิน ทบ. ที่ต่อแผนงเตรียมงารฯ 2039/59 ลา 7 พ.ย.59
เรื่อา งารประเมินง่อนดาเนินโครางารพัฒนาศังยภาพครู – อาจารย์และบุคลางรทาางารศึงษา
2.9.9 หนัาสือ แผนงเตรียมงาร รร.งารบิน ทบ. ที่ต่อแผนงเตรียมงารฯ 13/60 ลา 24 ง.พ.60
เรื่อา งารประเมินระหว่าาดาเนินโครางารพัฒนาศังยภาพครู – อาจารย์และบุคลางรทาางารศึงษา
2.9.10 หนัาสือ แผนงเตรียมงาร รร.งารบิน ทบ. ที่ต่อแผนงเตรียมงารฯ 1961/60 ลา 22 ง.ย.60
เรื่อา งารประเมินหลัาดาเนินโครางารพัฒนาศังยภาพครู – อาจารย์และบุคลางรทาางารศึงษา
2.9.11 หนัาสือ แผนงเตรียมงาร รร.งารบิน ทบ. ที่ต่อแผนงเตรียมงารฯ 15/60 ลา 10 ม.ค.60
เรื่อา งารประเมินง่อนดาเนินโครางารอบรมภาษาอัางฤษสาหรับงาลัาพล
2.9.12 หนัาสือ แผนงเตรียมงาร รร.งารบิน ทบ. ที่ต่อแผนงเตรียมงารฯ 283/60 ลา 14 ง.พ.60
เรื่อา งารประเมินระหว่าาดาเนินโครางารอบรมภาษาอัางฤษสาหรับงาลัาพล
2.9.13 หนัาสือ แผนงเตรียมงาร รร.งารบิน ทบ. ที่ต่อแผนงเตรียมงารฯ 470/60 ลา 31 มี.ค.60
เรื่อา งารประเมินหลัาดาเนินโครางารอบรมภาษาอัางฤษสาหรับงาลัาพล
2.9.14หนัาสือ แผนงเตรียมงาร รร.งารบิน ทบ. ที่ต่อแผนงเตรียมงารฯ 863/60 ลา 8 พ.ค.60
เรื่อา งารประเมินง่อนดาเนินโครางารพัฒนาความรู้ด้านงารวัดผลประเมินผลสาหรับผู้สอน
2.9.15 หนัาสือ แผนงเตรียมงาร รร.งารบิน ทบ. ที่ต่อแผนงเตรียมงารฯ 1339/60 ลา 3 ง.ค.60
เรื่อา งารประเมินระหว่าาดาเนินโครางารพัฒนาความรู้ด้านงารวัดผลประเมินผลสาหรับผู้สอน
2.9.16 หนัาสือ แผนงเตรียมงาร รร.งารบิน ทบ. ที่ต่อแผนงเตรียมงารฯ 1736/60 ลา 22 ส.ค.60
เรื่อา งารประเมินหลัาดาเนินโครางารพัฒนาความรู้ด้านงารวัดผลประเมินผลสาหรับผู้สอน
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2.9.17 หนัาสือ แผนงเตรียมงาร รร.งารบิน ทบ. ที่ต่อแผนงเตรียมงารฯ 1782/59 ลา 6 ต.ค.59
เรื่อา งารประเมินง่อนดาเนินโครางารศึงษาดูาานขอาครู/อาจารย์และบุคลางรทาางารศึงษา
2.9.18 หนัาสือ แผนงเตรียมงาร รร.งารบิน ทบ. ที่ต่อแผนงเตรียมงารฯ 435/60 ลา 9 มี.ค.60
เรื่อา งารประเมินระหว่าาดาเนินโครางารศึงษาดูาานขอาครู/อาจารย์และบุคลางรทาางารศึงษา
2.9.19 หนัาสือ แผนงเตรียมงาร รร.งารบิน ทบ. ที่ต่อแผนงเตรียมงารฯ 1731/60 ลา 25 ง.ย.60
เรื่อา งารประเมินหลัาดาเนินโครางารศึงษาดูาานขอาครู/อาจารย์และบุคลางรทาางารศึงษา
2.9.20 หนัาสือ แผนงเตรียมงาร รร.งารบิน ทบ. ที่ต่อแผนงเตรี ยมงารฯ 2007/60 ลา 29 ง.ย.60
เรื่อา รายาานสรุปผลงารดาเนินงารโครางารนิเทศภายใน
2.9.21 หนัาสือ แผนงเตรียมงาร รร.งารบิน ทบ. ที่ต่อแผนงเตรียมงารฯ 2008/60 ลา 29 ง.ย.60
เรื่อา รายาานสรุปผลงารดาเนินโครางารพัฒนาศังยภาพครู – อาจารย์และบุคลางรทาางารศึงษา
2.9.22 หนัาสือ แผนงเตรียมงาร รร.งารบิน ทบ. ที่ต่อแผนงเตรียมงารฯ 592/60 ลา 28 มี.ค.60
เรื่อา รายาานสรุปผลงารดาเนินโครางารอบรมภาษาอัางฤษสาหรับงาลัาพล
2.9.23 หนัาสือ แผนงเตรียมงาร รร.งารบิน ทบ. ที่ต่อแผนงเตรียมงารฯ 1785/60 ลา 29 ส.ค.60
เรื่อา รายาานสรุปผลงารดาเนินโครางารพัฒนาความรู้ด้านงารวัดผลประเมินผลสาหรับผู้สอน
2.9.24 หนัาสือ แผนงเตรียมงาร รร.งารบิน ทบ. ที่ต่อแผนงเตรียมงารฯ 2009/60 ลา 29 ง.ย.60
เรื่อา รายาานสรุปผลงารดาเนินโครางารศึงษาดูาานขอาครู/อาจารย์และบุคลางรทาางารศึงษา
2.9.25 หนัาสือ แผนงเตรียมงาร รร.งารบิน ทบ. ที่ต่อแผนงเตรียมงารฯ 350/60 ลา 22 ง.พ.60
เรื่อา รายาานสรุปผลงารดาเนินโครางารให้ความรู้ด้านงารประงันคุณภาพงารศึงษาแง่ครูงารบิน รร.งารบิน ทบ.
2.9.26 หนัาสือ แผนงเตรียมงาร รร.งารบิน ทบ. ที่ต่อแผนงเตรียมงารฯ 1995/60 ลา 29 ง.ย.60
เรื่อา รายาานสรุปผลงารดาเนินโครางารอบรมให้ความรู้ครูงารบินและเจ้าหน้าที่ประจาสถานีเครื่อาช่วยฝึงบิน
อางาศยานจาลอา ฮ.ท.60 และ ฮ.ท.212
2.9.27 หนัาสือ แผนงเตรียมงาร รร.งารบิน ทบ. ที่ต่อแผนงเตรียมงารฯ1996/60 ลา 29 ง.ย.60
เรื่อา รายาานสรุปผลงารดาเนินโครางารให้ความรู้หลังงาร ศีลธรรมและจริยธรรมสาหรับครูงารบิน ทบ.
2.9.28 หนัาสือ แผนงเตรียมงาร รร.งารบิน ทบ. ที่ต่อแผนงเตรียมงารฯ 1998/60 ลา 29 ง.ย.60
เรื่อา แนวทาางารปรับปรุาพัฒนาครู/อาจารย์ และบุคลางรทาางารศึงษา ปีาบประมาณ2560
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ส่วนที่ 4 ส่วนสรุป
มาตรฐาน
2

ค่าคะแนนมาตรฐานที่ 2

ตัวบ่งชี้
2.1
2.2
ผลรวมขอาคะแนน

ผลการประเมินตนเอง
4 (-)
4 (-)
8

=

ผลรวมขอาคะแนน X ค่าน้าหนัง (15%)
จานวนตัวบ่าชี้ (2)
= 8 X 15
2
= 60

มาตรฐานที่ 2
จุดแข็ง : - ครู - อาจารย์ และบุคลางรสนับสนุนงารศึงษา ได้รับงารเพิ่มพูนความรู้หรือประสบงารณ์ได้มางงว่า
เงณฑ์ที่งาหนด
จุดที่ควรพัฒนา : - งารเขียนแผนาาน ควรเขียนแผนาานในรูปขอางารจัดงารงาลัาพลประเภท ครู - อาจารย์
และบุคลางรสนับสนุนงารศึงษา ทั้าหมด ขอา รร.งารบิน ทบ. เพื่อเข้ารับงารเพิ่มพูนความรู้หรือประสบงารณ์
ประจาปีงารศึงษา
ข้อเสนอแนะ : - ควรมีงารรายาาน และรวบรวมข้อมูล ครู – อาจารย์ และบุคลางรสนับสนุนงารศึงษา เข้ารับ
งารเพิ่มพูนความรู้หรือประสบงารณ์ ประจาเดือน
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ส่วนที่ 2 ส่วนสาคัญ
มาตรฐานที่ 3 การพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการเรียนการสอน
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริหารและพัฒนาหลักสูตร
ค าอธิ บ าย : สถานศึ งษามี หลั งสู ตรที่ ตรางั บความต้ อางารขอา ทบ. สอดคล้ อางั บปรั ชญา ปณิ ธาน
วิสัยทัศน์ พันธงิจขอาสถานศึงษาและหน่วยต้นสัางัดมีงารบริหารและพัฒนาหลังสูตรให้มีคุณภาพเป็นไปตามเงณฑ์
มาตรฐานหลังสูตรขอางอาทัพบงและหน่วยที่เงี่ยวข้อา มีงารดาเนินาานให้เป็นไปตามเงณฑ์มาตรฐานหลังสูตร
มีคณะงรรมงารพัฒนาหลัง สูตร มี ความร่วมมือ ในงารพัฒนาและบริหารหลังสูต รระหว่ าาหน่ วยที่เงี่ ยวข้อ า
(หน่วยใช้,หน่วยต้นสัางัดขอาผู้เรียน) มีงารประเมินหลังสูตรทุงหลังสูตรตามงรอบเวลาที่งาหนด มีงารนาผล
ประเมินความพึาพอใจขอาหน่วยใช้ต่อผู้สาเร็จงารศึงษา มาใช้ในงารปรับปรุาหลังสูตร
จุดมุ่าหมาย : มีงารปรับปรุาพัฒนาหลังสูตรให้ทันสมัยอย่าาเป็นระบบ
ผลการประเมิน
ตนเอง

ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การพิจารณา
3.1

การบริหารและพัฒนาหลักสูตร

5(-)

1. มี ระบบและงลไงงารบริ หารหลั งสู ตรให้ มี งารจั ดงารเรี ยนงารสอนตราตาม
หลังสูตรทุงหลังสูตรที่เปิดสอน
เงณฑ์ 2. มีงารดาเนินงารตามระบบและงลไงงารบริหารหลังสูตร
เงณฑ์

3. มี งารด าเนิ นงารปรั บปรุ าและพั ฒนาหลั งสู ตรให้ทั นสมั ยสอดคล้ อางั บความ
ต้อางารขอา ทบ./หน่วยที่เงี่ยวข้อา/สถานงารณ์ปัจจุบันและอนาคต
เงณฑ์ 4. หลังสูตรที่เปิดงารศึงษาในปีาบประมาณนั้นจะต้อาเป็นหลังสูตรที่ได้รับอนุมัติ
มาแล้วไม่เงิน 5 ปี นับจางวันที่ได้รับอนุมัติครั้าสุดท้าย
เงณฑ์

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน(-)

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีงารดาเนินงาร
1 ข้อ

คะแนน 2
มีงารดาเนินงาร
2 ข้อ

คะแนน 3
มีงารดาเนินงาร
3 ข้อ

คะแนน 4 - 5
มีงารดาเนินงาร
4 ข้อ

รร.งารบิน ทบ. มีระบบและงลไงงารบริหารหลังสูตรให้มีงารจัดงารเรียนงารสอนตราตามหลังสูตร
ทุงหลังสูตรที่เปิดสอนและตาราาสอนที่ระบุจานวนวิชา ชั่วโมา ที่สอนจริา ตามหลังสูตรที่เปิดสอนทุงวิชามีคาสั่า
แต่าตั้าคณะงรรมงารครบ ทั้า 12 หลังสูตร มีคาสั่า แต่าตั้านายทหารปงครอาและหัวหน้านังเรียน , คาสั่า แต่าตั้า
ผู้รับผิดชอบภาคอางาศ, คาสั่า แต่าตั้าผู้รับผิดชอบงารศึงษาภาควิชางาร (เกณฑ์ 1 เอกสาร 3.1) และมีงาร
ดาเนินงารตามระบบและงลไงงารบริหารหลังสูตรมีงารประชุมสภางารศึงษา รร.งารบิน ทบ. ครั้า ที่ 1/60 ,
2/60 (วาระพิ เศษ) รวมทั้ า รายาานงารทดสอบภาควิ ชางารเพื่ อเตรีย มความพร้ อ มง่อ นเข้ า รั บงารศึ ง ษา
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จานวน 12 หลัง สูต ร พร้อ มทั้ าสรุป ผลหลัา งารดาเนิ นงารทุงหลัง สูต รมีง ารดาเนิ นงารปรับ ปรุา และพั ฒนา
หลังสูตรให้ทั นสมัยสอดคล้อางับความต้อางารขอา ทบ./หน่วยที่เงี่ ยวข้อา/สถานงารณ์ปัจจุบั นและอนาคต
(เกณฑ์ 2, เอกสาร 3.2) และมีคาสั่าแต่าตั้าคณะงรรมงารหลังสูตร/สภางารศึงษาและมีงารประชุมอย่าาน้อย
ปีละ 1 ครั้า มีคาสั่าคณะงรรมงารพัฒนา จัดทา ปรับปรุาคู่มือสรรพตาราและหลังสูตรขอาสายวิทยางารงารบิน
ทหารบง คาสั่าจัดตั้าสภางารศึงษา โราเรียนงารบินทหารบง ประชุมสภางารศึงษา รร.งารบิน ทบ. ครั้าที่ 1/60
, 2/60 (วาระพิเศษ) (เกณฑ์ 3 เอกสาร 3.3) รายาานงารนาผลงารประเมินที่เ งี่ยวข้อา ( หน่วยใช้ , ผู้เรียน ,
อาจารย์ ) มาใช้ในงารพัฒนาหลังสูตรตามตาราาหลังสูตรที่เปิดงารศึงษาในปีาบประมาณนั้นจะต้อาเป็นหลังสูตร
ที่ได้รับงารอนุมัติมาแล้วไม่เงิน 5 ปี นับจางวันที่ได้รับอนุมัติครั้าสุดท้าย ( เกณฑ์ 4, เอกสาร 3.4 )

ส่วนที่ 3 รายการเอกสารอ้างอิง หลักฐานอ้างอิง
รายการเอกสาร
เอกสาร 3.1
3.1.1 ตาราาสอนที่ระบุจานวนวิชา ชั่วโมา ที่สอนจริา ตามหลังสูตรที่เปิดสอนทุงวิชา
3.1.1.1 หนัาสือ แผนงเตรียมงาร รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/793 ลา 6 ต.ค.59
3.1.1.2 หนัาสือ แผนงเตรียมงาร รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/799 ลา 11 ต.ค.59
3.1.1.3 หนัาสือ แผนงเตรียมงาร รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/815 ลา 18 ต.ค.59
3.1.1.4 หนัาสือ แผนงเตรียมงาร รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/822 ลา 26 ต.ค.59
3.1.1.5 หนัาสือ แผนงเตรียมงาร รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/803 ลา 28 ต.ค.59
3.1.1.6 หนัาสือ แผนงเตรียมงาร รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/832 ลา 3 พ.ย.59
3.1.1.7 หนัาสือ แผนงเตรียมงาร รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/845 ลา 9 พ.ย.59
3.1.1.8 หนัาสือ แผนงเตรียมงาร รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/852 ลา 16 พ.ย.59
3.1.1.9 หนัาสือ แผนงเตรียมงาร รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/867 ลา 23 พ.ย.59
3.1.1.10 หนัาสือ แผนงเตรียมงาร รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/884 ลา 2 ธ.ค.59
3.1.1.11 หนัาสือ แผนงเตรียมงาร รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/889 ลา 7 ธ.ค.59
3.1.1.12 หนัาสือ แผนงเตรียมงาร รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/897 ลา 15 ธ.ค.59
3.1.1.13 หนัาสือ แผนงเตรียมงาร รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/910 ลา 22 ธ.ค.59
3.1.1.14 หนัาสือ แผนงเตรียมงาร รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/930 ลา 29 ธ.ค.59
3.1.1.15 หนัาสือ แผนงเตรียมงาร รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/5 ลา 5 ม.ค.60
3.1.1.16 หนัาสือ แผนงเตรียมงาร รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/12 ลา 11 ม.ค.60
3.1.1.17 หนัาสือ แผนงเตรียมงาร รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/16 ลา 17 ม.ค.60
3.1.1.18 หนัาสือ แผนงเตรียมงาร รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/27 ลา 24 ม.ค.60
3.1.1.19 หนัาสือ แผนงเตรียมงาร รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/33 ลา 31 ม.ค.60
3.1.1.20 หนัาสือ แผนงเตรียมงาร รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/38 ลา 7 ง.พ.60
3.1.1.21 หนัาสือ แผนงเตรียมงาร รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/45 ลา 15 ง.พ.60
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3.1.1.22 หนัาสือ แผนงเตรียมงาร รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/55 ลา 21 ง.พ.60
3.1.1.23 หนัาสือ แผนงเตรียมงาร รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/63 ลา 28 ง.พ.60
3.1.1.24 หนัาสือ แผนงเตรียมงาร รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/80 ลา 8 มี.ค.60
3.1.1.25 หนัาสือ แผนงเตรียมงาร รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/90 ลา 14 มี.ค.60
3.1.1.26 หนัาสือ แผนงเตรียมงาร รร.งารบิน ทบ ที่ งห 0465.13/94 ลา 22 มี.ค.60
3.1.1.27 หนัาสือ แผนงเตรียมงาร รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/104 ลา 29 มี.ค.60
3.1.1.28 หนัาสือ แผนงเตรียมงาร รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/119 ลา 4 เม.ย.60
3.1.1.29 หนัาสือ แผนงเตรียมงาร รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/122 ลา 10 เม.ย.60
3.1.1.30 หนัาสือ แผนงเตรียมงาร รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/128 ลา 19 เม.ย.60
3.1.1.31 หนัาสือ แผนงเตรียมงาร รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/140 ลา 25 เม.ย.60
3.1.1.32 หนัาสือ แผนงเตรียมงาร รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/155 ลา 2 พ.ค.60
3.1.1.33 หนัาสือ แผนงเตรียมงาร รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/167 ลา 9 พ.ค.60
3.1.1.34 หนัาสือ แผนงเตรียมงาร รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/178 ลา 17 พ.ค.60
3.1.1.35 หนัาสือ แผนงเตรียมงาร รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/198 ลา 24 พ.ค.60
3.1.1.36 หนัาสือ แผนงเตรียมงาร รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/205 ลา 31 พ.ค.60
3.1.1.37 หนัาสือ แผนงเตรียมงาร รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/214 ลา 7 มิ.ย.60
3.1.1.38 หนัาสือ แผนงเตรียมงาร รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/229 ลา 15 มิ.ย.60
3.1.1.39 หนัาสือ แผนงเตรียมงาร รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/231 ลา 22 มิ.ย.60
3.1.1.40 หนัาสือ แผนงเตรียมงาร รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/241 ลา 29 มิ.ย.60
3.1.1.41 หนัาสือ แผนงเตรียมงาร รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/249 ลา 4 ง.ค.60
3.1.1.42 หนัาสือ แผนงเตรียมงาร รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/261 ลา 12 ง.ค.60
3.1.1.43 หนัาสือ แผนงเตรียมงาร รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/272 ลา 18 ง.ค.60
3.1.1.44 หนัาสือ แผนงเตรียมงาร รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/285 ลา 25 ง.ค.60
3.1.1.45 หนัาสือ แผนงเตรียมงาร รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/299 ลา 1 ส.ค.60
3.1.1.46 หนัาสือ แผนงเตรียมงาร รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/312 ลา 8 ส.ค.60
3.1.1.47 หนัาสือ แผนงเตรียมงาร รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/325 ลา 16 ส.ค.60
3.1.1.48 หนัาสือ แผนงเตรียมงาร รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/335 ลา 22 ส.ค.60
3.1.2 คาสั่าแต่าตั้าผู้รับผิดชอบดาเนินงารและงางับดูแลหลังสูตร
3.1.2.1 หนั า สื อ แผนงเตรี ย มงาร รร.งารบิ น ทบ. ที่ ต่ อ แผนงเตรี ย มงารฯ 1781/59
ลา 7 ต.ค.59 เรื่อา สาเนาคาสั่าแต่าตั้านายทหารปงครอาและหัวหน้านังเรียน
3.1.2.2 หนั า สื อ แผนงเตรี ย มงาร รร.งารบิ น ทบ. ที่ ต่ อ แผนงเตรี ย มงารฯ 1774/59
ลา 5 ต.ค.59 เรื่อา ส่าสาเนาคาสั่าผู้รับผิดชอบงารศึงษาภาควิชางาร
3.1.2.3 หนั า สื อ แผนงเตรี ย มงาร รร.งารบิ น ทบ. ที่ ต่ อ แผนงเตรี ย มงารฯ 1781/59
ลา 7 ต.ค.59 เรื่อา แต่าตั้านายทหารปงครอาและหัวหน้านังเรียน
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3.1.2.4 หนั า สื อ แผนงเตรี ย มงาร รร.งารบิ น ทบ. ที่ ต่ อ แผนงเตรี ย มงาร ฯ 1774/59
ลา 5 ต.ค.59 เรื่อา ส่าสาเนาคาสั่าผู้รับผิดชอบงารศึงษาภาควิชางาร
3.1.2.5 หนั า สื อ แผนงเตรี ย มงาร รร.งารบิ น ทบ. ที่ ต่ อ แผนงเตรี ย มงาร ฯ 1775/59
ลา 5 ต.ค.59 เรื่อา ส่าสาเนาคาสั่าแต่าตั้าผู้รับผิดชอบงารฝึงภาคอางาศ
3.1.2.6 หนั า สื อ พั น .นร.รร.งารบิ น ทบ. ที่ ง ห 0465.13/194 ลา 24 เม.ย.60
เรื่อา แต่าตั้านายทหารปงครอาและหัวหน้านังเรียน
3.1.2.7 หนั า สื อ แผนงเตรี ย มงาร รร.งารบิ น ทบ. ที่ ต่ อ แผนงเตรี ย มงาร ฯ 647/60
ลา 10 เม.ย.60 เรื่อา ส่าสาเนาคาสั่าผู้รับผิดชอบงารศึงษาภาควิชางาร
3.1.2.8 หนั า สื อ แผนงเตรี ย มงาร รร.งารบิ น ทบ. ที่ ต่ อ แผนงเตรี ย มงาร ฯ 1262/60
ลา 22 มิ.ย.60 เรื่อา แต่าตั้านายทหารปงครอาและหัวหน้านังเรียน
3.1.2.9 หนั า สื อ แผนงเตรี ย มงาร รร.งารบิ น ทบ. ที่ ต่ อ แผนงเตรี ย มงาร ฯ 1231/60
ลา 18 มิ.ย.60 เรื่อา ส่าสาเนาคาสั่าผู้รับผิดชอบงารศึงษาภาควิชางาร
3.1.2.10 หนั าสื อ แผนงเตรีย มงาร รร.งารบิ น ทบ. ที่ต่ อแผนงเตรี ยมงาร ฯ 1886/59
ลา 19 ต.ค.59 เรื่อา แต่าตั้านายทหารปงครอาและหัวหน้านังเรียน
3.1.2.11 หนั าสื อ แผนงเตรีย มงาร รร.งารบิ น ทบ. ที่ต่ อแผนงเตรี ยมงาร ฯ 1774/59
ลา 5 ต.ค.59 เรื่อา ส่าสาเนาคาสั่าผู้รับผิดชอบงารศึงษาภาควิชางาร
3.1.2.12 หนั าสื อ แผนงเตรีย มงาร รร.งารบิ น ทบ. ที่ต่ อแผนงเตรี ยมงาร ฯ 1820/59
ลา 11 ต.ค.59 เรื่อา แต่าตั้านายทหารปงครอาและหัวหน้านังเรียน
3.1.2.13 หนัา สือ แผนงเตรี ย มงาร รร.งารบิ น ทบ. ที่ ต่อ แผนงเตรี ยมงาร ฯ 1774/59
ลา 5 ต.ค.59 เรื่อา ส่าสาเนาคาสั่าผู้รับผิดชอบงารศึงษาภาควิชางาร
3.1.2.14 หนัาสือ แผนงเตรียมงาร รร.งารบิน ทบ. ที่ต่อแผนงเตรียมงาร ฯ 1775/59
ลา 5 ต.ค.59 เรื่อา ส่าสาเนาคาสั่าแต่าตั้าผู้รับผิดชอบงารฝึงภาคอางาศ
3.1.2.15 หนั าสื อ แผนงเตรีย มงาร รร.งารบิ น ทบ. ที่ต่ อแผนงเตรี ยมงาร ฯ 1820/59
ลา 11 ต.ค.59 เรื่อา แต่าตั้านายทหารปงครอาและหัวหน้านังเรียน
3.1.2.16 หนั าสื อ แผนงเตรีย มงาร รร.งารบิ น ทบ. ที่ต่ อแผนงเตรี ยมงาร ฯ 1774/59
ลา 5 ต.ค.59 เรื่อา ส่าสาเนาคาสั่าผู้รับผิดชอบงารศึงษาภาควิชางาร
3.1.2.17 หนั าสื อ แผนงเตรีย มงาร รร.งารบิ น ทบ. ที่ต่ อแผนงเตรี ยมงาร ฯ 1775/59
ลา 5 ต.ค.59 เรื่อา ส่าสาเนาคาสั่าแต่าตั้าผู้รับผิดชอบงารฝึงภาคอางาศ
3.1.2.18 หนั า สื อ แผนงเตรี ย มงาร รร.งารบิ น ทบ. ที่ ต่ อ แผนงเตรี ย มงาร ฯ 706/60
ลา 19 เม.ย.60 เรื่อา แต่าตั้านายทหารปงครอาและหัวหน้านังเรียน
3.1.2.19 หนั า สื อ แผนงเตรี ย มงาร รร.งารบิ น ทบ. ที่ ต่ อ แผนงเตรี ย มงาร ฯ 647/60
ลา 10 เม.ย.60 เรื่อา ส่าสาเนาคาสั่าผู้รับผิดชอบงารศึงษาภาควิชางาร
3.1.2.20 หนั า สื อ แผนงเตรี ย มงาร รร.งารบิ น ทบ. ที่ ต่ อ แผนงเตรี ย มงาร ฯ 652/60
ลา 10 เม.ย.60 เรื่อา ส่าสาเนาคาสั่าแต่าตั้าผู้รับผิดชอบงารฝึงภาคอางาศ
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3.1.2.21 หนั าสื อ แผนงเตรีย มงาร รร.งารบิ น ทบ. ที่ต่ อแผนงเตรี ยมงาร ฯ 2069/59
ลา 10 พ.ย.59 เรื่อา แต่าตั้านายทหารปงครอาและหัวหน้านังเรียน
3.1.2.22 หนั าสื อ แผนงเตรีย มงาร รร.งารบิ น ทบ. ที่ต่ อแผนงเตรี ยมงาร ฯ 2060/59
ลา 10 พ.ย.59 เรื่อา ส่าสาเนาคาสั่าผู้รับผิดชอบงารศึงษาภาควิชางาร
3.1.2.23 หนัาสือ แผนงเตรียมงาร รร.งารบิน ทบ. ที่ต่อแผนงเตรียมงาร ฯ 2035/59
ลา 11 พ.ย.59 เรื่อา ส่าสาเนาคาสั่าแต่าตั้าผู้รับผิดชอบงารฝึงภาคอางาศ
3.1.2.24 หนั าสื อ แผนงเตรีย มงาร รร.งารบิ น ทบ. ที่ต่ อแผนงเตรี ยมงาร ฯ 2069/59
ลา 10 พ.ย.59 เรื่อา แต่าตั้านายทหารปงครอาและหัวหน้านังเรียน
3.1.2.25 หนั าสื อ แผนงเตรีย มงาร รร.งารบิ น ทบ. ที่ต่ อแผนงเตรี ยมงาร ฯ 2060/59
ลา 10 พ.ย.59 เรื่อา ส่าสาเนาคาสั่าผู้รับผิดชอบงารศึงษาภาควิชางาร
3.1.2.26 หนั า สื อ แผนงเตรี ย มงาร รร.งารบิ น ทบ. ที่ ต่ อ แผนงเตรี ย มงาร ฯ 638/60
ลา 10 เม.ย.60 เรื่อา แต่าตั้านายทหารปงครอาและหัวหน้านังเรียน
3.1.2.27 หนัา สือ แผนงเตรี ยมงาร รร.งารบิ น ทบ. ที่ต่ อแผนงเตรี ยมงาร ฯ 647/60
ลา 10 เม.ย.60 เรื่อา ส่าสาเนาคาสั่าผู้รับผิดชอบงารศึงษาภาควิชางาร
3.1.2.28 หนั า สื อ แผนงเตรี ย มงาร รร.งารบิ น ทบ. ที่ ต่ อ แผนงเตรี ย มงาร ฯ 631/60
ลา 10 เม.ย.60 เรื่อา ส่าสาเนาคาสั่าแต่าตั้าผู้รับผิดชอบงารฝึงภาคอางาศ
3.1.2.29 หนั า สื อ แผนงเตรี ย มงาร รร.งารบิ น ทบ. ที่ ต่ อ แผนงเตรี ย มงาร ฯ 638/60
ลา 10 เม.ย.60 เรื่อา แต่าตั้านายทหารปงครอาและหัวหน้านังเรียน
3.1.2.30 หนั า สือ แผนงเตรีย มงาร รร.งารบิน ทบ. ที่ต่ อแผนงเตรีย มงาร ฯ 647/60
ลา 10 เม.ย.60 เรื่อา ส่าสาเนาคาสั่าผู้รับผิดชอบงารศึงษาภาควิชางาร
3.1.3 แถลาหลังสูตรทุงหลังสูตรที่เปิดในปี 2560
เอกสาร 3.2
3.2.1 รายาาน/บันทึงงารประชุมเตรียมความพร้อมง่อนเปิดหลังสูตร
3.2.1.1 หนัาสือ แผนงเตรียมงาร รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/848 ลา 11 พ.ย.59
เรื่อา แจงจ่ายรายาานงารประชุมสภางารศึงษา รร.งารบิน ทบ. ครั้าที่ 1/60 (วาระพิเศษ)
3.2.1.2 หนัาสือ แผนงเตรียมงาร รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/163 ลา 4 พ.ค.60
เรื่อา แจงจ่ายรายาานงารประชุมสภางารศึงษา รร.งารบิน ทบ. ครั้า ที่ 2/60 และอนุงรรมงารปรับปรุาและ
พัฒนาระบบงารศึงษาขอา รร.งารบิน ทบ. ครั้าที่ 1/60
3.2.1.3 หนัาสือ แผนงเตรียมงาร รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/837 ลา 4 พ.ย.59
เรื่อา รายาานงารประชุมรับมอบนโยบายในงารปฏิบัติาาน รร.งารบิน ทบ.
3.2.1.4 หนัาสือ แผนงเตรียมงาร รร.งารบิน ทบ. ที่ต่อแผนงเตรียมงารฯ 2224/59
ลา 2 ธ.ค. 59 เรื่อา อนุมัติแต่าตั้าคณะงรรมงารสภางารศึงษา รร.งารบิน ทบ. และคณะอนุงรรมงารปรับปรุาและ
พัฒนาระบบงารศึงษาขอา รร.งารบิน ทบ.
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3.2.1.5 หนั า สื อ แผนงเตรี ย มงาร รร.งารบิ น ทบ. ที่ งห 0465.13/53 ลา 21 ง.พ.60
เรื่อา รายาานงารประชุม นขต.รร.งารบิน ทบ. ประจาเดือน ม.ค.60
3.2.1.6 หนั า สื อ แผนงเตรี ย มงาร รร.งารบิ น ทบ. ที่ งห 0465.13/101 ลา 27 ง.พ.60
เรื่อา รายาานงารประชุม นขต.รร.งารบิน ทบ. ประจาเดือน ง.พ.60
3.2.1.7 หนั า สื อ แผนงเตรี ย มงาร รร.งารบิ น ทบ. ที่ งห 0465.13/769 ลา 19 ง.ย.59
เรื่อา งารปฐมนิเทศงารศึงษา
3.2.1.8 หนั า สื อ แผนงเตรี ย มงาร รร.งารบิ น ทบ. ที่ งห 0465.13/81 ลา 9 มี . ค.60
เรื่อา งารปฐมนิเทศงารศึงษา
3.2.1.9 หนัาสือ แผนงเตรียมงาร รร.งารบิน ทบ. ที่ต่อแผนงเตรียมงารฯ 1883/59 ลา 19 ต.ค.59
เรื่อา รายาานผลงารดาเนินงารโครางารงิจงรรมต้อนรับสุภาพบุรุษงารบินทหารบง
3.2.1.10 หนัาสือ แผนงเตรียมงาร รร.งารบิน ทบ. ที่ต่อแผนงเตรียมงารฯ 764/60 ลา 26 เม.ย.60
เรื่อา รายาานผลงารทดสอบภาควิชางารเพื่อเตรียมความพร้อมง่อนเข้ารับงารศึงษา
3.2.1.11 หนัาสือ แผนงเตรียมงาร รร.งารบิน ทบ. ที่ต่อแผนงเตรียมงารฯ 1199/60 ลา 14 มิ.ย.60
เรื่อา รายาานผลงารทดสอบภาควิชางารเพื่อเตรียมความพร้อมง่อนเข้ารับงารศึงษา
3.2.1.12 หนัาสือ แผนงเตรียมงาร รร.งารบิน ทบ. ที่ต่อแผนงเตรียมงารฯ 660/60 ลา 11 เม.ย.60
เรื่อา รายาานผลงารทดสอบภาควิชางารเพื่อเตรียมความพร้อมง่อนเข้ารับงารศึงษา
3.2.1.13 หนัาสือ แผนงเตรียมงาร รร.งารบิน ทบ. ที่ต่อแผนงเตรียมงารฯ 1936/59 ลา 10 พ.ย.59
เรื่อา รายาานผลงารทดสอบภาควิชางารเพื่อเตรียมความพร้อมง่อนเข้ารับงารศึงษา
3.2.1.14 หนัาสือ แผนงเตรียมงาร รร.งารบิน ทบ. ที่ต่อแผนงเตรียมงารฯ 1787/59 ลา 21 ต.ค.59
เรื่อา รายาานผลงารทดสอบภาควิชางารเพื่อเตรียมความพร้อมง่อนเข้ารับงารศึงษา
3.2.1.15 หนั า สื อ แผนงเตรี ย มงาร รร.งารบิ น ทบ. ที่ งห 0465.13/772 ลา 22 ง.ย.59
เรื่อา แผนงารศึงษาาบาานศึงษาตามหลังสูตรประจาปีาบประมาณ 2560
3.2.2 รายาานสรุปผลหลัางารดาเนินงารทุงหลังสูตร
3.2.2.1 หนัาสือ ปผส.รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/216 ลา 26 ง.ค.60 เรื่อา รายาานผลงาร
ประเมินหลังสูตร
- หลังสูตร ศิษย์งารบินทหารบง ชั้นประถม รุ่นที่ 61
- หลังสูตร ช่าาอางาศยานทหารบง รุ่นที่ 40
- หลังสูตร งารบินด้วยเครื่อาวัดประงอบงารบิน รุ่นที่ 25
- หลังสูตร ช่าาตรวจสภาพทาาเทคนิคและงางับดูแลงารซ่อมบารุาอางาศยาน รุ่นที่ 18
3.2.2.2 หนัา สือ ปผส.รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/11 ลา 17 ม.ค.60 เรื่อ า รายาานผลงาร
ประเมินหลังสูตร
- หลังสูตร ครูงารบินทหารบง รุ่นที่ 46
- หลังสูตร นังบินลอาเครื่อา รุ่นที่ 8
- หลังสูตร ฝึงบินเปลี่ยนแบบอางาศยานปีงหมุน (ฮ.ท.17) รุ่นที่ 2
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- หลังสูตร ช่าาซ่อมบารุาอางาศยานเฉพาะแบบ (ประเภท อ.ปีงหมุน) รุ่นที่ 18
- หลังสูตร ช่าาเฮลิคอปเตอร์ใช้าานทั่วไปแบบ 17 รุ่นที่ 1
3.2.2.3 หนัาสือ ปผส.รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/332 ลา 10 ต.ค.60 เรื่อา รายาาน
ผลงารประเมินหลังสูตร
- หลังสูตร ช่าาอางาศยานทหารบง รุ่นที่ 41
- หลังสูตร ศิษย์งารบินทหารบง ชั้นมัธยม รุ่นที่ 61
- หลังสูตร นิรภัยงารบิน (ผ่านสื่ออิเล็งทรอนิงส์) รุ่นที่ 22
เอกสาร 3.3
3.3.1 คาสั่าแต่าตั้าคณะงรรมงารพัฒนาหลังสูตร/สภางารศึงษาขอาสถานศึงษาและมีงารประชุม
อย่าาน้อย ปีละ 1 ครั้า
3.3.1.1 ค าสั่ า รร.งารบิ น ทบ. (เฉพาะ) ที่ 86/60 ลา 31 พ.ค.60 เรื่ อ า แต่ า ตั้ า
คณะงรรมงารประเมินหลังสูตร
3.3.1.2 คาสั่า ศบบ. (เฉพาะ) ที่ 119/42 ลา 21 เม.ย.42 เรื่อา แต่าตั้า คณะงรรมงาร
พัฒนาจัดทาปรับปรุาคู่มือสรรพตาราและหลังสูตรฯ
3.3.1.3 คาสั่า ศบบ. (เฉพาะ) ที่ 71/60 ลา 20 ง.พ.60 เรื่อา งารแต่า ตั้า คณะทาาาน
งารปรับปรุาหลังสูตร ศิษย์งารบินทหารบง
3.3.1.4 คาสั่า ศบบ. (เฉพาะ) ที่ 444/49 ลา 15 พ.ย.49 เรื่อา แง้ไขคาสั่าศูนย์งารบิน
ทหารบง
3.3.1.5 หนัาสือ งยข.ศบบ. ที่ต่อ งยข.ศบบ. 9521/59 ลา 23 พ.ย.59 เรื่อา ขออนุมัติ
แต่าตั้าคณะงรรมงารสภางารศึงษา รร.งารบิน ทบ. และคณะอนุงรรมงารปรับปรุาและพัฒนาระบบงารศึงษา
ขอา รร.งารบิน ทบ.
3.3.1.6 หนัาสือ แผนงเตรียมงาร รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/848 ลา 11 พ.ย.59
เรื่อา แจงจ่ายรายาานงารประชุมสภางารศึงษา รร.งารบิน ทบ. ครั้าที่ 1/60 (วาระพิเศษ)
3.3.1.7 หนัาสือ แผนงเตรียมงาร รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/163 ลา 4 พ.ค.60
เรื่อา แจงจ่ายรายาานงารประชุมสภางารศึงษา รร.งารบิน ทบ. ครั้า ที่ 2/60 และอนุงรรมงารปรับปรุาและ
พัฒนาระบบงารศึงษาขอา รร.งารบิน ทบ. ครั้าที่ 1/60
3.3.1.8 คาสั่า ศบบ. (เฉพาะ) ที่ 278/50 ลา 6 ง.ค.50 เรื่อา แต่าตั้าคณะอนุงรรมงาร
ปรับปรุา และพัฒนาระบบงารศึงษาขอา รร.งารบิน ทบ.
3.3.1.9 คาสั่า ศบบ. (เฉพาะ) ที่ 620/56 ลา 27 ธ.ค.56 เรื่อา แต่า ตั้า คณะทาาานงาร
ปรับปรุาหลังสูตร ศิษย์งารบินทหารบง
3.3.1.10 หนั าสือ แผนงเตรี ยมงาร รร.งารบิน ทบ. ที่ต่ อแผนงเตรี ยมงารฯ 1465/60
ลา 18 ง.ค.60 เรื่อา ขอเชิญประชุมคณะทาาานปรับปรุาหลังนิยมด้านงารบินทหารบงประชุม
3.3.1.11 หนั าสือ แผนงเตรี ยมงาร รร.งารบิน ทบ. ที่ต่อแผนงเตรีย มงารฯ 249/60
ลา 16 ง.พ.60 เรื่อา ขออนุมัติแต่าตั้าคณะทาาานปรับปรุาหลังสูตร ศิษย์งารบินทหารบง
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3.3.1.12 หนั า สื อ แผนงเตรี ย มงาร รร.งารบิ น ทบ. ที่ ต่ อ แผนงเตรี ย มงารฯ 333/60
ลา 22 ง.พ.60 เรื่อา ขออนุมัติแต่าตั้าคณะทาาานปรับปรุาหลังสูตร ศิษย์งารบินทหารบง
3.3.1.13 หนั า สื อ แผนงเตรี ย มงาร รร.งารบิ น ทบ. ที่ ต่ อ แผนงเตรี ย มงารฯ 1895/59
ลา 25 ต.ค.59 เรื่อ า ขอส่า รายชื่อนายทหารสัญ ญาบั ตรร่ วมเป็นคณะงรรมงารดาเนิน าานปรับ ปรุา หลัง สูต ร
ศิษย์งารบินทหารบง
3.3.1.14 หนั า สื อ แผนงเตรี ย มงาร รร.งารบิ น ทบ. ที่ ต่ อ แผนงเตรี ย มงารฯ 1918/60
ลา 18 ง.ย.60 เรื่อา ขออนุมัติแต่าตั้าคณะทาาานปรับปรุาหลังสูตร ศิษย์งารบินทหารบง
3.3.1.15 หนั า สื อ แผนงเตรี ย มงาร รร.งารบิ น ทบ. ที่ ต่ อ แผนงเตรี ย มงารฯ 1785/57
ลา 19 ง.ย.57 เรื่อา ขออนุมัติแต่าตั้าคณะทาาานปรับปรุาหลังสูตร ศิษย์งารบินทหารบง
3.3.1.16 คาสั่า รร.งารบิน ทบ. ที่ 26/2558 ลา 5 พ.ย.58 เรื่อา แต่า ตั้า คณะงรรมงาร
ประเมินงารจัดงารเรียนงารสอนขอาครู – อาจารย์ งอางารศึงษา รร.งารบิน ทบ.
3.3.1.17 หนั า สื อ แผนงเตรี ย มงาร รร.งารบิ น ทบ. ที่ ต่ อ แผนงเตรี ย มงารฯ 2440/60
ลา 10 ม.ค.60 เรื่อา ขอส่ารายชื่อนายทหารสัญญาบัตรร่วมเป็นคณะทาาานฯ
3.3.1.18 หนั า สื อ แผนงเตรี ย มงาร รร.งารบิ น ทบ. ที่ ต่ อ แผนงเตรี ย มงารฯ 1346/60
ลา 3 ง.ค.60 เรื่อา งารจัดทาและงารปรับปรุาหลังสูตรงารศึงษาขอา รร.งารบิน ทบ.
3.3.1.19 หนั า สื อ แผนงเตรี ย มงาร รร.งารบิ น ทบ. ที่ ต่ อ แผนงเตรี ย มงารฯ 1195/60
ลา 14 มิ.ย.60 เรื่อา อนุมัติใช้หลังสูตรงารศึงษาขอา รร.งารบิน ทบ.
3.3.2 รายาานงารนาผลงารประเมินที่เงี่ยวข้อา ( หน่วยใช้,ผู้เรียน,ครูอาจารย์ ) มาใช้ในงารพัฒนา
หลังสูตรใช้แนวทาาตามตาราา 3.1.1.1
- ตาราาสรุปงารปรับปรุาพัฒนาหลังสูตร
เอกสาร 3.4
3.4.1 ร้อยละขอาจานวนหลังสูตรที่เปิดงารศึงษาในปีนั้น ได้รับงารอนุมัติมาแล้วไม่เงิน 5 ปี นับจาง
วันที่อนุมัติครั้าสุดท้าย
3.4.2 ตาราาแสดาข้อมูลหลังสูตรทั้าหมดขอาสถานศึงษาที่ระบุงารปรับปรุาครั้าล่าสุด
- บัญชีหลังสูตรงารศึงษา รร.งารบิน ทบ.
3.4.3 เล่มหลังสูตรที่เปิดงารศึงษาในปีที่ได้รับงารประเมิน พร้อมข้อมูลอนุมัติ
- เล่มหลังสูตรทั้า 12 หลังสูตร พร้อมข้อมูลอนุมัติอยู่หน้าเล่มหลังสูตร
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ส่วนที่ 2 ส่วนสาคัญ
มาตรฐานที่ 3 การพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการเรียนการสอน
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
คาอธิบายตัวบ่าชี้ :สถานศึงษาดาเนินงารให้ครู อาจารย์ จัดทาแผนงารเรียนรู้/แผนงารสอนรายวิชา
โดยจั ดงารเรี ยนงารสอนที่ยึ ดหลังผู้เรียนเป็นสาคัญ มุ่า เน้ นสมรรถนะขอาผู้ เรี ยนตามหลังสูตร และบู รณางาร
จริยธรรม จริยธรรม ค่านิยม ปรัชญาเศรษฐงิจพอเพียา รวมถึาคุณลังษณะที่พึาประสาค์
จุดมุ่าหมาย : ครูอาจารย์มีงารจัดงารเรียนงารสอนอย่าามีคุณภาพ
ผลการประเมิน
ตนเอง

ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การพิจารณา
3.2

ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน

5(-)

เงณฑ์ 1. มีขอบเขตงารสอน/ประมวลงารสอน/แผนงารสอนทุงรายวิชา(วิชาหลัง)

ผ่าน

เงณฑ์ 2. มีงารจัดงารเรียนงารสอนตามแผนงารสอน

ผ่าน

3. มีงารประชุมเตรียมความพร้อมด้านงารจัดงารเรียนงารสอนง่อนเปิดศึงษา และ
หลัาปิดงารศึงษา
เงณฑ์ 4. มีงารประเมินงารจัดงารเรียนงารสอนทุงหลังสูตร
เงณฑ์

เงณฑ์ 5. มีงารนาผลงารประเมินไปปรับปรุาพัฒนางารจัดงารเรียนงารสอน

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน(-)

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีงารดาเนินงาร
1 ข้อ

คะแนน 2
มีงารดาเนินงาร
2 ข้อ

คะแนน 3
มีงารดาเนินงาร
3 ข้อ

คะแนน 4
มีงารดาเนินงาร
4 ข้อ

คะแนน 5
มีงารดาเนินงาร
5 ข้อ

ปีงารศึงษา 2560 รร.งารบิน ทบ. จัดทาแผนาาน/โครางารประสิทธิภาพงารจัดงารเรียนงารสอน โดยนา
นโยบายงารศึงษาขอา ทบ. ปี 2560 – 2564 มาถือปฏิบัติได้มีงารให้ความรู้ความเข้าใจเงี่ยวงับเปูาหมายงารจัด
งารศึงษาและหลังสูตรขอา รร.งารบิน ทบ. ดาเนินงารให้ ครู อาจารย์ จัดทาแผนงารเรียนรู้/แผนงารสอนรายวิชา
โดยจัดงารเรียนงารสอนโดยยึดหลังว่าผู้เรียนเป็นสาคัญ มุ่าเน้นสมรรถนะขอาผู้เรียนตามหลังสูตร และบูรณางาร
จริยธรรม ค่านิยม ปรัชญาเศรษฐงิจพอเพียา รวมถึาคุณลังษณะที่พึาประสาค์ เพื่อให้ ครู อาจารย์ มีงารเตรียมงาร
สอนอย่ าาเป็ นระบบสอดคล้ อางั บหลั งสู ตรโดยง าหนดให้ ครู / อาจารย์ จั ด ท าประมวลรายวิ ชาสอดคล้ อางั บ
เล่มหลังสูตร ( ตอนที่ 4 ) ให้ดาเนินงารในวิชาที่มีหน่วยงิตทุง วิชา และจัดทาแผนงารสอนรายวิชาที่สอดคล้อางับ
ประมวลรายวิชา ( เกณฑ์ 1, เอกสาร 3.5) และมีงารจัดงารเรียนงารสอนตามแผนงารสอนและบันทึงท้าย
แผนงารสอนแต่ ล ะครั้ า : บั น ทึ ง ทั้ า งรณี ที่ ส อนได้ ต ามแผนและไม่ เ ป็ น ไปตามแผนเพื่ อ หาแนวทาาแง้ ไ ข
( เกณฑ์ 2, เอกสาร 3.6) โดยมีงารประชุมเตรียมความพร้อมด้านงารจัดงารเรียนงารสอนง่อนเปิดศึงษา และ
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สรุปปัญหาข้อขัดข้อา เสนอแนะแนวทาาพัฒนา หลัาปิดงารศึงษา ( เกณฑ์ 3, เอกสาร 3.7 ) มีงารประเมิน
งารจัดงารเรียนงารสอนขอาทุงหลังสูตรครอบคลุมงารประเมินจุดมุ่าหมายขอาหลังสูตร ผู้สอน วิธีงารจัดงารเรียน
งารสอน สื่ออุปงรณ์ เองสาร ตารา งารวัดและงารประเมินผลทุงหลังสูตร ( เกณฑ์ 4, เอกสาร 3.8 ) และมีงารนา
ผลงารประเมินไปปรับปรุาพัฒนางารจัดงารเรียนงารสอน ( เกณฑ์ 5, เอกสาร 3.9 )

ส่วนที่ 3 รายการเอกสารอ้างอิง หลักฐานอ้างอิง
รายการเอกสาร
เอกสาร 3.5
3.5.1 เองสาร/คู่มือ/ตาราประงอบตัวบ่าชี้ 3.2 ประสิทธิภาพงารจัดงารเรียนงารสอน
3.5.1.1 คาสั่า รร.งารบิน ทบ. ที่ 84/60 ลา 31 พ.ค.60 เรื่อา แต่าตั้าคณะงรรมงารและ
เจ้าหน้าที่ดาเนินาานประงันคุณภาพงารศึงษา รร.งารบิน ทบ.
3.5.1.2 คาสั่า ทบ. ที่ 49/2559 ลา 18 ต.ค.59 เรื่อา นโยบายงารศึงษาขอา ทบ. พ.ศ.2560 – 2564
3.5.1.3 แผนแม่บทงารพัฒนางารศึงษาขอา รร.งารบิน ทบ. พ.ศ.2560 – 2564
3.5.1.4 คู่มือมาตรฐานและตัวบ่าชี้งารตรวจสอบและประเมินคุณภาพงารศึงษา รร.หน่วยและ
สายวิทยางารขอา ทบ. พ.ศ.2560 – 2564 มาตรฐานที่ 3 งารบริหาร พัฒนาหลังสูตรและงารเรียนงารสอน
3.5.1.5 คู่มือรูปแบบ/วิธีงารสอนและเทคนิคงารสอน ขอา ครู/อาจารย์ รร.งารบิน ทบ.
3.5.1.6 คู่มืองระบวนงารจัดงารเรียนงารสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ รร.งารบิน ทบ.
3.5.1.7 เองสารเผยแพร่ความรู้ งารจัดงารเรียนงารสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
3.5.1.8 เองสารเผยแพร่ความรู้ จรรยาบรรณวิชาชีพครู
3.5.2 หนั า สื อ แผนงเตรี ย มงาร รร.งารบิ น ทบ. ที่ งห 0465.13/333 ลา 29 ส.ค.59
เรื่อา แผนงารจัดงารเรียนงารสอน ประจาปีาบประมาณ 2560
3.5.3 คาสั่าเปิดงารศึงษา หลังสูตรต่าาๆ ประจาปีาบประมาณ 2560 (ครึ่าปีแรง) จานวน 7 หลังสูตร
3.5.3.1 คาสั่า รร.งารบิน ทบ. ที่ 19/59 ลา 28 ง.ย.59 เรื่อา เปิดงารศึงษา หลังสูตรศิษย์งาร
บินทหารบง ชั้นประถม รุ่นที่ 61
3.5.3.2 คาสั่า รร.งารบิน ทบ. ที่ 20/59 ลา 28 ง.ย.59 เรื่อา เปิดงารศึงษา หลังสูตรช่าา
อางาศยานทหารบง รุ่นที่ 40
3.5.3.3 คาสั่า รร.งารบิน ทบ. ที่ 21/59 ลา 5 ต.ค.59 เรื่อา เปิดงารศึงษา หลังสูตรนังบิน
ลอาเครื่อา รุ่นที่ 8
3.5.3.4 คาสั่า รร.งารบิน ทบ. ที่ 22/59 ลา 5 ต.ค.59 เรื่อา เปิดงารศึงษา หลังสูตรครูงารบิน
ทหารบง รุ่นที่ 46
3.5.3.5 คาสั่า รร.งารบิน ทบ. ที่ 25/59 ลา 11 ต.ค.59 เรื่อา เปิดงารศึงษา หลังสูตรช่าาซ่อม
บารุาอางาศยานเฉพาะแบบ (อ.ปีงหมุน) รุ่นที่ 18
3.5.3.6 คาสั่า รร.งารบิน ทบ. ที่ 25/59 ลา 31 ต.ค.59 เรื่อา เปิดงารศึงษา หลังสูตรงารฝึง
บินเปลี่ยนแบบอางาศยานปีงหมุน (ฮ.ท.17) รุ่นที่ 2
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3.5.3.7 ค าสั่ า รร.งารบิ น ทบ. ที่ 25/59 ลา 31 ต.ค.59 เรื่ อ า เปิ ด งารศึ ง ษา หลั ง สู ต ร
ช่าาเฮลิคอปเตอร์ใช้าานทั่วไปแบบ 17 รุ่นที่ 1
3.5.4 คาสั่าเปิดงารศึงษาหลังสูตรต่าาๆประจาปีาบประมาณ 2560 (ครึ่าปีหลัา) จานวน 13 หลังสูตร
3.5.4.1 คาสั่า รร.งารบิน ทบ. ที่ 3/60 ลา 30 มี.ค.60 เรื่อา เปิดงารศึงษา หลังสูตรศิษย์งารบิน
ทหารบง ชั้นมัธยม (อ.ปีงหมุน/อ.ปีงติดลาตัว) รุ่นที่ 61
3.5.4.2 คาสั่า รร.งารบิน ทบ. ที่ 4/60 ลา 30 มี.ค.60 เรื่อา เปิดงารศึงษา หลังสูตรช่าาอางาศ
ยานทหารบง รุ่นที่ 41
3.5.4.3 คาสั่า รร.งารบิน ทบ. ที่ 6/60 ลา 5 เม.ย.60 เรื่อา เปิดงารศึงษาหลังสูตรงารบินด้วย
เครื่อาวัดประงอบงารบินรุ่นที่ 25
3.5.4.4 คาสั่า รร.งารบิน ทบ. ที่ 7/60 ลา 5 เม.ย.60 เรื่อา เปิดงารศึงษาหลังสูตรช่าาตรวจสภาพ
ทาาเทคนิคและงางับดูแลงารซ่อมบารุาอางาศยานรุ่นที่ 18
3.5.4.5 คาสั่า รร.งารบิน ทบ. ที่ 8/60 ลา 9 พ.ค.60 เรื่อา เปิดงารศึงษา หลังสูตรงารฝึงบิน
เปลี่ยนแบบอางาศยานปีงหมุน (ฮ.ท.212) รุ่นที่ 10 (นองแผน)
3.5.4.6 คาสั่า รร.งารบิน ทบ. ที่ 9/60 ลา 9 พ.ค.60 เรื่อา เปิดงารศึงษา หลังสูตรงารฝึงบิน
เปลี่ยนแบบอางาศยานปีงหมุน (ฮ.ท.72) รุ่นที่ 1 (นองแผน)
3.5.4.7 คาสั่า รร.งารบิน ทบ. ที่ 10/60 ลา 9 พ.ค.60 เรื่อา เปิดงารศึงษา หลังสูตรช่าาซ่อมบารุา
อางาศยานเฉพาะแบบ (ประเภท อ.ปีงหมุน) รุ่นที่ 19 (นองแผน)
3.5.4.8 คาสั่า รร.งารบิน ทบ. ที่ 11/60 ลา 9 พ.ค.60 เรื่อา เปิดงารศึงษา หลังสูตรช่าาซ่อม
เฮลิคอปเตอร์ใช้าานทั่วไปแบบ 60 รุ่นที่ 2 (นองแผน)
3.5.4.9 คาสั่า รร.งารบิน ทบ. ที่ 14/60 ลา 15 มิ.ย.60 เรื่อา เปิดงารศึงษาหลังสูตรนายทหาร
นิรภัยงารบิน (ผ่านสื่ออิเล็งทรอนิงส์) รุ่นที่ 22
3.5.4.10 คาสั่า รร.งารบิน ทบ. ที่ 16/60 ลา 5 ง.ค.60 เรื่อา เปิดงารศึงษา หลังสูตรงารฝึงบิน
เปลี่ยนแบบอางาศยานปีงหมุน (ฮ.ท.212) รุ่นที่ 11 (นองแผน)
3.5.4.11 คาสั่า รร.งารบิน ทบ. ที่ 17/60 ลา 5 ง.ค.60 เรื่อา เปิดงารศึงษา หลังสูตรช่าาซ่อม
ระบบไฟฟูาและระบบเครื่อาช่วยเดินอางาศ ฮ.ท.60 รุ่นที่ 2 (นองแผน)
3.5.4.12 หนัาสือแผนงเตรียมงาร รร.งารบิน ทบ. ที่ต่อแผนงเตรียมงารฯ 1520/60 ลา 26 ง.ค.60
เรื่อา อนุมัติเปิดหลังสูตรงารปฏิบัติาานร่วมงับอางาศยาน และอนุมัติเปิดหลังสูตรงารปฏิบัติาานร่วมงับอางาศยาน
3.5.5 CD – ROM File และเล่มหลังสูตร 20 หลังสูตร ที่เปิดสอนประจาปีาบประมาณ 2560 จานวน 18 เล่ม
3.5.6 หนั าสือ แผนงเตรียมงาร รร.งารบิ น ทบ. ที่ ต่อแผนงเตรียมงารฯ 1474/60 ลา 31 ง.ค.60
เรื่อา ขออนุมัติแผนาาน/โครางารสนับสนุนแผนแม่บทงารพัฒนางารศึงษาขอา รร.งารบิน ทบ. ประจาปี 2560
3.5.7 แผนาาน งารบริหาร พัฒนาหลังสูตรและงารเรียนงารสอน
3.5.8 โครางาร ระบบประสิทธิภาพงารจัดงารเรียนงารสอน
3.5.9 แผนงารดาเนิ นาานงารจั ด งารเรีย นงารสอน หลั งสู ต ร รร.งารบิ น ทบ. ปี ง ารศึ ง ษา 2560
(ครึ่าปีแรง)
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3.5.10 แผนงารดาเนินาาน งารจัดงารเรียนงารสอน หลังสูตร รร.งารบิน ทบ. ปีงารศึงษา 2560
(ครึ่าปีหลัา)
3.5.11 แผนปฏิบัติาาน ตัวบ่าชี้ 3.2 ประสิทธิภาพงารจัดงารเรียนงารสอน แผนงวิชาต่าา ๆ
3.5.12 ตัวอย่าาแบบฟอร์ม ประมวลรายวิชา
3.5.13 ตัวอย่าาแบบฟอร์ม แผนงารสอน
3.5.14 CD - ROM File ประมวลรายวิชา/แผนงารสอน
3.5.15 แฟูมประมวลรายวิชา/แผนงารสอน แผนงวิชาต่าา ๆ
เอกสาร 3.6
3.6.1 แฟูมตาราาสอน หลังสูตรต่าา ๆ จานวน 20 หลังสูตร
3.6.2 บันทึงผลหลัางารสอน จานวน 20 หลังสูตร
เอกสาร 3.7
3.7.1 หนั าสือ งศ.รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/835 ลา 22 ง.ย.59 เรื่ อา รายาาน บั นทึ ง
งารประชุม งารจัดงารเรียนงารสอน ครั้าที่ 1
3.7.2 หนัาสือ งศ.รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/857 ลา 7 ต.ค.59 เรื่อา รายาานบันทึง งาร
ประชุม งารจัดงารเรียนงารสอน ครั้าที่ 2
3.7.3 หนัาสือ งศ.รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/869 ลา 24 ต.ค.59 เรื่อา รายาานบันทึงงาร
ประชุมงารจัดงารเรียนงารสอน ครั้าที่ 3
3.7.4 หนัาสือ งศ.รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/25 ลา 7 ม.ค.60 เรื่อา รายาาน บันทึงงาร
ประชุมงารจัดงารเรียนงารสอน ครั้าที่ 4
3.7.5 หนัาสือ งศ.รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/487 ลา 9 เม.ย.60 เรื่อา รายาานบันทึงงาร
ประชุมงารจัดงารเรียนงารสอน ครั้าที่ 5
3.7.6 หนัาสือ งศ.รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/538 ลา 5 พ.ค.60 เรื่อา รายาาน บันทึงงาร
ประชุมงารจัดงารเรียนงารสอน ครั้าที่ 6
3.7.7 หนัาสือ งศ.รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/612 ลา 13 มิ.ย.60 เรื่อา รายาานบันทึงงาร
ประชุมงารจัดงารเรียนงารสอน ครั้าที่ 7
3.7.8 หนัาสือ งศ.รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/727 ลา 17 ง.ค.60 เรื่อา รายาานบันทึงงาร
ประชุมงารจัดงารเรียนงารสอน ครั้าที่ 8
3.7.9 หนัาสือ งศ.รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/986 ลา 26 ง.ย.60 เรื่อา รายาานบันทึงงาร
ประชุมงารจัดงารเรียนงารสอน ครั้าที่ 9
3.7.10 ภาพงิจงรรมงารจัดประชุมงารจัดงารเรียนงารสอน
เอกสาร 3.8
3.8.1 ตัวอย่าาแบบประเมินงารจัดงารเรียนงารสอน โดยผู้เรียน
3.8.2 ตัวอย่าาแบบประเมินงารจัดงารเรียนงารสอน โดยครู/อาจารย์
3.8.3 งารดาเนินงารประเมินงารจัดงารเรียนงารสอน โดยผู้เรียน
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3.8.4 งารดาเนินงารประเมินงารจัดงารเรียนงารสอน โดยครู/อาจารย์
3.8.5 หนัาสือ รายาานสรุปผลงารประเมินงารจัดงารเรียนงารสอน โดยผู้เรียน
ปีาบประมาณ 2560 (ครึ่าปีแรง) จานวน 7 หลังสูตร
3.8.6 หนัาสือ งศ.รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/513 ลา 25 เม.ย.60 เรื่อา สรุปผลงารประเมิน
ความพึาพอใจงารจัดงารเรียนงารสอน
3. 8. 7 หนั า สื อ รายา าน สรุ ปผลง าร ปร ะ เมิ น ง าร จั ด งารเรี ย นง าร สอ น โดยผู้ เ รี ยน
ปีาบประมาณ 2560 (ครึ่าปีหลัา) จานวน 13 หลังสูตร
3.8.8 หนัาสือ งศ.รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/1266 ลา 10 ต.ค.60 เ รื่ อ า ส รุ ป ผ ล ง า ร
ประเมินความพึาพอใจงารจัดงารเรียนงารสอน
เอกสาร 3.9
3.9.1 หนั า สื อ งศ.รร.งารบิ น ทบ. ที่ งห 0465.13/512 ลา 25 เม.ย.60 เรื่ อ า งารง าหนด
แนวทาางารปรับปรุาพัฒนางารจัดงารเรียนงารสอน
3.9.2 หนัา สื อ งศ.รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/1265 ลา 10 ต.ค.60 เรื่ อ า งารง าหนด
แนวทาางารปรับปรุาพัฒนางารจัดงารเรียนงารสอน

50

สานังาานประงันคุณภาพงารศึงษา

โราเรียนงารบินทหารบง

ส่วนที่ 2 ส่วนสาคัญ
มาตรฐานที่ 3 การพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการเรียนการสอน
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
คาอธิบายตัวบ่าชี้ : สถานศึงษามีงารจัดงารเรียนงารสอน โดยยึดหลังผู้เรียนเป็นสาคัญ ทั้านี้ งระบวนงาร
จัดงารเรียนงารสอนให้ดาเนินงารในรูปขอางารศึง ษาเป็นคณะ หรืองารสอนเชิาอภิปราย เพื่อแลงเปลี่ยนความรู้
และประสบงารณ์ระหว่าาผู้สอนงับผู้เรียน หรือระหว่าาผู้เรียนด้วยงัน รวมทั้าสนับสนุนงารศึงษาค้นคว้าด้วยตนเอามี
งารเตรียมงารศึงษาล่วาหน้าที่ง่อนเข้ารับงารศึงษา โดยอาศัยห้อาสมุดที่งอาทัพบงจัดตั้าขึ้น หรือแหล่ าข้อมูลอื่นๆ
ให้เงิดประโยชน์สูาสุดสาหรับงารศึงษาในสถานศึงษาให้ใช้เวลาให้เงิดประโยชน์งับงารฝึงปฏิบัติหรือเรื่อาที่ต้อา
ปฏิบัติาานร่วมงัน
จุดมุ่าหมาย : เพื่อให้สถานศึงษาจัดงารเรียนงารสอน โดยยึดหลังผู้เรียนเป็นสาคัญโดยใช้รูปแบบงารเรียนรู้
ที่หลางหลาย
ผลการประเมิน
ตนเอง

ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การพิจารณา
3.3 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ

4(-)

1. มีรูปแบบงารเรียนรู้ที่หลางหลาย(Lecture, Seminar, Group Discussion,
Case Study, Demonstration, Work shop, PBLเป็นต้น)
เงณฑ์ 2. มี ง ารส่า เสริ ม ให้ ผู้เ รี ยนเลื อ งท างิจ งรรม/ชิ้ นาาน/โครางารที่ เชื่ อมโยางั บ
หน่วยาาน/งอาทัพ สัาคมและงารประยุงต์ใช้
3. มีงารส่าเสริมทังษะงารเรียนรู้ด้วยตนเอาและงารให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จางงาร
เงณฑ์
ปฏิบัติทั้าในและนองห้อาเรียน
เงณฑ์ 4. มีงารใช้เทคโนโลยีทาางารศึงษามาสนับสนุนงารเรียนรู้
เงณฑ์

เงณฑ์ 5. มี งารประเมินผลงารด าเนินาานในเงณฑ์ที่ 1- 4 และน าผลงารประเมินไป
ปรับปรุาพัฒนางารจัดงารเรียนงารสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

ผ่าน(-)
ผ่าน(-)
ผ่าน(-)
ผ่าน(-)
ไม่ผ่าน

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีงารดาเนินงาร
1 ข้อ

คะแนน 2
มีงารดาเนินงาร
2 ข้อ

คะแนน 3
มีงารดาเนินงาร
3 ข้อ

คะแนน 4
มีงารดาเนินงาร
4 ข้อ

คะแนน 5
มีงารดาเนินงาร
5 ข้อ
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รร.งารบิน ทบ. มีรูปแบบงารเรียนรู้ที่หลางหลาย(Lecture, Seminar, Group Discussion, Case
Study, Demonstration, Work shop, PBL เป็นต้น) ( เกณฑ์ 1, เอกสาร 3.10 ) มีงารส่าเสริมให้ผู้เรียนเลือง
ทางิจงรรม/ชิ้นาาน/โครางารที่เชื่อมโยางับหน่วยาาน/งอาทัพ สัาคมและงารประยุงต์ใช้ (เกณฑ์ 2, เอกสาร
3.11 ) มีงารส่าเสริมทังษะงารเรียนรู้ด้วยตนเอาและงารให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จางงารปฏิบัติทั้าในและนองห้อาเรียน
( เกณฑ์ 3, เอกสาร 3.12 ) มีงารใช้เทคโนโลยีทาางารศึงษามาสนับสนุนงารเรียนรู้ ( เกณฑ์ 4, เอกสาร 3.13 )
มีงารประเมินผลงารดาเนินาานในเงณฑ์ที่ 1- 4 และนาผลงารประเมินไปปรับปรุาพัฒนางารจัดงารเรียนงารสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ( เกณฑ์ 5, เอกสาร 3.14 )

ส่วนที่ 3 รายการเอกสารอ้างอิง หลักฐานอ้างอิง
รายการเอกสาร
เอกสาร 3.10
3.10.1 เองสารงารเรียนงารสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
3.10.2 คาสั่า ศบบ. (เฉพาะ) ที่ 319/60 ลา 27 ง.ค.60 เรื่อา งารศึงษาวิชาสรีรวิทยางารบิน
หลังสูตร นายทหารนิรภัยงารบิน รุ่นที่ 22 ( ผ่านสื่ออิเล็งทรอนิงส์ )
3.10.3 หนัาสือ วทป.งศ.รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/82 ลา 1 ส.ค.60 เรื่อา ขอนานายทหาร
นังเรียนหลังสูตร นายทหารนิรภัยงารบิน รุ่นที่ 22 ( ผ่านสื่ออิเล็งทรอนิงส์ ) ศึงษาดูาาน
3.10.4 หนัาสือ วทป.งศ.รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/83 ลา 2 ส.ค.60 เรื่อา ขอนานายทหาร
นังเรียนหลังสูตร นายทหารนิรภัยงารบิน รุ่นที่ 22 ( ผ่านสื่ออิเล็งทรอนิงส์ ) ดูาานงารประชุมนิรภัยงารบิน ทบ.
3.10.5 คาสั่า งารเปิดงารศึงษา หลังสูตร ขอา รร.งารบิน ทบ.
3.10.6 คาสั่า งอาทัพบง ที่ 49/2559 เรื่อา นโยบายงารศึงษาขอา ทบ. พ.ศ. 2560 – 2564
3.10.7 คู่มือเทคนิคและวิธีงารสอน รร.งารบิน ทบ.
3.10.8 คู่มือรูปแบบ/วิธีงารสอนสาหรับครู/อาจารย์ รร.งารบิน ทบ.
3.10.9 คู่มือ งระบวนงารจัดงารเรียนงารสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
3.10.10 ภาพงิจงรรมรูปแบบงารเรียนรู้ที่หลางหลาย เช่น Seminar, Group Discussion, Case
Study, Demonstration, Work shop
เอกสาร 3.11
- เองสาร/หลังฐาน งารส่าเสริมให้ผู้เรียนทางิจงรรม/ชิ้นาาน ในหลังสูตร รร.งารบิน ทบ.
เอกสาร 3.12
- เองสาร/หลังฐาน งารส่าเสริมทังษะงารเรียนรู้ด้วยตนเอาและงารให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จางงาร
ปฏิบัติทั้าในและนองห้อาเรียน
เอกสาร 3.13
- เองสาร/หลังฐาน งารใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนงารเรียนรู้
เอกสาร 3.14
- เองสาร/หลังฐาน งารนาผลงารประเมินไปปรับปรุาพัฒนางารจัดงารเรียนงารสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ
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ส่วนที่ 2 ส่วนสาคัญ
มาตรฐานที่ 3 การพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการเรียนการสอน
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ประสิทธิภาพการวัดและการประเมินผล
คาอธิบายตัวบ่าชี้ : สถานศึงษาได้ดาเนินงารให้ ครู อาจารย์หรือคณะงรรมงารงาหนดหลังเงณฑ์
ระเบียบ วิธีงารวัด และประเมินผลและแจ้าให้ผู้เรียนทราบง่อนงารเรียนงารสอน มีงารวัดและประเมินผลงาร
จัดงารเรียนงารสอนที่เป็นไปตามแผนงารจัดงารเรียนรู้รายวิชา/แผนงารสอน โดยใช้วิธีงารวัดและประเมินผลที่
หลางหลายและเหมาะสมงับลังษณะวิชา ตลอดจนนาผลจางงารวัดและประเมินผลไปพัฒนาผู้เรียน
จุดมุ่าหมาย : เพื่อสร้าาความมั่นใจให้งับผู้เรียนและผู้ที่เงี่ยวข้อาว่าสถานศึงษามีงารวัดและประเมินผล
ที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ และให้งารงารวัดและประเมินผลเป็นเครื่อามือที่สะท้อนประสิทธิภาพงารเรียนรู้
อย่าาแท้จริา
ผลการประเมิน
ตนเอง

ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การพิจารณา
3.4 ประสิทธิภาพการวัดและการประเมินผล

4.5

1. มีหลังเงณฑ์งารวัดและประเมินผลที่ได้รับงารรับรอาจางสถานศึงษา หรือ
หน่วยต้นสัางัดและมีหน่วยาาน/บุคลางรรับผิดชอบงารวัดและประเมินผล
เงณฑ์ 2. มีงารแจ้าหลังเงณฑ์ วิธีงารวัด และประเมินผล ให้ผู้เรียนทราบง่อนเรียน
เงณฑ์

ผ่าน
ผ่าน

เงณฑ์ 3. มีงารดาเนินงารวัดความรู้ ความสามารถ ทังษะง่อนและหลัาเข้ารับงารศึงษา
( Pre-test และ Comprehensive examination )

ผ่าน

เงณฑ์ 4. มีงารนาผลจางงารวัดและประเมินผลไปพัฒนาผู้เรียนและงารจัดงารเรียน
งารสอน
เงณฑ์ 5. มี ง ารปรั บ ปรุ า และพั ฒ นาข้อ สอบ แบบวั ด แบบประเมิ น แต่ ล ะวิ ช าให้ มี
คุณภาพ

ผ่าน(-)
ผ่าน

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีงารดาเนินงาร
1 ข้อ

คะแนน 2
มีงารดาเนินงาร
2 ข้อ

คะแนน 3
มีงารดาเนินงาร
3 ข้อ

คะแนน 4
มีงารดาเนินงาร
4 ข้อ

คะแนน 5
มีงารดาเนินงาร
5 ข้อ
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รร.งารบิน ทบ. ได้ดาเนินงารวัดผลและประเมินผลงารศึงษา โดยมีระเบียบที่ใช้ยึดปฏิบัติ คือ ระเบียบ
โราเรียนงารบินทหารบง ว่าด้วยงารวัดและประเมินผลงารศึงษา พ.ศ.2550, ระเบียบโราเรียนงารบินทหารบง
ว่าด้วยหลังเงณฑ์งารประเมินผลงารเลืองตาแหน่าและหน่วยบรรจุ พ.ศ.2550 และระเบียบโราเรียนงารบิน
ทหารบง ว่ า ด้ ว ยงารง าหนดคะแนนความประพฤติ และตั ด คะแนนความประพฤติ น ายทหารนั ง เรี ย นและ
นายสิบนังเรียน พ.ศ.2536 ( เกณฑ์ 1, เอกสาร 3.15 ) โดยได้ปฏิบัติตามระเบียบดัางล่าวอย่าาถูงต้อาและ
เป็ น ธรรม ทั้ า นี้ เ องสารดั า งล่ าวได้ เ ผยแพร่ ทั้ า ด้ า นเองสารและในเว็ บ ไซต์ ข อาโราเรี ย นงารบิ น ทหารบง
(http://www.aavnc-school.com) รวมทั้ามีงารบรรยายง่อนเปิดงารศึงษาให้ผู้เข้ารับงารศึงษาแต่ละหลังสูตร
ทราบ ( เกณฑ์ 2, เอกสาร 3.16 ) อีงทั้ายัาได้มีงารดาเนินงารวัดความรู้ ความสามารถ ทังษะง่อนและหลัาเข้ารับ
งารศึงษา (Pre-test และ Comprehensive examination) ขอาผู้เข้ารับงารศึงษา ( เกณฑ์ 3, เอกสาร 3.17 )
และเมื่อเริ่มศึงษาโราเรียนงารบินทหารบงได้ มีงารนาผลจางงารวัดและประเมินผลไปพัฒนาผู้เรียนและงาร
จัดงารเรียนงารสอนเพื่อให้ผู้เรียนได้มีความรู้ความเข้าใจอย่าาถ่อาแท้ตลอดจนสามารถนาไปความรู้ที่ได้ไปใช้ตาม
หน่วยบินที่สัางัด ( เกณฑ์ 4, เอกสาร 3.18 ) ซึ่า เครื่อามือวัดผลโดยเฉพาะข้อสอบ รร.งารบิน ทบ. ได้มี งาร
ปรับปรุาและพัฒนาข้อสอบแต่ละวิชาให้มีคุณภาพ เพื่อใช้ในงารศึงษาปีถัดไป ( เกณฑ์ 5, เอกสาร 3.19 )

ส่วนที่ 3 รายการเอกสารอ้างอิง หลักฐานอ้างอิง
รายการเอกสาร
เอกสาร 3.15
3.15.1 ระเบียบ รร.งารบิน ทบ. ว่าด้วยงารวัดผลและงารประเมินผลงารศึงษา พ.ศ.2550
3.15.2 ระเบียบ รร.งารบิน ทบ. ว่าด้วยหลังเงณฑ์งารประเมินผลงารเลืองตาแหน่าและหน่วย
บรรจุ พ.ศ.2550
3.15.3 ระเบียบ รร.งารบิน ทบ. ว่าด้วยงารงาหนดคะแนนความประพฤติและตัดคะแนนความ
ประพฤตินายทหารนังเรียนและนายสิบนังเรียน พ.ศ.2536
3.15.4 คาสั่า งศ.รร.งารบิน ทบ. (เฉพาะ) ที่ 22/60 ลา 4 เม.ย.60 เรื่อา แต่าตั้าคณะงรรมงาร
ควบคุมงารสอบ
3.15.5 คาสั่า งศ.รร.งารบิน ทบ. (เฉพาะ) ที่ 32/60 ลา 17 พ.ค.60 เรื่อา แต่าตั้าคณะงรรมงาร
ควบคุมงารสอบ (นองแผน)
3.15.6 คาสั่า งศ.รร.งารบิน ทบ. (เฉพาะ) ที่ 92/60 ลา 3 ง.ค.60 เรื่อา แต่าตั้าคณะงรรมงาร
ควบคุมงารสอบ (นองแผน)
เอกสาร 3.16
3.16.1 หนัาสือ ปผส.รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/207 ลา 7 ส.ค.58 เรื่อา ขออนุมัติเผยแพร่
ระเบียบ รร.งารบิน ทบ.
3.16.2 ระเบียบ รร.งารบิน ทบ. ที่ผู้เข้ารับงารศึงษาควรทราบ
3.16.3 หนัาสือ แผนงเตรียมงาร รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/802 ลา 11 ต.ค.59 เรื่อา ตาราา
อบรมให้ความรู้ผู้เข้ารับงารศึงษา
3.16.4 รูปภาพงิจงรรมงารปฐมนิเทศผู้เข้ารับงารศึงษา
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เอกสาร 3.17
3.17.1 แผนาานงารสอบวัดความรู้ ความสามารถ ทังษะขอาผู้เรียนง่อน และหลัาเข้ารับงารศึงษา
3.17.2 โครางารงารสอบวัดความรู้ ความสามารถ ทังษะขอาผู้เรียนง่อนรับงารศึงษา
3.17.3 โครางารงารสอบวัดความรู้ ความสามารถ ทังษะขอาผู้เรียนหลัาเข้ารับงารศึงษา
3.17.4 หนัาสือ แผนงเตรียมงาร รร.งารบิน ทบ. ที่ต่อ แผนงเตรียมงารฯ 1787/59 ลา 21 ต.ค.59
เรื่อา รายาานผลงารทดสอบภาควิชางารเพื่อเตรียมความพร้อมง่อนเข้ารับงารศึงษา
3.17.5 หนัาสือ แผนงเตรียมงาร รร.งารบิน ทบ. ที่ต่อ แผนงเตรียมงารฯ 1936/59 ลา 10 พ.ย.59
เรื่อา รายาานผลงารทดสอบภาควิชางารเพื่อเตรียมความพร้อมง่อนเข้ารับงารศึงษา
3.17.6 หนัาสือ แผนงเตรียมงาร รร.งารบิน ทบ. ที่ต่อ แผนงเตรียมงารฯ 764/60 ลา 26 เม.ย.60
เรื่อา รายาานผลงารทดสอบภาควิชางารเพื่อเตรียมความพร้อมง่อนเข้ารับงารศึงษา
3.17.7 หนัาสือ แผนงเตรียมงาร รร.งารบิน ทบ. ที่ต่อ แผนงเตรียมงารฯ 1099/60 ลา 14 มิ.ย.60
เรื่อา รายาานผลงารทดสอบภาควิชางารเพื่อเตรียมความพร้อมง่อนเข้ารับงารศึงษา
3.17.8 หนัาสือ แผนงเตรียมงาร รร.งารบิน ทบ. ที่ต่อ แผนงเตรียมงารฯ 660/60 ลา 11 เม.ย.60
เรื่อา รายาานผลงารทดสอบภาควิชางารเพื่อเตรียมความพร้อมง่อนเข้ารับงารศึงษา
3.17.9 ข้อสอบหรือวิธีงารวัดผลอื่นที่ใช้ดาเนินาานวัดความรู้ ง่อนเรียน (Pre – test)
3.17.10 ข้ อ สอบหรื อ วิ ธี ง ารวั ด ผลอื่ น ที่ ใ ช้ ด าเนิ น าานประมวลผลความรู้ (Comprehensive
examination)
3.17.11 รูปภาพงารดาเนินงิจงรรมทดสอบความรู้ทังษะขอาผู้เรียนง่อนและหลัาเข้ารับงารศึงษา
(Pre-test และ Comprehensive examination)
เอกสาร 3.18
3.18.1 ตัวอย่าารายาานผลคะแนนงารสอบ
3.18.2 สรุปวิธีงารวัดผลและสัดส่วนคะแนนแต่ละรายวิชาในทุงหลังสูตร
3.18.3 สรุปผลงารเรียนรายวิชา
3.18.4 สรุปผลงารศึงษาแต่ละหลังสูตร
3.18.5 รายาานผลงารศึงษา
เอกสาร 3.19
3.19.1 คาสั่าแต่าตั้าเจ้าหน้าที่รับผิดชอบปรับปรุาข้อสอบ
3.19.2 คาสั่าแต่าตั้าเจ้าหน้าที่รับผิดชอบสร้าาข้อสอบ
3.19.3 คาสั่าแต่าตั้าเจ้าหน้าที่รับผิดชอบวิเคราะห์ข้อสอบ
3.19.4 คาสั่าแต่าตั้าเจ้าหน้าที่รับผิดชอบคลัาข้อสอบ
3.19.5 เองสาร/รายาานสรุปงารวิเคราะห์ข้อสอบ
3.19.6 เองสาร/รายาานสรุปงารปรับปรุาข้อสอบ
3.19.7 คลัาข้อสอบ
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ส่วนที่ 2 ส่วนสาคัญ
มาตรฐานที่ 3 การพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการเรียนการสอน
ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 การบริหารทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้
คาอธิบายตัวบ่ าชี้ :สถานศึง ษามีสิ่า สนับสนุ นงารเรียนรู้ อุปงรณ์งารเรี ยนงารสอน ได้แง่ เองสาร
ประงอบงารสอน ต ารา แนวสอน โสตทั ศ นู ป งรณ์ คอมพิ ว เตอร์ สื่ อ งาร สอนต่ า าๆ เครื่ อ ามื อ ทดลอา
ห้อาปฏิบัติงารทาาภาษา อุปงรณ์งารฝึงปฏิบัติ สนามฝึง/แหล่าฝึงปฏิบัติ แหล่าเรียนรู้ ทาาด้านงายภาพ อุปงรณ์
เทคโนโลยี งารให้บริงารInternet รวมทั้า แหล่า ฝึงปฏิบัติให้งับผู้เรียนอย่าาเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
สอดคล้อางับงารปฏิบัติาานจริา มีงารประเมินผลสิ่าสนับสนุนงารเรียนรู้ และนาผลงารประเมินที่ได้ไปพัฒนางาร
จัดหาสิ่าสนับสนุนงารเรียนรู้ รวมทั้าแหล่าฝึงปฏิบัติอย่าาต่อเนื่อา
จุดมุ่าหมาย : เพื่อให้มีทรัพยางรสนับสนุนงารเรียนรู้เพียาพอ และพร้อมต่องารจัดงารเรียนงารสอน
และมีงารบริหารอย่าาเป็นระบบ
ผลการประเมิน
ตนเอง

ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การพิจารณา
3.5

การบริหารทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้

5

1. มีแ ผนงารจัดหาและระบบงารดูแลรังษาสิ่า สนับ สนุนงารเรีย นรู้ ทาาด้า น
งายภาพ อุปงรณ์ เทคโนโลยี งารให้บริงารรวมทั้าแหล่าฝึงปฏิบัติ
เงณฑ์ 2. มีคณะงรรมงาร/ผู้รับผิดชอบดาเนินาานตามแผน
เงณฑ์

เงณฑ์ 3. มีบุคลางรดูแลรังษา และปรนนิบัติบารุาอุปงรณ์ให้มีประสิทธิภาพ
เงณฑ์ 4. มีงารประเมินสิ่าสนับสนุนงารเรียนรู้ ทาาด้านงายภาพ อุปงรณ์ เทคโนโลยี
งารให้บริงารรวมทั้าแหล่าฝึงปฏิบัติ
เงณฑ์ 5. มีงารนาผลงารประเมินมาปรับปรุาสิ่าสนับสนุนงารเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ
มางขึ้น

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีงารดาเนินงาร
1 ข้อ

คะแนน 2
มีงารดาเนินงาร
2 ข้อ

คะแนน 3
มีงารดาเนินงาร
3 ข้อ

คะแนน 4
มีงารดาเนินงาร
4 ข้อ

คะแนน 5
มีงารดาเนินงาร
5 ข้อ
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รร.งารบิน ทบ. มีแผนงารจัดหาและระบบงารดูแลรังษาสิ่า สนับสนุนงารเรียนรู้ ทาาด้านงายภาพ
อุปงรณ์ เทคโนโลยี งารให้บริงารรวมทั้า แหล่าฝึง ปฏิบัติ ( เกณฑ์ 1, เอกสาร 3.20 ) มีคณะงรรมงาร/
ผู้รับผิดชอบดาเนินาานตามแผน ( เกณฑ์ 2, เอกสาร 3.21 ) มีบุคลางรดูแลรังษา และปรนนิบัติบารุาอุปงรณ์ให้
มีประสิทธิภาพ ( เกณฑ์ 3, เอกสาร 3.22 ) มีงารประเมินสิ่าสนับสนุนงารเรียนรู้ ทาาด้านงายภาพ อุปงรณ์
เทคโนโลยี งารให้บริงารรวมทั้าแหล่าฝึงปฏิบัติ ( เกณฑ์ 4, เอกสาร 3.23 ) มีงารนาผลงารประเมินมาปรับปรุา
สิ่าสนับสนุนงารเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมางขึ้น ( เกณฑ์ 5, เอกสาร 3.24 )

ส่วนที่ 3 รายการเอกสารอ้างอิง หลักฐานอ้างอิง
รายการเอกสาร
เอกสาร 3.20
3.20.1 หนัาสือ งศ.รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/1016 ลา 18 ธ.ค.58 เรื่อา เสนอโครางารปรับปรุา
ห้อาปฏิบัติงารทาาภาษา
3.20.2 หนัาสือ ผสน.รร.งารบิน ทบ. ที่ ต่อ ผสน.ฯ 949/59 ลา 27 พ.ค.59 เรื่อา บริษัท Enstrom
Helicopter Corporation ขอเข้าดาเนินงารตามสัญญา
3.20.3 สัญญาเลขที่ 42/2559 ลา 30 ธ.ค.58 ระหว่าา งอาทัพบง งับ บริษัท ST ELECTRONICS
( TRAINING & SIMULATION SYSTEMS ) PTE LTD. สาธารณรัฐสิาคโปร์
3.20.4 หนัาสือ ผสน.รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/234 ลา 19 ส.ค.59 เรื่อา ขออนุมัติจัดหา
ตาราเรียน
3.20.5 หนัาสือ ผสน.รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/17 ลา 15 ต.ค.58 เรื่อา ขออนุมัติปรับปรุา
คลัาตารา
3.20.6 บัญชีสิ่าอุปงรณ์ หน่วย รร.งารบิน ทบ. อฉง.4700
3.20.7 บัญชีคุมสิ่าอุปงรณ์ประจาอาคาร งศ.รร.งารบิน ทบ.
3.20.8 รายละเอียดสิ่าอุปงรณ์ขอาหน่วย งฝ.รร.งารบิน ทบ.
3.20.9 หนัาสือ งบร.ซบร.รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/22 ลา 22 ง.ค.59 เรื่อา รายาาน
สถานภาพ สป.เพิ่มเติมเฉพาะงรณี
3.20.10 หนัาสือ พัน.นร.รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/25 ลา 21 มิ.ย.60 เรื่อา รายาานสิ่า
อุปงรณ์
3.20.11 หนัาสือ ผสน.รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/171 ลา 16 ง.พ.60 เรื่อา รายาานแสดา
ทรัพยางรสนับสนุนงารเรียนรู้
เอกสาร 3.21
- หนัาสือ สปศ.รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/56 ลา 30 พ.ค.60 เรื่อา ยงเลิงคาสั่าาานประงัน
คุณภาพงารศึงษา ประจาปี 2560
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เอกสาร 3.22
3.22.1 คาสั่า ผสน.รร.งารบิน ทบ. ( เฉพาะ ) ที่ 1/60 ลา 16 ง.พ.60 เรื่อา แต่าตั้าเจ้าหน้าที่ดูแล
ความรับผิดชอบห้อาตารา
3.22.2 ระเบียบ รร.งารบิน ทบ. ว่าด้วยงารใช้คลัาตารา พ.ศ.2558
3.22.3 คาสั่า รร.งารบิน ทบ. ที่ 10/2559 เรื่อางารปูอางันอั คคีภั ย และงารปฏิบัติ เมื่อ เงิ ด
อัคคีภัย
3.22.4 คาสั่า งศ.รร.งารบิน ทบ. ( เฉพาะ ) ที่ 87/60 เรื่อา แต่าตั้าเจ้าหน้าที่รับผิดชอบทรัพยางร
สนับสนุนงารเรียนรู้
3.22.5 ระเบียบ งศ.รร.งารบิน ทบ. ว่าด้วย งารใช้ทรัพยางรสนับสนุนงารเรียนรู้ พ.ศ.2558
3.22.6 คาสั่า งศ.รร.งารบิน ทบ. ที่ 17/2559 เรื่อางารปูอางันอัคคีภัย และงารปฏิบัติเมื่อเงิด
อัคคีภัย
3.22.7 คาสั่า งบร.ซบร.รร.งารบิน ทบ. ที่ 4/2559 ลา 8 พ.ย.59 เรื่อา งารปฏิบัติเมื่อเงิดเพลิา
ไหม้ขณะเติมน้ามันเชื้อเพลิาให้งับอางาศยาน
3.22.8 คาสั่า งบร.ซบร.รร.งารบิน ทบ. ( เฉพาะ ) ที่ 19/60 ลา 28 มี.ค.60 เรื่อา แต่าตั้า
เจ้าหน้าที่ติดเครื่อายนต์อางาศยานและขับเคลื่อนอางาศยานที่พื้น
3.22.9 คาสั่า งบร.ซบร.รร.งารบิน ทบ. ( เฉพาะ ) ที่ 76/59 ลา 9 พ.ย.59 เรื่อา งาหนดหน้าที่
ความรับผิดชอบดูแลโราเง็บอางาศยาน
3.22.10 คาสั่า แผนงอางาศยานปีงติดลาตัว งบร.ซบร.รร.งารบิน ทบ. ( เฉพาะ ) ที่ 6/59
ลา 6 ม.ค.59 เรื่อา แต่าตั้าเจ้าหน้าที่ลางจูาอางาศยาน
3.22.11 คาสั่า แผนงอางาศยานปีงติดลาตัว งบร.ซบร.รร.งารบิน ทบ. ( เฉพาะ ) ที่ 7/59
ลา 6 ม.ค.59 เรื่อา แต่าตั้าบุคคลที่ไม่ใช้นังบินติดเครื่อายนต์และขับเคลื่อนอางาศยานที่พื้น
3.22.12 คาสั่า แผนงอางาศยานปีงติดลาตัว งบร.ซบร.รร.งารบิน ทบ. ( เฉพาะ ) ที่ 9/59
ลา 6 ม.ค.59 เรื่อา แต่าตั้าเจ้าหน้าที่ รับ-ส่า อางาศยาน
3.22.13 คาสั่า แผนงอางาศยานปีงหมุน งบร.ซบร.รร.งารบิน ทบ. ( เฉพาะ ) ที่ 13/59
ลา 7 ง.พ.59 เรื่อา แต่าตั้าเจ้าหน้าที่งารปรนนิบัติบารุา และงารซ่อมบารุาอางาศยาน
3.22.14 คาสั่า งบร.ซบร.รร.งารบิน ทบ. ที่ 7/2558 เรื่อา งารปูอางันอัคคีภัยและงารปฏิบัติ
เมื่อเงิดอัคคีภัย
3.22.15 หนัาสือ งฝ.รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/834 ลา 15 ม.ค.58 เรื่อา ระเบียบงารใช้
ทรัพยางรสนับสนุนงารเรียนรู้
3.22.16 คาสั่า งฝ.รร.งารบิน ทบ. ที่ 34/2559 เรื่อา งารปูอางันอัคคีภัยและงารปฏิบัติเมื่อเงิด
อัคคีภัย
3.22.17 ระเบียบ รร.งารบิน ทบ. ว่าด้วยงารเข้าพังอาศัยในหอนังเรียน พ.ศ.2520
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3.22.18 คาสั่า พัน.นร.รร.งารบิน ทบ. ( เฉพาะ ) ที่ 23/59 ลา 7 ง.ย.58 เรื่อา แต่าตั้าเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบอาคาร
3.22.19 คาสั่า พัน.นร.รร.งารบิน ทบ. ที่ 2/2558 เรื่อา งารปูอางันอัคคีภัยและงารปฏิบัติเมื่อ
เงิดอัคคีภัย
3.22.20 คาสั่า ศบบ. ( เฉพาะ ) ที่ 464/39 ลา 4 พ.ย.39 เรื่อา แต่าตั้าคณะงรรมงารดาเนินงาร
ห้อาสมุด
3.22.21 ระเบียบ ศบบ. ว่าด้วยงารใช้ห้อาสมุด ศบบ. พ.ศ.2540
3.22.22 หนัาสือ ผสน.รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/100 ลา 4 ต.ค.59 เรื่อาขออนุมัติแบบ
ประเมินหลังสูตร
เอกสาร 3.23
3.23.1 หนั า สื อ สปศ.รร.งารบิ น ทบ. ที่ ต่ อ สปศ.รร.งารบิ น ทบ. 30/60 ลา 9 มี . ค.60
เรื่อา สรุปผลงารประเมินทรัพยางรสนับสนุนงารเรียนรู้
3.23.2 หนั า สื อ สปศ.รร.งารบิ น ทบ. ที่ ต่ อ สปศ.รร.งารบิ น ทบ. 74/60 ลา 28 มิ . ย.60
เรื่อา รายาานสรุปผลงารประเมิน ทรัพยางรสนับสนุงารเรียนรู้
3.23.3 หนั า สื อ สปศ.รร.งารบิ น ทบ. ที่ ต่ อ สปศ.รร.งารบิ น ทบ. 91/60 ลา 4 ง.ย.60
เรื่อา รายาานสรุปผลงารประเมิน ทรัพยางรสนับสนุงารเรียนรู้
3.23.4 หนั า สื อ สปศ.รร.งารบิ น ทบ. ที่ ต่ อ สปศ.รร.งารบิ น ทบ. 118/60 ลา 17 ต.ค.60
เรื่อา รายาานสรุปผลงารประเมิน ทรัพยางรสนับสนุงารเรียนรู้
เอกสาร 3.24
- หนัาสือ สปศ.รร.งารบิน ทบ. ที่ต่อ สปศ.รร.งารบิน ทบ. 119/60 ลา 17 ต.ค.60 เรื่อา สรุปประเด็น
ปัญหาที่ต้อาปรับปรุา เพื่องาหนดแนวทาาพัฒนาทรัพยางรสนับสนันงารเรียนรู้
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ส่วนที่ 2 ส่วนสาคัญ
มาตรฐานที่ 3 การพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการเรียนการสอน
ตัวบ่งชี้ที่ 3.6 การนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเรียนการสอน
คาอธิบายตัวบ่าชี้ :สถานศึงษามีงารสนับสนุนงารใช้สิ่าอุปงรณ์ที่เป็นผลจางวิทยางารและเทคโนโลยี
มาใช้ในงารเรียนงารสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพและยงระดับมาตรฐานงารศึงษาให้สูาขึ้น มีงารพัฒนาความร่วมมือ
ด้านวิชางารและด้านอาจารย์งับสถานศึงษาอื่นเพื่อให้เงิดความง้าวหน้าทาาวิชางารร่วมงันส่าเสริ มงารนาอาค์
ความรู้/เทคโนโลยีมาใช้ มีงารจัดงารเรียนงารสอนผ่านสื่ออิเล็งทรอนิงส์ (e-learning) เพื่อชดเชยข้อจางัดด้าน
าบประมาณ และนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในงารจัดงารเรียนงารสอน โดยเฉพาะวิชาพื้นฐาน หรือวิชาที่
สามารถศึงษาได้ด้วยตนเอาและประเมินผลอัตโนมัติแบบออนไลน์
จุดมุ่าหมาย : เพื่อให้ครูอาจารย์นาผลจางวิทยางารและเทคโนโลยีทาางารศึงษามาใช้พัฒนางาร
เรียนงารสอน
ผลการประเมิน
ตนเอง

ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การพิจารณา
3.6

การนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเรียนการสอน

5

เงณฑ์ 1. มีแผนงารนาวิทยางารและเทคโนโลยีมาใช้ในงารเรียนงารสอน
เงณฑ์ 2. มีงารจัดงารเรียนงารสอนโดยนาวิทยางารและเทคโนโลยีมาใช้

ผ่าน

เงณฑ์ 3. มีงารประเมินผลงารจัดงารเรียนงารสอนที่นาวิทยางารและเทคโนโลยีมาใช้
และนาผลงารประเมินไปปรับปรุาพัฒนา
เงณฑ์ 4. มีความร่วมมืองับสถานศึงษาอื่นเพื่อให้เงิดงารพัฒนาร่วมงันด้านวิชางารและ
เทคโนโลยี
เงณฑ์ 5. ครู อาจารย์ นาวิท ยางาร เทคโนโลยี อาค์ความรู้ ที่พั ฒนาขึ้ นหรือ ผลจาง
บุค คลหรื อหน่ว ยาานอื่ น ได้ พัฒ นาขึ้ นมาใช้ป ระโยชน์ใ นงารพั ฒนางารเรี ย น
งารสอน

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีงารดาเนินงาร
1 ข้อ

คะแนน 2
มีงารดาเนินงาร
2 ข้อ

คะแนน 3
มีงารดาเนินงาร
3 ข้อ

คะแนน 4
มีงารดาเนินงาร
4 ข้อ

คะแนน 5
มีงารดาเนินงาร
5 ข้อ
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ในปีาบประมาณ 2560 รร.งารบิน ทบ. ได้มีงารนาวิทยางารและเทคโนโลยีมาช่วยในงารเรียนงารสอน
ในหลังสูตรต่าาๆภายในหน่วยไม่ว่าจะเป็นงารใช้สื่อสัาคมออนไลน์เข้ามาสื่อสารงับผู้เรียน งารส่า ไฟล์เองสาร ,
งารแชร์ข้อมูลที่สาคัญให้งับผู้เรียนเป็นต้น ทาให้มีความสะดวง และปลอดภัยจางไวรัส ในงารรับส่าข้อมูล อีงทั้ า
รร.งารบิน ทบ. ได้มีงารเปิดหลังสูตรนายทหารนิรภัยงารบิน (ผ่านสื่ออิเล็งทรอนิงส์) จานวน 11 สัปดาห์ ตั้าแต่
รุ่นที่ 15 จนรุ่นในปีาบประมาณที่ผ่านมา คือรุ่นที่ 22 งารดาเนินงารสอนเป็นแบบผสม เป็นงารเรียนผ่านสื่อ
จานวน 7 สัปดาห์ และ เรียนในห้อาเรียนจานวน 4 สัปดาห์
เพื่อเป็นงารสนับสนุน งารนาผลจางวิทยางารและเทคโนโลยีทาางารศึงษามาใช้ในงารเรียนงารสอน
รร.งารบิน ทบ. ได้ดาเนินงารเขียนแผนาาน/โครางารที่สนับสนุนขึ้นมา ( เกณฑ์ 1 เอกสาร 3.25 ) มีงารจัดงาร
เรีย นงารสอนโดยนาวิทยางารและเทคโนโลยีมาใช้ มี บันทึ งหลั า สอนเรื่ อางารใช้สื่ องารสอนขอาครู อาจารย์
ประงอบงับสื่องารสอนขอาครูอาจารย์ที่หลางหลาย เช่น พาวเวอร์พอยด์ , คลิปวิดีโอต่าาๆ เป็นต้น มีงารอัพ
โหลดไฟล์ขึ้น Google drive เพื่อให้สะดวงต่องารแชร์เองสารให้งับผู้เรียน มีงารสนทนานองเวลาเรียนผ่านแอป
พลิเคชัน LINE ทาให้ตอบคาถามที่นองเหนือจางห้อาเรียนได้อย่าารวดเร็ว อีงทั้าในหลังสูตรนายทหารนิรภัย ผ่าน
สื่ออิเล็งทรอนิงส์ อีงทั้ามีงารใช้แอปพลิเคชัน EDMODO และ MOODLE เป็นตัวหลังในงารจัดงารเรียนงารสอน
อีงด้วย ( เกณฑ์ 2 เอกสาร 3.26 ) มีงารประเมินผลงารจัดงารเรียนงารสอนที่นาวิทยางารและเทคโนโลยี มาใช้
และนาผลงารประเมินไปปรับปรุาพัฒนา โดยมีงารบันทึงสรุปผลงารจัดงารเรียนงารสอนที่นาวิทยางารและ
เทคโนโลยีมาใช้ขอาผู้สอนแต่ละท่าน ( เกณฑ์ 3 เอกสาร 3.27 ) มีความร่วมมืองับสถานศึงษาอื่นเพื่อ ให้เงิด
พัฒนาร่วมงั นในด้ านวิ ชางารและเทคโนโลยี โดยงารจั ดครูอาจารย์และเจ้าหน้ าที่ ที่เงี่ยวข้ อาไปศึ งษาดู าานที่
รร.พธ.พธ.ทบ. และ มรภ.สวนดุ สิ ต เพื่ อ เป็ น งารน าผลที่ ไ ด้ ม าปรั บ ปรุ า พั ฒ นาในหน่ ว ยต่ อ ไป งารติ ด ต่ อ
ประสานาานด้านงารประงันคุณภาพงารศึงษางับ ยศ.ทบ.และรร.เหล่าสายวิทยางารอื่น ผ่านแอพลิเคชัน LINE
ตลอดจนความร่วมมืองับ รพ.ภูมิพล ในงารเรียนเวชศาสตร์งารบิน สาหรับหลังสูตรศิษย์งารบินและหลังสูตร
นายทหารนิรภัย ( เกณฑ์ 4 เอกสาร 3.28 ) และครูอาจารย์ที่นาวิทยางาร เทคโนโลยี อาค์ความรู้ ที่พัฒนาขึ้น
หรือผลจางบุคคลหรือหน่วยาานอื่นได้พัฒนาขึ้นมาใช้ประโยชน์ในงารพัฒนางารเรียนงารสอน คิดเป็นจานวน
ร้อยละ 80 ( เกณฑ์ 5 เอกสาร 3.29 )
อนึ่าเพื่อเป็นงารใช้เทคโนโลยีให้เงิดประโยชน์สูาสุดและประหยัดาบประมาณงารใช้งระดาษ รร.งารบิน ทบ.
จึาได้มีงารจัดเง็บเองสารไว้สาหรับงารรับตรวจตัวบ่าชี้ 3.6 งารนาผลจางวิทยางารและเทคโนโลยีทาางารศึงษา
มาใช้ ใ นงารเรี ย นงารสอน ในรู ป แบบไฟล์ เ องสาร และรู ป ภาพ พร้ อ มงารอั พ โหลดขึ้ น หน้ า เวปเพจขอา
รร.งารบิน ทบ. เพื่องารเผยแพร่และงารนาไปใช้าานได้อย่าามีประสิทธิภาพ

ส่วนที่ 3 รายการเอกสารอ้างอิง หลักฐานอ้างอิง
รายการเอกสาร
เอกสาร 3.25
3.25.1 แผนาานสนับสนุนแผนแม่บทงารพัฒนางารศึงษา โราเรียนงารบินทหารบง ประจาปี
าบประมาณ 2560 - 2564
3.25.2 โครางารบรรยายให้ความรู้ด้านสารสนเทศ รร.งารบิน ทบ.
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3.25.3 โครางารจัดงารเรียนงารสอน หลังสูตรนายทหารนิรภัยงารบิน รุ่นที่ 22 (ผ่านสื่อ
อิเล็งทรอนิงส์)
เอกสาร 3.26
3.26.1 บันทึงแนบท้ายแผนงารสอนขอาครูอาจารย์เป็นแผนง
3.26.2 วิทยางารและเทคโนโลยีในงารสอนขอาครูอาจารย์เป็นแผนง
เอกสาร 3.27
- สรุปผลงารพัฒนางารใช้สื่อเป็นแผนง
เอกสาร 3.28
3.28.1 งารดูาานด้านงารจัดงารเรียนงารสอนผ่านสื่ออิเล็งทรอนิงส์ ณ รร.พธ.ทบ. และ มรภ.
สวนดุสิต พร้อมรายาานสรุป
3.28.2 งารติดต่อประสานาานประงันฯ งับ ยศ.ทบ.และ รร.เหล่า ใงล้เคียา ผ่านแอพลิเคชัน
LINE
3.28.3 งารเรียนเวชศาสตร์งารบิน รพ.ภูมิพล
เอกสาร 3.29
- สรุปผลร้อยละครูอาจารย์ที่มีงารใช้วิทยางารและเทคโนโลยีมาช่วยในงารเรียนงารสอน

ส่วนที่ 4 ส่วนสรุป
มาตรฐาน
3

ค่าคะแนนมาตรฐานที่ 3

ตัวบ่งชี้
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
ผลรวมขอาคะแนน
=

ผลรวมขอาคะแนน X ค่าน้าหนัง (30%)
จานวนตัวบ่าชี้ (6)
= 28.50 X 30
6
= 142.5

ผลการประเมินตนเอง
5(-)
5(-)
4(-)
4.5
5
5
28.50
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มาตรฐานที่ 3
จุดแข็ง :
1. มีงารพัฒนาหลังสูตรเป็นไปตามงรอบระยะเวลา 5 ปี ทุงหลังสูตร
2. ครู – อาจารย์ มีงารดาเนินงารจัดทาแผนงารสอน/ประมวลงารสอน สามารถที่จะจัดงิจงรรม
งารจัดงารเรียนงารสอนได้อย่าาสอดคล้อา
3. มีงารฝึงบิน , งารฝึงาานซ่อมบารุา และงารศึงษาดูาาน อย่าาเป็นรูปธรรม
4. อาจารย์ รร.งารบิน ทบ. มีงารนาเทคโนโลยีมาใช้ในงารสอน
จุดที่ควรพัฒนา :
1. ควรส่าเสริมความรู้ด้านงารจัดงารเรียนงารสอนให้แง่อาจารย์ผู้สอน โดยเชิญวิทยางร
มาบรรยายเพื่อแลงเปลี่ยนความรู้และประสบงารณ์ขอาอาจารย์ผู้สอน
2. ควรนาผลจางงารวัดผลและประเมินผลไปพัฒนาผู้เรียนและงารจัดงารเรียนงารสอน
ให้เป็นรูปธรรม
3. ควรเขียนแผนปฏิบัติาาน ตามตัวบ่าชี้ให้ครอบคลุม
4. ควรให้ ครู – อาจารย์ ผู้สอน ในแต่ละรายวิชา งาหนดให้ผู้เข้ารับงารศึงษา จัดทางิจงรรม/
ชิ้นาาน/โครางาร ที่เชื่อมโยางับหน่วยาาน และนามาประยุงต์ใช้ประโยชน์
5. ควรจัดทาบทเรียนสาเร็จรูป ตามหลังสูตรให้งับผู้เข้ารับงารศึงษา ได้ฝึงฝน และศึงษา
ด้วยตนเอา ในรายวิชา เพื่อเป็นงารทบทวนบทเรียน
ข้อเสนอแนะ :
1. ให้ผู้รับผิดชอบตัวบ่าชี้หรือคณะงรรมงารประงันคุณภาพงารศึงษาเขียนระบบงลไงและ
งางับดูแลแผนปฏิบัติาานตามตัวบ่าชี้ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติเห็นภาพในงารดาเนินาานขอาตัวบัาชี้
2. ควรให้ ครู – อาจารย์ ที่มาปฏิบัติหน้าที่เป็น ครู – อาจารย์ผู้สอนใหม่ มีงารนาเทคโนโลยี
มาใช้งับผู้เข้ารับงารศึงษา ให้มางยิ่าขึ้น
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ส่วนที่ 2 ส่วนสาคัญ
มาตรฐานที่ 4 การสร้างผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย/งานสร้างสรรค์ และนามาใช้ประโยชน์
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกในการสนับสนุน การสร้างผลงานทางวิชาการ หรืองานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
และนามาใช้ประโยชน์
คาอธิบายตัวบ่าชี้ :สถานศึงษามีระบบและงลไงในงารสนับสนุน งารสร้าาผลาานทาาวิชางาร/ าาน
สร้าาสรรค์/าานวิจัยตามความชานาญ ตามความต้อางาร/ตามความพร้อมขอาสถานศึงษาเพื่อให้ไ ด้ผล ที่เงิด
ประโยชน์ต่อ งารจัดงารเรียนงารสอน และงารพัฒนาสถานศึงษาโดยมุ่าส่าเสริมให้ ครู อาจารย์สร้าาผลาานและ
นามาใช้ประโยชน์
จุดมุ่าหมาย : เพื่อให้ครูอาจารย์สร้าาผลาานทาาวิชางาร/าานสร้าาสรรค์/าานวิจัยนามาใช้ประโยชน์
โดยมีงารสนับสนุนอย่าาเป็นระบบ
ผลการประเมิน
ตนเอง

ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การพิจารณา
4.1
เงณฑ์
เงณฑ์
เงณฑ์
เงณฑ์

เงณฑ์

ระบบและกลไกในการสนับสนุน การสร้างผลงานทางวิชาการ หรืองาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัยและนามาใช้ประโยชน์
1. มีแผนพัฒนาผลาานทาาวิชางาร/าานสร้าาสรรค์/าานวิจัย ตามความต้อางาร
หรือความพร้อมขอาสถานศึงษา
2. มีคณะงรรมงารพิจารณางลั่นงรอาคุณภาพและรับรอางารนาผลาานไปใช้
ประโยชน์
3. มีผลาานจางงารดาเนินงารตามเงณฑ์ข้อที่ 1 และมีงารเผยแพร่ผลาานใน
ช่อาทาาต่าาๆ
4. ครู อาจารย์ได้รับงารเพิ่มพูนความรู้ ในเรื่อาเงี่ยวข้อางับงารสร้าาผลาานทาา
วิชางาร/าานสร้ าาสรรค์ / าานวิจั ยและมีผ ลาานทาาวิชางารเป็นไปตามเงณฑ์
ที่งาหนด
5. มีงารประเมิ นแผนาานและ/หรือ โครางารพัฒ นาผลาานทาาวิ ชางาร/าาน
สร้าาสรรค์/าานวิจัยเงณฑ์ข้อที่ 1 และนาผลไปปรับปรุาพัฒนา

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีงารดาเนินงาร
1 ข้อ

คะแนน 2
มีงารดาเนินงาร
2 ข้อ

คะแนน 3
มีงารดาเนินงาร
3 ข้อ

คะแนน 4
มีงารดาเนินงาร
4 ข้อ

4.5
ผ่าน(-)
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

คะแนน 5
มีงารดาเนินงาร
5 ข้อ
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รร.งารบิน ทบ. มีแผนพัฒนาผลาานทาาวิชางาร/าานสร้าาสรรค์/าานวิจัย ตามความต้อางารหรือความ
พร้อมขอาสถานศึงษา ( เกณฑ์ 1, เอกสาร 4.1 ) มีคณะงรรมงารพิจารณางลั่นงรอาคุณภาพและรับรอางารนา
ผลาานไปใช้ประโยชน์ ( เกณฑ์ 2, เอกสาร 4.2 ) มีผลาานจางงารดาเนินงารตามเงณฑ์ข้อที่ 1 และมีงารเผยแพร่
ผลาานในช่อาทาาต่าาๆ ( เกณฑ์ 3, เอกสาร 4.3 ) ครู อาจารย์ได้รับงารเพิ่มพูนความรู้ ในเรื่อาเงี่ยวข้อางับงาร
สร้าาผลาานทาาวิชางาร/าานสร้าาสรรค์/าานวิจัยและมีผลาานทาาวิชางารเป็นไปตามเงณฑ์ที่งาหนด ( เกณฑ์ 4,
เอกสาร 4.4 ) มีงารประเมินแผนาานและ/หรือโครางารพัฒนาผลาานทาาวิชางาร/าานสร้าาสรรค์/าานวิจัยเงณฑ์
ข้อที่ 1 และนาผลไปปรบปรุาพัฒนาในปีต่อไป ( เกณฑ์ 5, เอกสาร 4.5)

ส่วนที่ 3 รายการเอกสารอ้างอิง หลักฐานอ้างอิง
รายการเอกสาร
เอกสาร 4.1
4.1.1 แผนาานพัฒนาผลาานทาาวิชางาร/าานสร้าาสรรค์/าานวิจัย และนามาใช้ประโยชน์
4.1.2 แผนาาน งารวิจัยและพัฒนาเพื่องารดาราสภาพและ/หรือเพิ่มประสิทธิภาพยุทโธปงรณ์
4.1.3 หนัาสือ แผนงเตรียมงาร รร.งารบิน ทบ. ที่ต่อแผนงเตรียมงาร ฯ 1969/59 ลา 2 พ.ย.59
เรื่อา ขออนุมัติแผนาาน/โครางารจัดทาปูายนิเทศประงอบงารสอนวิชาซ่อมบารุา
4.1.4 หนัาสือแผนงเตรียมงาร รร.งารบิน ทบ. ที่ต่อแผนงเตรียมงาร ฯ 2033/59 ลา 9 พ.ย.59
เรื่อา ขออนุมัติโครางารทาางารศึงษา เครื่อาตรวจข้อสอบงึ่าอัตโนมัติ
เอกสาร 4.2
4.2.1 คาสั่ า รร.งารบิ น ทบ. (เฉพาะ) ที่ 1150/59 ลา9 พ.ย.59 เรื่อา แต่า ตั้า คณะงรรมงาร
พิจารณางลั่นงรอาคุณภาพและรับรอางารนาผลาานไปใช้ประโยชน์
4.2.2 หนัาสือ งศ.รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/1063 ลา 13 ธ.ค.59 เรื่อา ร่าาคาสั่า แต่าตั้า
คณะงรรมงารและดาเนินาานนวัตงรรมทาางารศึงษา เครื่อาตรวจข้อสอบงึ่าอัตโนมัติ
4.2.3 บั น ทึ ง ผลงารประชุ ม งารรั บ รอางารน าผลาานทาาวิ ชางาร/าานสร้ าาสรรค์ /าานวิ จั ย
นามาใช้ประโยชน์
เอกสาร 4.3
4.3.1 หนัาสือ ศูนย์ E- learning สปศ.รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/71 ลา 19 ส.ค.59
เรื่อา ขอรายาานผลาานนวัตงรรมทาางารศึงษา “ เครื่อาตรวจข้อสอบงึ่าอัตโนมัติ ”
4.3.2 เองสารประงอบงารบรรยาย เครื่อาตรวจข้อสอบอัตโนมัติ
4.3.3 หนัาสือ ศูนย์ E- learning สปศ.รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/77 ลา 30 ส.ค.59
เรื่อา รายาานสรุปผลงารประเมินงารบรรยายให้ความรู้นวัตงรรมเครื่อาตรวจข้อสอบอัตโนมัติ
4.3.4 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมนวัตงรรมเครื่อาตรวจข้อสอบ
4.3.5 แบบงารแปลผลงารประเมิน งารบรรยายนวัตงรรมเครื่อาตรวจข้อสอบอัตโนมัติ
4.3.6 แบบประเมิน เครื่อาตรวจข้อสอบอัตโนมัติ
4.3.7 หนัาสือ ศูนย์ E- learning สปศ.รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/87 ลา 23 ง.ย.59
เรื่อา รายาานสรุปผลงารประเมินนวัตงรรมเครื่อาตรวจข้อสอบอัตโนมัติ
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4.3.8 แบบประเมิน เครื่อาตรวจข้อสอบอัตโนมัติ
4.3.9 หนั า สื อ แผนงเตรี ย มงาร รร.งารบิ น ทบ. ที่ งห 0465.13/942 ลา 7 ธ.ค.59
เรื่อา งารประเมินระหว่าาดาเนินงารแผนาานจัดทาปูายนิเทศประงอบงารสอนวิชาซ่อมบารุา
4.3.10 หนั า สื อ แผนงเตรี ย มงาร รร.งารบิ น ทบ. ที่ งห 0465.13/23 ลา 12 ม.ค.60
เรื่อา งารประเมินหลัาดาเนินงารแผนาานจัดทาปูายนิเทศประงอบงารสอนวิชาซ่อมบารุา
4.3.11 หนัาสือ วซบร.งศ.รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/6 ลา 31 ม.ค.60 เรื่อา สรุปผลงาร
ดาเนินแผนาาน/โครางาร
4.3.12 หนั า สื อ แผนงเตรี ย มงาร รร.งารบิ น ทบ. ที่ งห 0465.13/823 ลา 20 ต.ค.59
เรื่อา งารประเมินง่อนดาเนินงารโครางารจัดทาปูายประงอบงารสอนเรื่อาลวดห้ามและสลังผ่า
4.3.13 หนั า สื อ แผนงเตรี ย มงาร รร.งารบิ น ทบ. ที่ งห 0465.13/943 ลา 7 ธ.ค.59
เรื่อา งารประเมินระหว่าาดาเนินงารโครางารจัดทาปูายประงอบงารสอนเรื่อาลวดห้ามและสลังผ่า
4.3.14 หนัาสือ แผนงเตรียมงาร รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/30 ลา 25 ม.ค.60
เรื่อา งารประเมินหลัาดาเนินงารโครางารจัดทาปูายประงอบงารสอนเรื่อาลวดห้ามและสลังผ่า
4.3.15 สรุปผลงารสาเร็จหลัางารเรียนงารสอนนวัตงรรม “เสริมสร้าาทังษะ งารเพิ่มความ
ปลอดภัยหลัางารซ่อมบารุาเงี่ยวงับงารใช้ Installation of lock wire and cotter pins ”
4.3.16 หนัาสือ สปศ.รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/108 ลา 7 พ.ย.59 เรื่อา ขอส่าบทความ
“เครื่อาตรวจข้อสอบงึ่าอัตโนมัติ ” ลาวารสารงารบินทหารบง
4.3.17 หนัาสือ วารสารงารบินทหารบง ฉบับที่ 4 ประจาเดือน ต.ค.59 – ธ.ค.59 หน้าที่ 47
4.3.18 แผ่นพับประชาสัมพันธ์
เอกสาร 4.4
4.4.1 หนั าสือ สปศ.รร.งารบิ น ทบ. ที่ งห 0465.13/65 ลา 4 ง.ค.60 เรื่ อา ขออนุ มัติ ประชุมหารื อ
แนวทาาในงารดาเนินาาน งิจงรรม งารค้นคว้างารวิจัย/ผลาานทาาวิชางาร/าานสร้าาสรรค์ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจงับ
ครู – อาจารย์ รร.งารบิน ทบ.
4.4.2 หนัาสือ สปศ.รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/67 ลา 20 ง.ค.60 เรื่อา สรุปผลงารประชุมหารือ
แนวทาาในงารดาเนินาาน งิจงรรม งารค้นคว้างารวิจัย/ผลาานทาาวิชางาร/าานสร้าาสรรค์ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ
งับ ครู – อาจารย์ รร.งารบิน ทบ.
4.4.3 หนั าสื อแผนงเตรี ยมงาร รร.งารบิ น ทบ. ที่ ต่ อแผนงเตรี ยมงาร ฯ 2072/60 ลา 9 ต.ค.60
เรื่อา ขออนุมัติใช้ข้อมูล ครูงารบิน และอาจารย์ รร.งารบิน ทบ. ปฏิบัติาานจริา ปีาบประมาณ 2560
4.4.4 จานวนร้อยละขอาครู – อาจารย์
4.4.5 จานวนผลาานขอา ครู – อาจารย์
เอกสาร 4.5
- หนัาสือ สปศ.รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/75 ลา 12 ง.ย.60 เรื่อา สรุปผลงารประเมิน
แผนาาน/โครางาร และนาไปปรับปรุาพัฒนา
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ส่วนที่ 4 ส่วนสรุป
มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้
4.1
ผลรวมขอาคะแนน

4
ค่าคะแนนมาตรฐานที่ 4

ผลการประเมินตนเอง
4.5
4.5

=

ผลรวมขอาคะแนน X ค่าน้าหนัง (10%)
จานวนตัวบ่าชี้ (1)
= 4.5 X 10
1
= 45

มาตรฐานที่ 4
จุดแข็ง : - มีผลาานทาาวิชางารที่เป็นรูปธรรม สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในงารปฏิบัติาานได้ดี
จุดที่ควรพัฒนา : - ครู – อาจารย์ ควรมีผลาานทาาวิชางาร เป็นรายบุคคล
ข้อเสนอแนะ : - ควรมีงารเผยแพร่ผลาานวิจัยในชั้นเรียน เพื่อนามาใช้ประโยชน์โดยแท้จริา
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ส่วนที่ 2 ส่วนสาคัญ
มาตรฐานที่ 5 การบริการทางวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริการทางวิชาการตามความชานาญและความพร้อมของสถานศึกษา ที่เป็นประโยชน์ต่อ
ทบ./ชุมชน/สังคม
คาอธิบายตัวบ่าชี้ :สถานศึงษา สนับสนุนให้ครูอาจารย์นาความรู้และประสบงารณ์ตามความเชี่ยวชาญไป
บริงารวิชางารแง่หน่วยาานต่าาๆ เช่น หน่วยาานใน ทบ. หน่วยาานภายนองทั้าภาครั ฐและเองชน และชุมชนหรือ
สัาคมเป็นต้นทั้านี้ให้เป็นไปตามความพร้อมขอาสถานศึงษาโดยไม่งระทบต่อภารงิจหลังขอาสถานศึงษา
จุดมุ่าหมาย : เพื่อให้มีงารนาความรู้ความชานาญขอาสถานศึงษาไปใช้ให้เงิดประโยชน์งับหน่วยาาน
ภายนองและเป็นงารแลงเปลี่ยนเรียนรู้งับหน่วยาานภายนองเพื่อนางลบมาใช้ในสถานศึงษา
ผลการประเมิน
ตนเอง

ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การพิจารณา
การบริการทางวิชาการตามความชานาญและความพร้อมของสถานศึกษา ที่
เป็นประโยชน์ต่อ ทบ./ชุมชน/สังคม
1. มีแผนงารบริงารวิชางารตามความชานาญที่เป็นประโยชน์ต่องอาทัพ/ชุมชน/
เงณฑ์
สัาคม
เงณฑ์ 2. มีงิจงรรมงารบริงารวิชางารตามเงณฑ์ข้อที่ 1
5.1

5
ผ่าน
ผ่าน

เงณฑ์ 3. ครู อาจารย์มีส่วนร่วมในงารดาเนินาานและเผยแพร่ผลาาน

ผ่าน

เงณฑ์ 4. มีงารประเมินแผนาานและหรือโครางารบริงารวิชางาร

ผ่าน

เงณฑ์ 5. มีงารนาผลงารประเมินไปปรับปรุาพัฒนางารบริงารวิชางาร

ผ่าน

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีงารดาเนินงาร
1 ข้อ

คะแนน 2
มีงารดาเนินงาร
2 ข้อ

คะแนน 3
มีงารดาเนินงาร
3 ข้อ

คะแนน 4
มีงารดาเนินงาร
4 ข้อ

คะแนน 5
มีงารดาเนินงาร
5 ข้อ

รร.งารบิน ทบ. มีนโยบายให้มีงารสนับสนุนช่วยเหลือ และบริงาราานบริงารวิชางารตามความชานาญ
ที่เ ป็ นประโยชน์ ต่อ งอาทั พ /ชุม ชน/สั า คม โดยงารเผยแพร่ ความรู้เ งี่ ย วงั บ อาวุ ธ ยุ ทโธปงรณ์ และวิ ชางาร
ทาาสายวิทยางารงารบิน ซึ่าจะต้อาดาเนินงารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารความง้าวหน้าทาาเทคโนโลยี
ทาางารบิน เพื่อ ให้เ งิดประโยชน์ ต่อ งอาทัพ สัา คม ประเทศชาติแ ละประชาชนซึ่า ได้ด าเนิ นงารตามตัว บ่า ชี้
ครบถ้วน โดยมีรายละเอียด ดัานี้ มีแผนงารบริงารวิชางารตามความชานาญที่เป็นประโยชน์ต่องอาทัพ/ชุมชน/
สัาคม โดยได้อองคาสั่าแต่าตั้าคณะงรรมงารดาเนินาานงารประงันคุณภาพงารศึงษา รร.งารบิน ทบ. และจัดทา
คาสั่าแต่าตั้าคณะงรรมงารดาเนินาานงารประงันคุณภาพงารศึงษา ตามมาตรฐานที่รับผิดชอบ , คาสั่า แต่าตั้า
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หน้ า ที่ จั ด ท าโครางารงารบริ ง ารแง่ สั า คม และเสนอแผนาาน/โครางารสนั บ สนุ น แผนแม่ บ ท ประจ าปี
าบประมาณ 2560 และได้ รั บ อนุ มั ติ แ ผนาาน/โครางาร สนับ สนุ น แผนแม่ บท ประจ าปี า บประมาณ 2560
( เกณฑ์ 1 เอกสาร 5.1 ) ซึ่ามีงิจงรรมงารบริงารวิชางารตามเงณฑ์ข้อที่ 1 โดยดาเนินงารขออนุมัติจัดงิจงรรม
งารจั ด อางาศยานสนั บ สนุ น ศบบ. ในวั น เด็ ง แห่ า ชาติ ประจ าปี 2560 , ด าเนิ น งารขออนุ มั ติ จั ด งิ จ งรรม
งารจัดอางาศยานสนับสนุน ศบบ. ในพิธีต้อนรับทหารใหม่ขั้นที่ 3 และต้อนรับญาติทหารใหม่ พร้อมทั้าอองคาสั่า
แต่ า ตั้ า หน้ า ที่ STATIC DISPLAY อี งทั้ า ยั า มี ง ารจั ด ท าหนั า สือ ขออนุ มั ติ ใ ห้ น ายทหารเดิ น ทาาไปราชงาร
เพื่อสนับสนุน ครู - อาจารย์ ไปสอนโราเรียนเหล่า/สายวิทยางาร ณ รร.งสร.ศสร., รร.ร.ศร., รร.งา.งา.ทบ.
(เกณฑ์ 2, เอกสาร 5.2) และครู – อาจารย์ มีส่วนร่วมในงารดาเนินาานและเผยแพร่ผลาาน โดย รร.งารบิน ทบ.
ได้ ดาเนิ นงารเผยแพร่ผลาานงารบริ ง ารทาาวิ ชางาร ขอาครู – อาจารย์ ที่ มีส่ วนร่วมในงารด าเนิ นาาน เช่ น
งารไปสอนนองหน่ วย , เป็นผู้บรรยาย ในงารเยี่ยมชมงิจงรรมต่าา ๆ ขอาหน่วย โดยขออนุมัติเผยแพร่ภาพ
โครางาราานวันเด็งแห่าชาติประจาปี 2560 ลาในเว็บไซต์ขอา รร.งารบิน ทบ. และวารสารงารบินทหารบง ,
ขออนุมัติเผยแพร่ภาพพิธีต้อนรับทหารใหม่ขั้นที่ 3 และต้อนรับญาติทหารใหม่ลาในเว็บไซต์ขอา รร.งารบิน ทบ.
และได้รวบรวม รายชื่อ ครู – อาจารย์ ที่มีส่วนร่วมในงารดาเนินาานและเผยแพร่ผลาาน เพื่อนามาใช้คานวณ
ร้อยละขอาครู – อาจารย์ ที่ปฏิบัติาานครบ 1 ปี ตามเงณฑ์ที่งาหนด , จัดทาแผ่นพับเผยแพร่คุณลังษณะและ
สมรรถนะอางาศยานขอา ศบบ. เพื่อแจงจ่ายให้งับประชาชนที่เข้าเยี่ยมชมงิจงรรมต่าา ๆ ขอา ศบบ. อีงทั้า
เผยแพร่ภาพงิจงรรมต่าา ๆ ลาทาาเว็บไซต์ รร.งารบิน ทบ. , ทาาเว็บไซต์ งบร.ซบร.รร.งารบิน ทบ. และทาา
วารสารงารบินทหารบง ฉบับที่ 1 ประจาเดือน มงราคม – มีนาคม 2560 ( เกณฑ์ 3 เอกสาร 5.3 ) และมีงาร
ประเมินแผนาาน/โครางาร งารบริงารวิชางาร งารจัดงิจงรรมวันเด็งแห่าชาติ ประจาปี 2560 , งารงิจงรรมพิธี
ต้อนรับทหารใหม่ ขั้นที่ 3 และต้อนรับญาติทหารใหม่ โดยได้มีงารให้ผู้เข้าชมงิจงรรมร่วมแสดาความคิดเห็น
โดยงารสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมงิจงรรม งารพูดคุย, ซังถาม และงรองแบบสอบถาม และสนับสนุน ครู – อาจารย์
สอนโราเรียนเหล่า/สายวิทยางารประจาปีาบประมาณ 2560 โดยให้ผู้เข้ารับงารศึงษา/อบรม ร่วมแสดาความ
คิดเห็น แบบสอบถาม ในระหว่าาดาเนินงิจงรรม ต่าา ๆ ได้ แต่าตั้า แต่า ตั้าคณะงรรมงารประเมินแผนาาน/
โครางาร เพื่อให้คณะงรรมงารประเมินแผนาาน/โครางาร รร.งารบิน ทบ. ดาเนินงารประเมินง่อน , ระหว่าา
และหลัา ดาเนินงาร พร้อมสรุปผลงารดาเนินาานตามแผนาาน/โครางาร งารบริงารทาาวิชางาร ( เกณฑ์ 4
เอกสาร 5.4 ) มีงารนาผลงารประเมินไปปรับปรุาพัฒนางารบริงารวิชางาร โดยดาเนินงารรายาานสรุปผลงาร
ประเมินโครางารจัดอางาศยานสนับสนุน ศบบ. และได้มีงารปรับปรุาแง้ไข โดยดาเนินงารปรับปรุาวิธีงารคานวณ
ผลคะแนนขอางารประเมิน ฯ โดยคิดเป็นค่าเฉลี่ยและแบ่าเป็นเงณฑ์งารประเมิน และ ได้ มี ง ารเพิ่ ม หั ว ข้ อ สรุ ป
ประเด็นปัญหาที่ต้อาปรับปรุาพัฒนา เพื่อนาไปปรับปรุาใช้ในครั้าต่อไป ( เกณฑ์ 5, เอกสาร 5.5 )

ส่วนที่ 3 รายการเอกสารอ้างอิง หลักฐานอ้างอิง
รายการเอกสาร
เอกสาร 5.1
5.1.1 คาสั่า รร.งารบิน ทบ. (เฉพาะ) ที่ 84/60 ลา 31พ.ค. 60 เรื่อา แต่าตั้าคณะงรรมงารดาเนินาาน
งารประงันคุณภาพงารศึงษา รร.งารบิน ทบ.
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5.1.2 คาสั่า งบร.ซบร.รร.งารบิน ทบ. (เฉพาะ) ที่ 78/59 ลา 31 ต.ค.59 เรื่อา แต่าตั้าคณะงรรมงาร
ดาเนินาานงารประงันคุณภาพงารศึงษาภายใน งบร.ซบร.รร.งารบิน ทบ.
5.1.3 คาสั่า งบร.ซบร.รร.งารบิน ทบ. (เฉพาะ) ที่ 79/59 ลา 31 ต.ค.59 เรื่อา แต่าตั้าหน้าที่จัดทา
โครางารงารบริงารแง่สัาคม
5.1.4 หนั าสือ งบร.ซบร.รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/1740 ลา 28 ต.ค. 59 เรื่อ า ขอส่ า
แผนาาน/โครางารสนับสนุนแผนแม่บท ประจาปีาบประมาณ 2560
5.1.5 หนัาสือ แผนงเตรียมงาร รร.งารบิน ทบ. ที่ต่อแผนงเตรียมงาร ฯ 2087/59 ลา 16 พ.ย. 59
เรื่อา ขออนุมัติแผนาาน/โครางารสนับสนุนแผนแม่บท ประจาปีาบประมาณ 2560
เอกสาร 5.2
5.2.1 หนั าสือ งบร.ซบร.รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/7 ลา 6 ม.ค. 60 เรื่ อา ขออนุมัติจั ด
งิจงรรมงารจัดอางาศยานสนับสนุน ศบบ. ในวันเด็งแห่าชาติ ปี 2560
5.2.2 ค าสั่ า งบร.ซบร.รร.งารบิ น ทบ. (เฉพาะ) ที่ 1/60 ลา 6 ม.ค. 60 เรื่ อ า แต่ า ตั้ า หน้ า ที่
STATICDISPLAY ( าานวันเด็งแห่าชาติประจาปี 2560 )
5.2.3 คาสั่า ศบบ. (เฉพาะ) ที่ 14/2559 ลา 26 ธ.ค. 59 เรื่อา งิจงรรมทาาทหารเนื่อาในวันเด็ง
แห่าชาติ ศบบ. ประจาปี 2560
5.2.4 หนัาสือ งบร.ซบร.รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/923 ลา 4 ง.ค.60 เรื่อา ขออนุมัติจัด
งิจงรรมงารจัดอางาศยานสนับสนุน ศบบ. พิธีต้อนรับทหารใหม่ขั้นที่ 3
5.2.5 ค าสั่ า งบร.ซบร.รร.งารบิน ทบ. (เฉพาะ) ที่ 42/60 ลา 4 ง.ค. 60 เรื่ อา แต่ า ตั้ า หน้า ที่
STATICDISPLAY ( พิธีต้อนรับทหารใหม่ขั้นที่ 3 และต้อนรับญาติทหารใหม่ รุ่นปี 2560 ผลัดที่ 1 )
5.2.6 คาสั่า ศบบ. (เฉพาะ) ที่ 260/60 ลา 21 มิ.ย.60 เรื่อาพิธีต้อนรับทหารใหม่ขั้นที่ 3 และงาร
ต้อนรับญาติทหารใหม่
5.2.7 หนัาสือ รร.งสร.ศสร. ที่ งห 0462.14.9/604 ลา 8 พ.ค. 60 เรื่อา ขอรับงารสนับสนุ น
วิทยางร
5.2.8 หนัาสือ รร.ร.ศร. ที่ งห 0461.1/1757 ลา 25 เม.ย.60 เรื่อา ขอรับงารสนับสนุนอาจารย์สอน
หลังสูตรชั้นนายพัน รุ่นที่ 106
5.2.9 หนั าสื อ รร.งา.งา.ทบ. ที่ งห 0422.8/578 ลา 26 เม.ย.60 เรื่อ า ขอรั บ งารสนั บสนุ น
ผู้ทราคุณวุฒิบรรยาย หลังสูตรชั้นนายพัน รุ่นที่ 59
5.2.10 หนัา สือ วยว.งศ.รร.งารบิ น ทบ. ที่ งห 0465.13/41 ลา 8 พ.ค. 60 เรื่ อา ขอรับ งาร
สนับสนุนวิทยางรผู้บรรยาย
5.2.11 หนั าสือ วยว.งศ.รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/45 ลา 18 พ.ค.60 เรื่อ า ขอรับงาร
สนับสนุนอาจารย์ไปทางารสอน
5.2.12 หนั าสือ วยว.งศ.รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/42 ลา 29 พ.ค.60 เรื่อ า ขอรับงาร
สนับสนุนวิทยางรผู้บรรยาย
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5.2.13 หนัา สื อ วยว.งศ.รร.งารบิ น ทบ. ที่ งห 0465.13/43 ลา 8 พ.ค. 60 เรื่อ า ขออนุ มั ติ
ให้นายทหารเดินทาาไปราชงาร
5.2.14 หนั าสื อ วยว.งศ.รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/46 ลา 18 พ.ค.60 เรื่ อา ขออนุมั ติ
ให้นายทหารเดินทาาไปราชงาร
5.2.15 หนั าสื อ วยว.งศ.รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/49 ลา 29 พ.ค.60 เรื่ อา ขออนุมั ติ
ให้นายทหารเดินทาาไปราชงาร
เอกสาร 5.3
5.3.1 หนัาสือ งบร.ซบร.รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/843 ลา 23 มี.ค.60 เรื่อา ขออนุมัติ
เผยแพร่ภาพโครางารขอามาตรฐานที่ 5 ลาในเว็บขอา รร.งารบิน ทบ. และวารสารงารบินทหารบง ศบบ.
( าานวันเด็งแห่าชาติประจาปี 2560 )
5.3.2 หนัาสือ งบร.ซบร.รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/1101 ลา 10 ส.ค.60เรื่อา ขออนุมัติ
เผยแพร่ภาพโครางารขอามาตรฐานที่ 5 ลาในเว็บขอา รร.งารบิน ทบ. (พิธีต้อนรับทหารใหม่ขั้นที่ 3 และต้อนรับ
ญาติทหารใหม่)
5.3.3 รายชื่อ ครู- อาจารย์ ที่มีส่วนร่วมในงารดาเนินาานและเผยแพร่ผลาาน
5.3.4 เองสารแจงจ่ายผู้เข้าชมงิจงรรมโครางารงารบริงารวิชางาร ประจาปี 2560
5.3.5 ภาพตัวอย่าา หน้าเว็บไซต์ขอา รร.งารบิน ทบ.
5.3.6 ภาพตัวอย่าา หน้าเว็บไซต์ขอา งบร.ซบร.รร.งารบิน ทบ.
5.3.7 วารสารงารบินทหารบง ฉบับที่ 1 ประจาเดือน มงราคม – มีนาคม 2560
เอกสาร 5.4
5.4.1 คาสั่า รร.งารบิน ทบ. (เฉพาะ) ที่ 85/60 ลา 31 พ.ค. 60 เรื่อา แต่าตั้าคณะงรรมงารประเมิน
แผนาาน/โครางาร
5.4.2 คาสั่า รร.งารบิน ทบ. (เฉพาะ) ที่ 86/60 ลา 31 พ.ค. 60 เรื่อา แต่าตั้าคณะงรรมงารประเมิน
หลังสูตร
5.4.3 สรุปผลงารประเมินง่อน,ระหว่าา,หลัา แผนาาน/โครางารสนับสนุนแผนแม่บท ปี 60
5.4.4 งารประเมินง่อน,ระหว่าา,หลัา งิจงรรมวันเด็งแห่าชาติ ประจาปี 60
5.4.5 งารประเมินง่อน,ระหว่าา, หลัา งิจงรรมพิธีต้อนรับทหารใหม่ขั้นที่ 3 และต้อนรับญาติทหารใหม่
5.4.6 งารประเมิ นง่ อ น,ระหว่า า,หลั า งิ จงรรมสนั บ สนุ น ครู – อาจารย์ สอนโราเรี ยนเหล่ า /
สายวิทยางารประจาปีาบประมาณ 2560
5.4.7 งารประเมินง่อน,ระหว่าา,หลัา งิจงรรมจัดอางาศยานสนับสนุน ศบบ.
5.4.8 หนัาสือ งบร.ซบร.รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/74 ลา 19 ม.ค. 60 เรื่อารายาานสรุปผล
งารประเมินโครางารจัดอางาศยานสนับสนุน ศบบ. ( ในวันเด็งแห่าชาติ ประจาปี 2559 พร้อมแบบงารประเมิน
ผู้เข้าร่วมงิจงรรม เมื่อ 17 ม.ค. 60 )
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5.4.9 หนัาสือ งบร.ซบร.รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/948 ลา 11ง.ค. 60 เรื่อารายาานสรุปผล
งารประเมินโครางารจัดอางาศยานสนับสนุน ศบบ. ( งิจงรรมพิธีต้อนรับทหารใหม่ ขั้นที่ 3 และต้อนรับญาติทหารใหม่
ปี 2560 ผลัดที่ 1 พร้อมแบบงารประเมินผู้เข้าร่วมงิจงรรม เมื่อ 7 ง.ค. 60 )
เอกสาร 5.5
5.5.1 หนัาสือ แผนงเตรียมงาร รร.งารบิน ทบ. ที่ต่อ แผนงเตรียมงารฯ 155/60 ลา 24 ม.ค. 60
เรื่อา สรุปผลงารประเมินโครางารจัดอางาศยานสนับสนุน ศบบ.
5.5.2 หนัาสือ สปศ.รร.งารบิน ทบ. ที่ต่อ สปศ.รร.งารบิน ทบ. 14/60 ลา 30 ม.ค.60 เรื่อา รายาาน
สรุปผลงารประเมินโครางารจัดอางาศยานสนับสนุน ศบบ.
5.5.3 หนัาสือ แผนงเตรียมงาร รร.งารบิน ทบ. ที่ต่อ แผนงเตรียมงารฯ 1460/60 ลา 19 ง.ค. 60
เรื่อา สรุปผลงารประเมินโครางารจัดอางาศยานสนับสนุน ศบบ.

ส่วนที่ 4 ส่วนสรุป
มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้
5.1
ผลรวมขอาคะแนน

5
ค่าคะแนนมาตรฐานที่ 5

ผลการประเมินตนเอง
5
5

=

ผลรวมขอาคะแนน X ค่าน้าหนัง (5%)
จานวนตัวบ่าชี้ (1)
= 5 X 5
1
= 25

มาตรฐานที่ 5
จุดแข็ง :
1. มีงารดาเนินาานตามแผนาาน/โครางาร อย่าาเป็นรูปธรรม
2. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถ และเข้าใจในงารดาเนินาานตามแผนาาน/โครางาร
3. มีบุคลางรที่เชี่ยวชาญด้านวิทยางารงารบินทหารบง
4. มีทรัพยางรที่เป็นแหล่าเรียนรู้สาหรับบริงารอย่าาดี ได้แง่ พิพิธภัณฑ์งารบินทหารบง และเครื่อาฝึง
บินจาลอา
จุดที่ค วรพั ฒนา : - นาสถิ ติงารเยี่ ยมชม ดูา าน ที่ วิทยางร ครู – อาจารย์ หรื อบุค ลางรทาางารศึงษา
ได้บรรยายถ่ายทอดความรู้ให้งับคณะผู้มาเยี่ยมชม มาเป็นหลังฐานงารดาเนินาาน มาตรฐานที่ 5 ให้มางยิ่าขึ้น
ข้อ เสนอแนะ : - ควรนาแหล่ าข้ อมู ลและผลาานงารเผยแพร่ งารบริง ารทาาวิช างาร ที่ เป็น ประโยชน์
ต่องอาทัพ/ชุ มชน/สัาคม ได้แง่ อาจารย์สอนนองหน่วย , จัดงิจงรรมาานวันเด็ง แห่า ชาติ , งารเยี่ยมชม
ดูาานอาค์งรหน่วยาานราชงาร/เองชน , เครื่อาฝึงบินจาลอา และพิพิธภัณฑ์งารบินทหารบง
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ส่วนที่ 2 ส่วนสาคัญ
มาตรฐานที่ 6 การปลูกฝังอุดมการณ์ทหารและการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 การปลุกฝังอุมการร์ความเป็นทหาร และเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่ดี
คาอธิบายตัวบ่าชี้ : สถานศึงษาจัดงิจงรรมให้ผู้เรียน ครู อาจารย์ บุคลางรสนับสนุนงารศึงษา และ
เข้าร่วม งิจงรรมปลูงฝัาและสร้าาเสริมอุดมงารณ์ทหาร และความเป็นพลเมือาที่ดี ผ่านงิจงรรม 5 ด้าน ได้แง่ 1)
ด้านงารปลูงฝัา และสร้าาเสริมอุดมงารณ์ความรังชาติ เทิดทูนพระมหางษัตริย์และงารส่า เสริมงารปงครอา
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหางษัตริย์ทราเป็นประมุข 2) ด้านเสริมสร้าาพัฒนาภาวะผู้นาและงารปลูงฝัา
งารเป็นทหารอาชีพ 3) ด้านปรัชญาเศรษฐงิจพอเพียา 4) ด้านงารอนุรังษ์สิ่า แวดล้อม 5) ด้านงารงีฬาและ
นันทนางาร
จุดมุ่าหมาย : เพื่อปลูงฝัาและสร้าาเสริมอุดมงารณ์ทหารและความเป็นพลเมือาที่ดีให้แง่ผู้เรียน
ผลการประเมิน
ตนเอง

ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การพิจารณา
6.1 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

5(-)

1. มีแผนงารจัดงิจงรรมงารปลูงฝัาอุดมงารณ์ สร้าาเสริมอุดมงารณ์ทหาร และความ
เป็นพลเมือาที่ดี
เงณฑ์ 2. มีงารดาเนินงิจงรรมงารปลูงฝัาอุดมงารณ์ สร้าาเสริมอุดมงารณ์ทหาร และความ
เป็นพลเมือาที่ดี
เงณฑ์

เงณฑ์ 3. มีงารประเมินผลงารจัดงิจงรรมตามเงณฑ์ข้อ 2

คะแนน 2 - 3
มีงารดาเนินงาร
2 ข้อ

คะแนน 4
มีงารดาเนินงาร
3 ข้อ

ผ่าน
ผ่าน

เงณฑ์ 4. มีงารนาผลงารประเมินจางเงณฑ์ข้อที่ 3 ไปปรับปรุาพัฒนา
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีงารดาเนินงาร
1 ข้อ

ผ่าน

ผ่าน(-)

คะแนน 5
มีงารดาเนินงาร
4 ข้อ

ในปีาบประมาณ 2560 รร.งารบิน ทบ. ได้ งาหนดให้มีแผนาาน/โครางาร และงารจัดงิจงรรมงารปลูงฝัา
อุดมงารณ์ สร้าาเสริมอุดมงารณ์ทหาร และความเป็นพลเมือาที่ดี ครบทั้า 5 ด้าน ( เกณฑ์ 1 , เอกสาร 6.1 ) และ
มีงารดาเนินงารตามงิจงรรมงารปลูงฝัาอุดมงารณ์ สร้าาเสริมอุดมงารณ์ทหาร และความเป็นพลเมือาที่ดี รวมทั้าสิ้น
5 โครางาร 7 งิจงรรม พร้อมทั้าได้มีงารเผยแพร่งารดาเนินาานในรูปแบบต่าา ๆ เช่นทาาเว็บไซต์ รร.งารบิน ทบ.
ภาพถ่ายบอร์ดงิจงรรม เป็นต้น ( เกณฑ์ 2 , เอกสาร 6.2 ) และได้ดาเนินงารประเมินผลตามแผนาาน/โครางาร/
งิจงรรม เพื่อนาเรียนให้ผู้บัาคับบัญชา ได้รับทราบ ( เกณฑ์ 3 , เอกสาร 6.3 ) และได้ดาเนินงารนาผลจางงาร
ประเมินในข้อที่ 3 มาดาเนินงารปรับปรุาพัฒนา เพื่อใช้ในงารวาาแผนาาน/โครางาร/งิจงรรม ในปีต่อไป
ให้มีประสิทธิภาพยิ่าขึ้น ( เกณฑ์ 4 , เอกสาร 6.4 )
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ส่วนที่ 3 รายการเอกสารอ้างอิง หลักฐานอ้างอิง
รายการเอกสาร
เอกสาร 6.1
6.1.1 หนัาสือ แผนงเตรียมงาร รร.งารบิน ทบ. ที่ ต่อ แผนงเตรียมงาร ฯ 186/60 ลา 31 ม.ค.60
เรื่อา ขออนุมัติแผนาาน/โครางาร ประจาปีาบประมาณ 2560
6.1.2 โครางาร ด้านงารปลูงฝัาและสร้าาเสริมอุดมงารณ์ความรังชาติ เทิดทูนพระมหางษัตริย์และ
งารส่าเสริมงารปงครอาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหางษัตริย์ทราเป็นประมุข ( 3 งิจงรรม )
6.1.2.1 งิจงรรม งารเคารพธาชาติ
6.1.2.2 งิจงรรม งารร้อาเพลาสรรเสริญพระบารมี
6.1.2.3 งิจงรรม ส่าเสริมงารปงครอาระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหางษัตริย์ทราเป็น
ประมุข ( งารอองเสียาเลืองตั้า หัวหน้าและรอาหัวหน้านังเรียนขอาแต่ละหลังสูตร )
6.1.3 โครางาร ด้านเสริมสร้าาพัฒนาภาวะผู้นาและงารปลูงฝัางารเป็นทหารอาชีพ ( 1 งิจงรรม )
- งิจงรรม งารต้อนรับสุภาพบุรุษงารบินทหารบง
6.1.4 โครางาร ด้านปรัชญาเศรษฐงิจพอเพียา ( 1 งิจงรรม )
- งิจงรรม งารปลูงพืชผังสวนครัว
6.1.5 โครางาร ด้านงารอนุรังษ์สิ่าแวดล้อม ( 1 งิจงรรม )
- งิจงรรม งารปลูงหญ้าแฝง
6.1.6 โครางาร ด้านงารงีฬาและนันทนางาร ( 1 งิจงรรม )
- งิจงรรม งารแข่าขันงีฬาและนันทนางาร
6.1.7 คาสั่า พัน.นร.รร.งารบิน ทบ. (เฉพาะ) ที่ 39/59 ลา 3 ต.ค.59 เรื่อา แต่าตั้าผู้รับผิดชอบ
งารดาเนินาาน งารปลุงฝัาอุดมงารณ์ความเป็นทหาร เสริมสร้าาความเป็นพลเมือาที่ดี
เอกสาร 6.2
- รายาานงารเผยแพร่ภาพงิจงรรม มาตรฐานที่ 6 (ทั้า 7 งิจงรรม) ( รายละเอียดสามารถดูได้ที่
เว็บไซต์ รร.งารบิน ทบ. www. aavnc – schooI.com )
เอกสาร 6.3
6.3.1 หนัาสือ แผนงเตรียมงาร รร.งารบิน ทบ. ที่ต่อแผนงเตรียมงาร ฯ 1163/60 ลา 12 มิ.ย.60
เรื่อา ขออนุมัติจัดงิจงรรมส่าเสริมงารปงครอาระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหางษัตริย์ทราเป็นประมุข
6.3.2 หนัาสือ พัน.นร.รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/204 ลา 7 เม.ย.60 เรื่อา รายาานสรุปผลงาร
ประเมินโครางาร ด้านงารปลุงฝัาจิตสานึงด้านงารรังชาติ งิจงรรม ส่าเสริมงารปงครอาระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหางษัตริย์ทราเป็นประมุข ( งารเลืองตั้าหัวหน้าและรอาหัวหน้านังเรียนขอาหลังสูตร )
6.3.3 หนัาสือ แผนงเตรียมงาร รร.งารบิน ทบ. ที่ต่อแผนงเตรียมงาร ฯ 1311/60 ลา 29 มิ.ย.60
เรื่อา รายาานสรุปผลงารจัดงิจงรรมตามโครางาร
6.3.4 หนัาสือ พัน.นร.รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/69 ลา 14 ง.พ.60 เรื่อา รายาานสรุปผลงาร
ประเมิน โครางารด้านงารปลูงฝัาจิตสานึงด้านงารรังชาติ งิจงรรม งารเคารพธาชาติ
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6.3.5 หนัาสือ แผนงเตรียมงาร รร.งารบิน ทบ. ที่ต่อแผนงเตรียมงาร ฯ 483/60 ลา 17 มี.ค.60
เรื่อา รายาานสรุปผลงารจัดงิจงรรมตามโครางาร
6.3.6 หนัาสือ พัน.นร.รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/183 ลา 21 เม.ย.60 เรื่อา รายาานสรุปผล
งารรประเมิน โครางารด้านงารเทิดทูนพระมหางษัตริย์ งิจงรรม งารร้อาเพลาสรรเสริญพระบารมี
6.3.7 หนัาสือ แผนงเตรียมงาร รร.งารบิน ทบ. ที่ต่อแผนงเตรีมงาร ฯ 774/60 ลา 27 เม.ย.60
เรื่อา รายาานสรุปผลงารจัดงิจงรรมตามโครางาร
6.3.8 หนัาสือ แผนงเตรียมงาร รร.งารบิน ทบ. ที่ต่อแผนงเตรีมงาร ฯ 1616/60 ลา 19 ง.ย.60
เรื่อา ขออนุมัติจัดโครางารงิจงรรม งารต้อนรับสุภาพบุรุษงารบิน
6.3.9 หนัาสือ พัน.นร.รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/70 ลา 15 ง.พ.60 เรื่อา รายาานสรุปผลงาร
จัดงิจงรรมเสริมสร้าาพัฒนาภาวะผู้นาและงารปลูงฝัางารเป็นทหารอาชีพ
6.3.10 หนัาสือ แผนงเตรียมงาร รร.งารบิน ทบ. ที่ต่อแผนงเตรียมงาร ฯ 483/60 ลา 17 มี.ค.60
เรื่อา รายาานสรุปผลงารดาเนินแผนาาน/โครางาร ประจาปีาบประมาณ 2560
6.3.11 หนัาสือ แผนงเตรียมงาร รร.งารบิน ทบ. ที่ต่อแผนงเตรียมงาร ฯ 885/60 ลา 15 พ.ค.60
เรื่อา ขออนุมัติจัดงิจงรรมปลูงพืชผังสวนครัว
6.3.12 หนัาสือ พัน.นร.รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/265 ลา 8 มิ.ย.60 เรื่อา รายาานสรุปผล
งารประเมิน โครางารด้านงารพัฒนาความรู้ด้ านปรัชญาเศรษฐงิจพอเพียาและนาไปปฏิบัติ งิจงรรม งารปลูง
พืชผังสวนครัว
6.3.13 หนัาสือ แผนงเตรียมงาร รร.งารบิน ทบ. ที่ต่อแผนงเตรียมงาร ฯ 1172/60 ลา 12 มิ.ย.60
เรื่อา รายาานสรุปผลงารจัดงิจงรรมตามโครางาร
6.3.14 หนัาสือแผนงเตรียมงาร รร.งารบิน ทบ. ที่ต่อแผนงเตรี ยมงาร ฯ 885/60 ลา 15 พ.ค.60
เรื่อา ขออนุมัติจัดงิจงรรมงารปลูงหญ้าแฝง
6.3.15 หนัาสือ พัน.นร.รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/266 ลา 8 มิ.ย.60 เรื่อา รายาานงาร
สรุปผลงารประเมิน โครางารด้านอนุรังษ์สิ่าแวดล้อม งิจงรรมงารปลูงหญ้าแฝง
6.3.16 หนัาสือ แผนงเตรียมงาร รร.งารบิน ทบ. ที่ต่อแผนงเตรียมงาร ฯ 1172/60 ลา 12 มิ.ย.60
เรื่อา รายาานสรุปผลงารจัดงิจงรรมตามโครางาร
6.3.17 หนัาสือ แผนงเตรียมงาร รร.งารบิน ทบ. ที่ต่อแผนงเตรียมงาร ฯ 430/60 ลา 8 มี.ค.60
เรื่อา ขออนุมัติจัดงิจงรรม งารแข่าขันงีฬาและนันทนางาร
6.3.18 หนัาสือ พัน.นร.รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/179 ลา 19 เม.ย.60 เรื่อา รายาานสรุปผล
งารจัดงิจงรรมงารแข่าขันงีฬาและนันทนางาร
6.3.19 หนัาสือ แผนงเตรียมงาร รร.งารบิน ทบ. ที่ต่อแผนงเตรียมงาร ฯ 774/60 ลา 27 เม.ย.60
เรื่อา รายาานสรุปผลงารจัดงิจงรรมตามโครางาร
เอกสาร 6.4
- รายาานงารนาผลงารประเมินไปปรับปรุาพัฒนา
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ส่วนที่ 4 ส่วนสรุป
มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้
6.1
ผลรวมขอาคะแนน

6
ค่าคะแนนมาตรฐานที่ 6

ผลการประเมินตนเอง
5(-)
5(-)

=

ผลรวมขอาคะแนน X ค่าน้าหนัง (5%)
จานวนตัวบ่าชี้ (1)
= 5 X 5
1
= 25

มาตรฐานที่ 6
จุดแข็ง : - มีงารดาเนินาานตามแผนาาน/โครางาร/งิจงรรม ครบทั้า 5 ด้าน
จุดที่ควรพัฒนา : - ควรเพิ่มเติมสรุปผลงารประเมินในงารจัดแผนาาน/โครางาร/งิจงรรม เพื่อนาไปปรับปรุา
พัฒนา อย่าาเป็นรูปธรรม
ข้อเสนอแนะ : - ควรดาเนินงิจงรรมเพิ่มเติม แต่ละส่วนให้ครอบคลุมและต่อเนื่อา
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ส่วนที่ 2 ส่วนสาคัญ
มาตรฐานที่ 7 การบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 แผนการบริหารและการพัฒนาสถานศึกษา
คาอธิบายตัวบ่าชี้ :สถานศึงษามีงารงาหนด ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธงิจ และแผนแม่บท ที่ครอบคลุม
งารพัฒนาคุณภาพงารศึงษาในด้านต่าาๆ ที่สอดคล้อางับ นโยบาย วิสัยทัศน์และพันธงิจขอาหน่วยเหนือ มี งาร
จัดทาแผนงารดาเนินาานที่สอดคล้อางับแผนแม่บท มีงารงาหนดอัตลังษณ์ขอาผู้สาเร็จงารศึงษาและเองลังษณ์
ขอาสถานศึงษาและเปูาหมายในงารจัดงารศึงษาภายใต้บริบทขอางอาทัพบงอย่าาชัดเจน
จุดมุ่าหมาย : เพื่อให้สถานศึงษามีงารพัฒนาอย่าาต่อเนื่อาอย่าาเป็นระบบและมีแนวทาางารพัฒนาที่
ชัดเจน
ผลการประเมิน
ตนเอง

ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การพิจารณา
7.1 แผนการบริหารและการพัฒนาสถานศึกษา

5

1. มีงารงาหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธงิจ และแผนแม่บท /แผนพัฒนาคุณภาพ
ขอาสถานศึงษา (แผน 5 ปี ) และมีงารประชาสัมพันธ์
เงณฑ์ 2. มีแผนาานและโครางาร หรือแผนปฏิบัติงารประจาปีที่ สอดคล้อางับแผน
แม่บท
เงณฑ์ 3. มีงารดาเนินาานตามแผนาานและโครางาร
เงณฑ์

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

เงณฑ์ 4. มีงารประเมินผลแผนาานและโครางารตามเปูาหมายที่งาหนด

ผ่าน

เงณฑ์ 5. มีงารนาผลงารประเมินมาปรับปรุา พัฒนา แผนแม่บท/แผนพัฒนาคุณภาพ
งารศึงษา/แผนปฏิบัติาานประจาปี

ผ่าน

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีงารดาเนินงาร
1 ข้อ

คะแนน 2
มีงารดาเนินงาร
2 ข้อ

คะแนน 3
มีงารดาเนินงาร
3 ข้อ

คะแนน 4
มีงารดาเนินงาร
4 ข้อ

คะแนน 5
มีงารดาเนินงาร
5 ข้อ

รร.งารบิน ทบ. ได้มีงาหนด ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธงิจ วัตถุประสาค์ และแผนแม่บทขอาสถานศึงษา
ที่เชื่อมโยาสอดคล้อางับหน่วยเหนือ และมีอัตลังษณ์ขอาผู้สาเร็จงารศึงษา และเองลังษณ์ขอาสถานศึงษา โดยมี
เปูาหมายในงารจัดงารศึงษาภายใต้บริบทขอางอาทัพบงอย่าาชัดเจน และได้ดาเนินงารงาหนด/ทบทวน ปรัชญา
วิสัยทัศน์ พันธงิจ ในงารทบทวนมีครู- อาจารย์ และบุคลางรทาางารศึงษา ร่วมในงารทบทวน จานวน 268 นาย
คิดเป็นร้อยละ 97.41 ขอางาลัาพลทั้าหมด 271 นาย และได้ดาเนินงารเผยแพร่ ปรัชญา วิสัยทัศน์ และ พันธงิจ
ให้งับบุคลางร งาลัาพลและผู้เข้ารับงารศึงษาทุงหลังสูตร ได้ทราบทาา เว็บไซต์ คู่มือ เองสารประงอบงารเรียน
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และติดที่ห้อาเรียนและสถานที่ต่าา ๆ ภายใน รร.งารบิน ทบ. ได้จัดทาแผนแม่บทที่สนอาตอบและครอบคลุมต่อ
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธงิจ และวัตถุประสาค์ ขอา รร.งารบิน ทบ. ( เกณฑ์ 1, เอกสาร 7.1 ) มีแผนาานและ
โครางาร หรือแผนปฏิบัติงารประจาปีที่สอดคล้อางับแผนแม่บท ( เกณฑ์ 2, เอกสาร 7.2 ) มีงารดาเนินาาน
ตามแผนาานและโครางาร ( เกณฑ์ 3, เอกสาร 7.3 ) มีงารประเมินผลแผนาานและโครางารตามเปูาหมาย
ที่งาหนด มีงารประเมินง่ อน/ระหว่าา/หลั า งารด าเนินาานขอาแผนาานและโครางาร และสรุปรายาานต่ อ
ผู้บริหาร ( เกณฑ์ 4, เอกสาร 7.4 ) และนาผลงารประเมินมาปรับปรุา พัฒนา แผนแม่บท/แผนพัฒนาคุณภาพ
งารศึงษา/แผนปฏิบัติาานประจาปี นาผลงารประเมินแผนาานและโครางารมาพัฒนา แผนาานและแผนแม่บท
( เกณฑ์ 5, เอกสาร 7.5 )

ส่วนที่ 3 รายการเอกสารอ้างอิง หลักฐานอ้างอิง
รายการเอกสาร
เอกสาร 7.1
7.1.1 วิสัยทัศน์งอาทัพบง 2560
7.1.2 คาสั่างอาทัพบง ที่ 49/2559 เรื่อา นโยบายงารศึงษาขอางอาทัพบง พ.ศ. 2560 - 2564
7.1.3 คาสั่าศูนย์งารบินทหารบง ที่ 7/58 ลา 10 พ.ย.58 เรื่อา นโยบายด้านงารศึงษา ปี 60
7.1.4 หนัาสือแผนงเตรียมงาร รร.งารบิน ทบ. ที่ต่อ รร.งารบิน ทบ. ลับ รับที่ 3/60 ลา 31 ม.ค.60
เรื่อา นโยบายงารศึงษาขอา ทบ. พ.ศ.2560 - 2564
7.1.5 แผนแม่บทงารพัฒนางารศึงษาขอาโราเรียนงารบิ นทหารบง พ.ศ.2560 – 2564 ตามนโยบาย
งารศึงษาขอางอาทัพบง ปี พ.ศ.2560 - 2564
7.1.6 หนัาสือ งยข.ศบบ. ด่วนมาง ที่ งห 0465.3/2816 ลา 3 ต.ค.55 เรื่อา วิสัยทัศน์ ศบบ. 2560
7.1.7 หนั า สื อ แผนงเตรี ย มงาร รร.งารบิ น ทบ.ที่ ต่ อ แผนงเตรี ย มงารฯ 653/59 ลา 28 เม.ย.59
เรื่อา ร่าาวิสัยทัศน์ ศบบ. ใหม่
7.1.8 หนัาสือแผนงเตรียมงาร รร.งารบิน ทบ. ที่งห 0465.13/197 ลา 18 พ.ค.59 เรื่อา ขออนุมัติใช้
คาขวัญและวิสัยทัศน์
7.1.9 หนัาสือแผนงเตรียมงาร รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/261 ลา 12 ง.ค.60 เรื่อางารงาหนด/
ทบทวน ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธงิจ วัตถุประสาค์ และ แผนแม่บท รร.งารบิน ทบ.
7.1.10 หนัาสือแผนงเตรียมงาร รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/343 ลา 29 ส.ค.60 เรื่อา งารงาหนด/
ทบทวน ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธงิจ วัตถุประสาค์ และ แผนแม่บท รร.งารบิน ทบ. (สรุปแบบสารวจ)
7.1.11 แบบสารวจความคิดเห็น เพื่องาหนด/ทบทวน ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธงิจ วัตถุประสาค์ และ
แผนแม่บท รร.งารบิน ทบ.
7.1.12 หนัาสือแผนงเตรียมงาร รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/403 ลา 2 ต.ค.60 เรื่อา รายาานผล
งารประชุมงาหนด/ทบทวน ปรัชญา วิสยทัศน์ พันธงิจ วัตถุประสาค์ และ แผนแม่บท รร.งารบิน ทบ.
7.1.13 งารเผยแพร่ปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธงิจ ขอา รร.งารบิน ทบ. และขอา นขต.รร.งารบิน ทบ.
7.1.14 งารเผยแพร่ปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธงิจ ขอา รร.งารบิน ทบ. ผ่านเว็บไซต์ รร.งารบิน ทบ.
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7.1.15 งารเผยแพร่ปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธงิจ ขอา รร.งารบิน ทบ. ทาาเองสารคู่มือผู้เข้ารับ
งารศึงษาหลังสูตร ขอา รร.งารบิน ทบ.
เอกสาร 7.2
7.2.1 หนัาสือแผนงเตรียมงาร รร.งารบิน ทบ. ที่ต่อแผนงเตรียมงารฯ 2142/59 ลา 24 พ.ย.59
เรื่อา ขออนุมัติแผนาาน/โครางารพัฒนางารประงันคุณภาพงารศึงษา ประจาปีาบประมาณ 2560
7.2.2 หนัาสือ แผนงเตรียมงาร รร.งารบิน ทบ. ที่ต่อแผนงเตรียมงารฯ 1851/59 ลา 17 ต.ค.59
เรื่อา ขออนุมัติแผนาาน/โครางาร ประจาปีาบประมาณ 2560
7.2.3 หนัาสือแผนงเตรียมงาร รร.งารบิน ทบ. ที่ต่อแผนงเตรียมงารฯ 2417/59 ลา 27 ธ.ค.59
เรื่อา ขออนุมัติโครางาร ประจาปีาบประมาณ 2560
7.2.4 หนัาสือแผนงเตรียมงาร รร.งารบิน ทบ. ที่ต่อแผนงเตรียมงารฯ 441/60 ลา 13 มี.ค.59
เรื่อา ขออนุมัติแผนาาน/โครางาร ประจาปีาบประมาณ 2560
7.2.5 หนัาสือแผนงเตรียมงาร รร.งารบิน ทบ. ที่ต่อแผนงเตรียมงารฯ 1964/59 ลา 2 พ.ย.59
เรื่อา ขออนุมัติแผนาาน/โครางารจัดทาปูายนิเทศประงอบงารสอนวิชาซ่อมบารุา
7.2.6 หนัาสือแผนงเตรียมงาร รร.งารบิน ทบ. ที่ต่อแผนงเตรียมงารฯ 2033/59 ลา 9 พ.ย.59
เรื่อา ขออนุมัติโครางารนวัตงรรมทาางารศึงษา เครื่อาตรวจข้อสอบงึ่าอัตโนมัติ
7.2.7 หนัาสือแผนงเตรียมงาร รร.งารบิน ทบ. ที่ต่อแผนงเตรียมงารฯ 2087/59 ลา 16 พ.ย.59
เรื่อา ขออนุมัติแผนาาน/โครางารสนับสนุนแผนแม่บท ประจาปีาบประมาณ 2560
7.2.8 หนัาสือแผนงเตรียมงาร รร.งารบิน ทบ. ที่ต่อแผนงเตรียมงารฯ 186/60 ลา 31 ม.ค.60
เรื่อา ขออนุมัติแผนาาน/โครางาร ประจาปีาบประมาณ 2560
7.2.9 หนัาสือแผนงเตรียมงาร รร.งารบิน ทบ. ที่ต่อแผนงเตรียมงารฯ 2046/59 ลา 11 พ.ย.59
เรื่อา ขออนุมัติแผนาาน/โครางารพัฒนางารประงันคุณภาพงารศึงษา ประจาปีาบประมาณ 2560
7.2.10 หนัาสือแผนงเตรียมงาร รร.งารบิน ทบ. ที่ต่อแผนงเตรียมงารฯ 863/60 ลา 8 พ.ค.60
เรื่อา ขออนุมัติแผนาานพัฒนางารประงันคุณภาพงารศึงษา และโครางารด้านงารนาเสนอแนะจางผลงาร
ประเมินคุณภาพไปปรับปรุาพัฒนา ประจาปีาบประมาณ 2560 เพิ่มเติม
7.2.11 หนัาสือแผนงเตรียมงาร รร.งารบิน ทบ. ที่ต่อแผนงเตรียมงารฯ 1474/59 ลา 31 ง.ค.60
เรื่อา ขออนุมัติแผนาาน/โครางารสนับสนุนแผนแม่บทงารพัฒนางารศึงษาขอา รร.งารบิน ทบ. ประจาปี 2560
เอกสาร 7.3
7.3.1 หนัาสือรายาานผลงารดาเนินาานตามแผนาาน/โครางาร จางหน่วยรับผิดชอบ
7.3.2 หนัาสือแผนงเตรียมงาร รร.งารบิน ทบ. ที่ต่อแผนงเตรียมงารฯ 1907/60 ลา 13 ง.ย.60
เรื่อา ขอรับงารสนับสนุนวิทยางร
7.3.3 หนัาสือแผนงเตรียมงาร รร.งารบิน ทบ. ที่ต่อแผนงเตรียมงารฯ 1894/60 ลา 18 ง.ย.60
เรื่อา ขออนุมัตินาผู้เข้ารับงารอบรมหลังสูตรภาษาอัางฤษ และคณะอาจารย์ ศึงษาดูาาน
7.3.4 สรุปผลงารประเมินแผนาานโครางาร ประจาปี 2560
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เอกสาร 7.4
7.4.1 คาสั่า รร.งารบิน ทบ. (เฉพาะ) ที่ 171/58 เรื่อา แต่า ตั้า คณะงรรมงารประเมินแผนาาน/
โครางาร
7.4.2 หนั า สื อ แผนงเตรี ย มงาร รร.งารบิ น ทบ. ที่ งห 0465.13/822 ลา 20 ต.ค.59
เรื่อา งารประเมินง่อนดาเนินแผนาานจัดทาปูายนิเทศประงอบงารสอนวิชาซ่อมบารุา
7.4.3. หนั า สื อ แผนงเตรี ย มงาร รร.งารบิ น ทบ. ที่ งห 0465.13/942 ลา 7 ธ.ค.59
เรื่อา งารประเมินระหว่าาดาเนินแผนาานจัดทาปูายนิเทศประงอบงารสอนวิชาซ่อมบารุา
7.4.4 หนั า สื อ แผนงเตรี ย มงาร รร.งารบิ น ทบ. ที่ งห 0465.13/23 ลา 12 ม.ค.60
เรื่อา งารประเมินหลัาดาเนินแผนาานจัดทาปูายนิเทศประงอบงารสอนวิชาซ่อมบารุา
7.4.5 หนั า สื อ แผนงเตรี ย มงาร รร.งารบิ น ทบ. ที่ งห 0465.13/823 ลา 20 ต.ค.59
เรื่อา งารประเมินง่อนดาเนินโครางารจัดทาปูายประงอบงารสอนเรื่อาลวดห้ามและสลังผ่า
7.4.6 หนั า สื อ แผนงเตรี ย มงาร รร.งารบิ น ทบ. ที่ งห 0465.13/943 ลา 7 ธ.ค.59
เรื่อา งารประเมินระหว่าาดาเนินโครางารจัดทาปูายประงอบงารสอนเรื่อาลวดห้ามและสลังผ่า
7.4.7 หนั า สื อ แผนงเตรี ย มงาร รร.งารบิ น ทบ. ที่ งห 0465.13/30 ลา 25 ม.ค.60
เรื่อา งารประเมินหลัาดาเนินโครางารจัดทาปูายประงอบงารสอนเรื่อาลวดห้ามและสลังผ่า
7.4.8 หนั า สื อ แผนงเตรี ย มงาร รร.งารบิ น ทบ. ที่ งห 0465.13/19 ลา 12 ม.ค.60
เรื่อ า งารประเมิน ง่อนดาเนิน โครางารจั ดอางาศยานสนั บสนุ นศูน ย์ง ารบิ นทหารบง าานวัน เด็ง แห่า ชาติ
ประจาปี 2560
7.4.9 หนั า สื อ แผนงเตรี ย มงาร รร.งารบิ น ทบ. ที่ งห 0465.13/20 ลา 14 ม.ค.60
เรื่อา งารประเมินระหว่าาดาเนินโครางารจัดอางาศยานสนับสนุนศูนย์งารบินทหารบง าานวันเด็งแห่าชาติ
ประจาปี 2560
7.4.10 หนั า สื อ แผนงเตรี ย มงาร รร.งารบิ น ทบ. ที่ งห 0465.13/21 ลา 16 ม.ค.60
เรื่อ า งารประเมิ นหลัา ดาเนิ นโครางารจั ดอางาศยานสนั บสนุน ศูน ย์งารบิ นทหารบง าานวัน เด็ งแห่า ชาติ
ประจาปี 2560
7.4.11 หนั า สื อ แผนงเตรี ย มงาร รร.งารบิ น ทบ. ที่ งห 0465.13/253 ลา 5 ง.ค.60
เรื่อา งารประเมินง่อนดาเนินโครางารจัดอางาศยานสนับสนุนศูนย์งารบินทหารบง พิธีต้อนรับทหารใหม่ ขั้นที่ 3
และงารต้อนรับญาติทหารใหม่
7.4.12 หนั า สื อ แผนงเตรี ย มงาร รร.งารบิ น ทบ. ที่ งห 0465.13/257 ลา 7 ง.ค.60
เรื่อา งารประเมินระหว่าาดาเนินโครางารจัดอางาศยานสนับสนุนศูนย์งารบินทหารบง พิธีต้อนรับทหารใหม่
ขั้นที่ 3 และงารต้อนรับญาติทหารใหม่
7.4.13 หนั า สื อ แผนงเตรี ย มงาร รร.งารบิ น ทบ. ที่ งห 0465.13/258 ลา 11 ง.ค.60
เรื่ อ า งารประเมิ นหลั า ดาเนิ น โครางารจั ดอางาศยานสนั บ สนุน ศู น ย์ง ารบิน ทหารบง พิธี ต้ อนรั บทหารใหม่
ขั้นที่ 3 และงารต้อนรับญาติทหารใหม่
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7.4.14 หนัาสือ แผนงเตรียมงาร รร.งารบิน ทบ. ที่ต่อแผนงเตรียมงารฯ 483/60 ลา 17 มี.ค.60
เรื่อา รายาานสรุปผลงารดาเนินแผนาาน/โครางาร ประจาปีาบประมาณ 2560
7.4.15 หนัาสือ แผนงเตรียมงาร รร.งารบิน ทบ. ที่ต่อแผนงเตรียมงารฯ 774/60 ลา 27 เม.ย.60
เรื่อา รายาานสรุปผลงารจัดงิจงรรมตามโครางาร
7.4.16 หนัาสือ แผนงเตรียมงาร รร.งารบิน ทบ. ที่ต่อแผนงเตรียมงารฯ 1172/60 ลา 12 มิ.ย.60
เรื่อา รายาานสรุปผลงารจัดงิจงรรมตามโครางาร
7.4.17 หนัาสือ แผนงเตรียมงาร รร.งารบิน ทบ. ที่ต่อแผนงเตรียมงารฯ 1311/60 ลา 27 มิ.ย.60
เรื่อา รายาานสรุปผลงารจัดงิจงรรมตามโครางาร
7.4.18 หนัาสือ แผนงเตรียมงาร รร.งารบิน ทบ. ที่ต่อแผนงเตรียมงารฯ 1460/60 ลา 19 ง.ค.60
เรื่อา รายาานสรุปผลงารประเมินโครางารจัดอางาศยานสนับสนุน ศบบ.จัดงิจงรรมตามโครางาร
เอกสาร 7.5
- สรุปผลงารประเมินแผนาานโครางาร ประจ าปี 2560 และแนวทาาในงารพัฒ นา แผนาาน
โครางาร ปี 2561
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ส่วนที่ 2 ส่วนสาคัญ
มาตรฐานที่ 7 การบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 การบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ
คาอธิบายตัวบ่าชี้ : ผู้บริหารสถานศึงษามีงารดาเนินาานตามนโยบายที่งาหนดเพื่อให้เงิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลทั้ าในระยะสั้นและระยะยาว มีระบบตรวจสอบงารทาาานตามภารงิจ ตลอดจนมีงารติดตามและ
ประเมินผลอย่าาต่อเนื่อา
จุดมุ่าหมาย : เพื่อให้ผู้บริหารปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ในงารบริหารและพัฒนาสถานศึงษาอย่าาเป็น
ระบบ เป็นไปตามแผนาานที่งาหนดและให้งาลัาพลมีส่วนร่วมในงารพัฒนาสถานศึงษา
ผลการประเมิน
ตนเอง

ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การพิจารณา
7.2

การบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ

4.5

เงณฑ์ 1. มีงารจัดทาโคราสร้าาขอาหน่วยาาน โคราสร้าางารบริหาราาน และงารงาหนด
หน้าที่งารปฏิบัติาานขอาหน่วยาานต่าาๆภายในสถานศึงษาอย่าาชัดเจน
2. งาลัาพลรับรู้ เข้าใจ วิสัยทัศน์ พันธงิจ และแผนแม่บท อัตลังษณ์ และเองลังษณ์
เงณฑ์
นโยบายและแผนาานขอาสถานศึงษา และบทบาทหน้าที่ในงารดาเนินาาน
เงณฑ์ 3. มีงารดาเนินงารตามบทบาทหน้าที่

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

4. มีงารติดตามาานและรายาานอย่าาเป็นระบบและนาระบบสารสนเทศมาใช้ในงาร
บริหาร
เงณฑ์ 5. ศังยภาพระบบฐานข้อมูลสาหรับผู้บริหารเพื่องารบริหารและพัฒนางารจัดงาร
เรียนงารสอน
เงณฑ์

ผ่าน(-)
ผ่าน

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีงารดาเนินงาร
1 ข้อ

คะแนน 2
มีงารดาเนินงาร
2 ข้อ

คะแนน 3
มีงารดาเนินงาร
3 ข้อ

คะแนน 4
มีงารดาเนินงาร
4 ข้อ

คะแนน 5
มีงารดาเนินงาร
5 ข้อ

รร.งารบิน ทบ. มีงารจัดทาโคราสร้าาขอาหน่วย โคราสร้าางารบริหาราาน และงาหนดหน้าที่งาร
ปฏิบัติาานขอาหน่วยอย่าาชัดเจน ( เกณฑ์ 1, เอกสาร7.6 ) ซึ่างาลัาพลรับรู้ เข้าใจ วิสัยทัศน์ พันธงิจ และแผนแม่บท
อัตลังษณ์ และเองลังษณ์ นโยบายและแผนาานขอาหน่ วย และบทบาทหน้าที่ ในงารดาเนินาาน ( เกณฑ์ 2,
เอกสาร 7.7 ) มีงารดาเนินงารตามบทบาทหน้าที่ ( เกณฑ์ 3, เอกสาร 7.8 ) มีงารติดตามาานและรายาานอย่าา
เป็นระบบ และนาระบบสารสนเทศมาใช้ในงารบริหาร ( เกณฑ์ 4, เอกสาร 7.9 ) และยัา มีระบบฐานข้อมูล
สาหรับผู้บริหาร เพื่องารบริหารและงารพัฒนางารจัดงารเรียนงารสอน ( เกณฑ์ 5, เอกสาร 7.10 )
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ส่วนที่ 3 รายการเอกสารอ้างอิง หลักฐานอ้างอิง
รายการเอกสาร
เอกสาร7.6
7.6.1 อฉง.4700 ( ใช้ตามคาสั่า ทบ. (เฉพาะ) ลับ ที่ 39/59 ลา 4 ต.ค.59)
7.6.2 ทาเนียบผู้บัาคับบัญชา โราเรียนงารบินทหารบง
7.6.3 ภาพแผนภูมิงารบัาคับบัญชา และงารปฏิบัติาาน
7.6.4 หนัาสือแผนงเตรียมงาร รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/772 ลา 22 ง.ย.59 เรื่อา แผนงาร
ศึงษาาบาานศึงษาตามหลังสูตรประจาปีาบประมาณ 2560
7.6.5 คาสั่า รร.งารบิน ทบ. (เฉพาะ) ที่ 147/59 เรื่อา แผนงารศึงษาาบาานศึงษาตามหลังสูตร
ประจาปีาบประมาณ 2560
7.6.6 คาสั่า รร.งารบิน ทบ. (เฉพาะ) ที่ 149/59 เรื่อา แต่าตั้าผู้รับผิดชอบงารฝึงศึงษาหลังสูตร
รร.งารบิน ทบ. ประจาปีาบประมาณ 2560
7.6.7 คาสั่า รร.งารบิน ทบ. (เฉพาะ) ที่ 197/59 ลา 8 พ.ย.59 เรื่อา แต่า ตั้า คณะงรรมงารและ
เจ้าหน้าที่ระบบสารสนเทศ รร.งารบิน ทบ.
7.6.8 หนัาสือแผนงเตรียมงาร รร.งารบิน ทบ. ที่ต่อ แผนงเตรียมงารฯ 2224/59 ลา 2 ธ.ค.59
เรื่อา อนุมัติแต่าตั้าคณะงรรมงารสภางารศึงษา รร.งารบิน ทบ.
7.6.9 คาสั่า รร.งารบิน ทบ. (เฉพาะ) ที่ 25/60 เรื่อา แต่า ตั้า คณะงรรมงารจัดทาแผนแม่บทงาร
พัฒนางารศึงษาขอา รร.งารบิน ทบ. พ.ศ.2560 - 2564
7.6.10 คาสั่า รร.งารบิน ทบ. (เฉพาะ) ที่ 49/60 เรื่อ า แต่า ตั้ า คณะงรรมงารตรวจสอบและจั ด
มาตรฐานงารบิน ระดับ รร.งารบิน ทบ.
7.6.11 หนัาสือ สปศ.รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/56 เรื่อา ยงเลิงคาสั่า าานประงันคุณภาพ
งารศึงษาประจาปี 2560
เอกสาร 7.7
7.7.1 รูปภาพงารเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธงิจ ทาาเว็บไซต์ขอาหน่วย
7.7.2 รูปภาพงารเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธงิจ ทาาบอร์ดประชาสัมพันธ์ ขอา
หน่วย
7.7.3 หนัาสือ ผธง./งพ.รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/298 เรื่อา งารงาหนด/ทบทวน ปรัชญา
วิสัยทัศน์ พันธงิจ
7.7.4 บัญชีแผนงารศึงษา ประจาปี 2560 และรูปภาพงารเผยแพร่ลาเว็บไซต์ขอา รร.งารบิน ทบ.
7.7.5 แบบสอบถามงาลัาพลถึางารรับรู้และความเข้าใจ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธงิจ และแผนแม่บท
อัตลังษณ์ และเองลังษณ์ นโยบายและแผนาาน ขอาหน่วย
เอกสาร7.8
7.8.1 หนัาสือ แผนงเตรียมงารรร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/837 ลา 4 พ.ย.59 เรื่อา รายาานงาร
ประชุมรับมอบนโยบายในงารปฏิบัติาานรร.งารบิน ทบ.
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7.8.2 หนัาสือ แผนงเตรียมงาร รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/791 ลา 4 ต.ค.59 เรื่อาขออนุมัติ
ประชุมสภางารศึงษา รร.งารบิน ทบ. ครั้าที่ 1/60
7.8.3 รูปภาพงารดาเนินาานในงิจงรรมต่าาๆ ขอา ผบ.รร.งารบิน ทบ. และ รอา ผบ.รร.งารบิน ทบ.
7.8.4 หนัาสือ งยข.ศบบ. ที่ งห 0465.3/820 ลา 26 พ.ค.60 เรื่อา รายาานผลงารประชุมชี้แจา
และสั่างารขอา ผบ.ศบบ. ต่อ ผบ.นขต.ศบบ.
7.8.5 แบบสอบถามผู้บริหาร/คณะทาาานฯ เงี่ยวงับงารดาเนินาานตามบทบาทหน้าที่
เอกสาร7.9
7.9.1 หนัาสือแผนงเตรียมงาร รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/941 ลา 22 ธ.ค.59 เรื่อา รายาาน
งารประชุม นขต.รร.งารบิน ทบ.
7.9.2 หนัาสือแผนงเตรียมงาร รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/53 ลา 21 ง.พ.60 เรื่อา รายาาน
งารประชุม นขต.รร.งารบิน ทบ.
7.9.3 หนัาสือแผนงเตรียมงาร รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/101 ลา 27 มี.ค.60 เรื่อา รายาาน
งารประชุม นขต.รร.งารบิน ทบ.
7.9.4 หนัาสือ งยข.ศบบ. ที่ งห 0465.3/608 ลา 20 เม.ย.60 เรื่อา รายาานผลงารประชุมติดตาม
ความคืบหน้างารปฏิบัติตามสั่างารฯ
7.9.5 หนัาสือ แผนงเตรียมงาร รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/158 ลา 26 เม.ย.60 เรื่อา รายาาน
งารประชุมสภางารศึงษา รร.งารบิน ทบ.
7.9.6 หนัาสือ งยข.ศบบ. ทีต่ ่อ งยข.ศบบ. 3986/60 ลา 27 มิ.ย.60 เรื่อา รายาานงารประชุมนิรภัย
งารบิน ทบ.
7.9.7 หนัาสือ งยข.ศบบ. ที่ งห 0465.3/890 ลา 21 ง.ค.60 เรื่อา สรุปผลงารประชุมติดตามความ
คืบหน้างารปฏิบัติตามสั่างารฯ
7.9.8 หนัาสือ แผนงเตรียมงาร รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/375 ลา 12 ง.ย.60 เรื่อา รายาาน
งารประชุม นขต.รร.งารบิน ทบ.
เอกสาร7.10
7.10.1 รูปภาพหน้าเว็บไซต์ขอา รร.งารบิน ทบ.
7.10.2 รูปภาพหน้าเว็บไซต์ขอา รร.งารบิน ทบ.เงี่ยวงับระบบฐานข้อมูลด้านต่าาๆ ได้แง่ ด้านงาลัาพล
ด้านทรัพยางรสนับสนุนงารเรียนรู้ ด้านาบประมาณ และด้านงารเรียนงารสอน
7.10.3 ขั้นตอนวิธีงารเข้าถึาข้อมูลในระบบฐานข้อมูล ในเว็บไซต์ขอา รร.งารบิน ทบ.
7.10.4 เองสารประงอบงารลาข้อมูลในระบบฐานข้อมูล
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ส่วนที่ 2 ส่วนสาคัญ
มาตรฐานที่ 7 การบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 การจัดการความรู้ในสถานศึกษา
คาอธิบายตัวบ่าชี้ :สถานศึงษามีงารจัดงารความรูเพื่อมุ่าสู่อาค์งรแห่างารเรียนรูโดยมีงารรวบรวม
อาค์ความรูที่มีอยู่ในสถานศึงษาซึ่างระจัดงระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเองสารมาพัฒนาใหเป็นระบบ เพื่อใหทุงคน
ในสถานศึ งษาสามารถเขาถึ าความรู และพั ฒนาตนเอาใหเป็น ผู้รู้ รวมทั้ า ปฏิ บัติ า านไดอย่า ามี ป ระสิท ธิภ าพ
งระบวนงารในงารบริหารจัดงารความรูประงอบด้วย งารระบุความรูงารคัดเลืองงารรวบรวมงารจัดเง็บความรู
งารเขาถึาขอมูลและงารแลงเปลี่ยนความรูทั้าภายในและภายนองสถานศึงษา
จุดมุ่าหมาย : เพื่อ ให้บุคลางรในสถานศึงษาร่วมงันพัฒนาสถานศึงษาให้เป็นอาค์งรแห่า งาร
เรียนรู้
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การพิจารณา
7.3 การจัดการความรู้ในสถานศึกษา

ผลการประเมิน
ตนเอง
4(-)

เงณฑ์ 1. มีแผนาานงารจัดงารความรู้ขอาสถานศึงษา
ผ่าน
2. มี ง ารด าเนิ นาานจั ด งารความรู้ ตามแผนาาน/โครางารจัด งารความรู้ข อา
เงณฑ์
ผ่าน
สถานศึงษาโดยใช้งระบวนงารจัดงารความรู้
3. มีผลาานที่ได้จางงารดาเนินาานแผนาาน/โครางาร ตามงระบวนงารจัดงาร
เงณฑ์
ผ่าน
เรียนรู้
เงณฑ์ 4. มีงารนาผลาานที่ได้จางงาร จัดงารความรู้ไปใช้ประโยชน์
ผ่าน
เงณฑ์ 5. มีงารติดตามและประเมินผลแผนาาน/โครางารฯ และนาผลงารประเมินไป
ผ่าน(-)
ปรับปรุาพัฒนาจัดงารความรู้
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีงารดาเนินงาร
มีงารดาเนินงาร
มีงารดาเนินงาร
มีงารดาเนินงาร
มีงารดาเนินงาร
1 ข้อ
2 ข้อ
3 ข้อ
4 ข้อ
5 ข้อ
รร.งารบิ น ทบ. มี ง ารจั ด ท าแผนาานงารจั ด งารความรู้ ที่ เ ป็ น อาค์ ค วามรู้ ห ลั ง ขอาสถานศึ ง ษา
เพื่ อ ตอบสนอาต่ อ งารแง้ ไ ขปั ญ หาหลั ง ที่ เ ป็ น รางฐานขอางารพั ฒ นาระบบงารบริ ห ารและงารจั ด ระบบ
งารศึงษารร.งารบิน ทบ. ซึ่ารับผิดชอบให้งารฝึง – ศึงษาหลังสูตรต่าา ๆ ขอาสายวิทยางารงารบินทหารบง
ตามที่ง อาทัพ บงง าหนด เพื่อ ให้ บุ ค ลางรขอา รร.งารบิ น ทบ. สามารถเข้า ถึ า ข้ อ มู ลความรู้ และน าไปใช้
ประโยชน์ในด้านงารถ่ายทอดความรู้ให้งับผู้เข้ารับงารศึงษาในหลังสูตรต่าา ๆ ได้ และ เพื่อส่าเสริมให้มีงารนา
ความรู้ ประสบงารณ์ด้านงารทาาาน มาเผยแพร่ในรูปแบบต่าา ๆ เพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้าถึาได้า่าย โดยงารจัดอบรม
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งารพั ฒ นาสถานศึ ง ษา ให้ เ ป็ น อาค์ ง รแห่ า งารเรี ย นรู้ โดย รร.งารบิ น ทบ. มี แ ผนาาน/โครางาร พั ฒ นา
สถานศึงษาให้เป็นอาค์งรแห่างารเรียนรู้ จานวน 2 แผนาาน 4 โครางาร ( เกณฑ์ 1, เอกสาร 7.11 ) มีงาร
ดาเนินาานตามแผนาาน/โครางาร/งิจงรรม จัดงารอบรมให้ความรู้เรื่อา “งารพัฒนา รร.งารบิน ทบ. ให้เป็น
อาค์งรแห่างารเรียนรู้ และ งารแลงเปลี่ยนความรู้ระหว่าาสถานศึงษา ( เกณฑ์ 2, เอกสาร 7.12 ) มีงาร
ดาเนินงารตามแผนาานที่งาหนดไว้ อย่าาเป็นระบบ ( เกณฑ์ 3, เอกสาร 7.13 ) มีผลาานที่ได้จางเงณฑ์ข้อที่ 1
( เกณฑ์ 4, เอกสาร 7.14 ) มีงารเผยแพร่อาค์ความรู้บนเว็บไซต์ขอา รร.งารบิน ทบ. และ วารสารงารบินทหารบง
ขอา ศบบ. ( เกณฑ์ 5, เอกสาร 7.15 )

ส่วนที่ 3 รายการเอกสารอ้างอิง หลักฐานอ้างอิง
รายการเอกสาร
เอกสาร 7.11
- หนั า สื อ แผนงเตรี ย มงาร รร.งารบิ น ทบ. ที่ งห0465.13/809 ลา 28 ต.ค.59 แผนาาน
งารจัดงารความรู้ที่เป็นอาค์ความรู้ที่เป็นอาค์ความรู้หลังขอาสถานศึงษา
เอกสาร 7.12
7.12.1 หนัาสือ สปศ.รร.งารบิน ทบ. ที่ งห0465.13/186 ลา 11 พ.ย.59 เรื่อา ขออนุมัติจัดงาร
อบรมงารพัฒนาสถานศึงษาให้เป็นอาค์งรแห่างารเรียนรู้ ภายใน รร.งารบิน ทบ.
7.12.2 รายชื่อผู้เข้ารับงารอบรม เรื่อา “งารพัฒนา รร.งารบิน ทบ.ให้เป็นอาค์งรแห่างารเรียนรู้ ”
วันที่ 23 พ.ย.59 ณ สา.ทท. ค่ายสมเด็จพระศรีนครินทรา ศบบ.
7.12.3 พาวเวอร์พอยต์ เรื่อา งารจัดงารความรู้ ( KM )
7.12.4 หนั า สื อ แผนงเตรี ย มงาร รร.งารบิ น ทบ. ที่ ต่ อ แผนงเตรี ย มงาร ฯ 2033/59
ลา 9 พ.ย.59 เรื่อา ขออนุมัติโครางารนวัตงรรมทาางารศึงษา เครื่อาตรวจข้อสอบงึ่าอัตโนมัติ
7.12.5 พาวเวอร์พอยต์ เรื่อา นวัตงรรมทาางารศึงษาประเภทประดิษฐ์เครื่อาช่วยสอนงารศึงษา
7.12.6 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมนวัตงรรมเครื่อาตรวจข้อสอบ วันที่ 25 ส.ค.59 ณ ห้อาประชุม
งศ.รร.งารบิน ทบ.
7.12.7 หนัาสือ สปศ.รร.งารบิน ทบ. ที่ งห0465.13/33 ลา 20 มี.ค.60 เรื่อา ขออนุมัตินาคณะ
ครู – อาจารย์ และบุคลางรด้านงารศึงษา ศึงษาดูาาน
7.12.8 หนัาสื อ สปศ.รร.งารบิ น ทบ. ที่ งห0465.13/34 ลา 22 มี.ค.60 เรื่อา เปลี่ย นแปลา
สถานที่นาคณะครู – อาจารย์ และบุคลางรด้านงารศึงษา ศึงษาดูาาน
เอกสาร 7.13
7.13.1 หนัาสือ สปศ.รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/111 ลา 28 พ.ย.59 เรื่อา สรุปผลงาร
ประเมินความพึาพอใจ ในงารอบรมให้ความรู้
7.13.2 หนัาสือ งวง.ศบบ. ที่ งห 0465.15/694 ลา 23 ง.ค.60 เรื่อา รายาานผลงารฝึงอบรม
เชิาปฎิบัติงาร งารจัดงารความรู้ ประจาปี 2559
7.13.3 หนัาสือ แผนงเตรียมงาร รร.งารบิน ทบ. ที่ต่อ แผนงเตรียมงาร ฯ 708/60 ลา 25 เม.ย.60
เรื่อา รายาานผลงารศึงษาดูาานขอาคณะครู – อาจารย์ และบุคลางรทาางารศึงษา
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7.13.4 หนัาสือ รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/608 ลา 26 เม.ย.60 เรื่อา รายาานผลงารศึงษา
ดูาานขอาคณะครู – อาจารย์ และบุคลางรทาางารศึงษา
7.13.5 หนัาสือ รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/609 ลา 26 เม.ย.60 เรื่อา รายาานผลงารศึงษา
ดูาานขอาคณะครู – อาจารย์ และบุคลางรทาางารศึงษา
7.13.6 หนัาสือ สปศ.รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/39 ลา 17 เม.ย.60 เรื่อา สรุปผลงารศึงษา
ดูาานขอาคณะ ครู – อาจารย์ และบุคลางรทาางารศึงษา
7.13.7 หนัาสือ สปศ.รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/97 ลา 30 ง.ย.59 เรื่อา รายาานสรุปผลงาร
ปรับปรุา โครางาร งารบรรยายให้ความรู้นวัตงรรมเครื่อาตรวจข้อสอบงึ่าอัตโนมัติ
7.13.8 หนัาสือ ศูนย์ E – Learning สปศ.รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/87 ลา 23 ง.ย.59
เรื่อา รายาานสรุปผลงารประเมินนวัตงรรมเครื่อาตรวจข้อสอบงึ่าอัตโนมัติ
7.13.9 หนัาสือ ศูนย์ E – Learning สปศ.รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/77 ลา 30 ส.ค.59
เรื่อา รายาานสรุปผลงารประเมินงารบรรยายให้ความรู้นวัตงรรมเครื่อาตรวจข้อสอบงึ่าอัตโนมัติ
7.13.10 แบบประเมินเครื่อาตรวจข้อสอบงึ่าอัตโนมัติ
7.13.11 หนัาสือ ศูนย์ E – Learning สปศ.รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/71 ลา 19 ส.ค.59
เรื่อา ขอรายาานผลาานนวัตงรรมทาางารศึงษา “เครื่อาตรวจข้อสอบงึ่าอัตโนมัติ”
7.13.12 เงณฑ์งารประเมินที่ 3 งารสัมภาษณ์คณะงรรมงารจัดงารความรู้
เอกสาร 7.14
7.14.1 ภาพงารเผยแพร่ ง ารจั ด งารความรู้ข อา ผธง./งพ.รร.งารบิ น ทบ. ทาาเว็ บ ไซต์ ข อา
รร.งารบิน ทบ.
7.14.2 วารสารงารบิ น ทหารบง ปี ที่ 37 ฉบั บ ประจ าเดื อ น ต.ค. – ธ.ค. 59 หน้ า 47–55
เรื่อา “เครื่อาตรวจข้อสอบงึ่าอัตโนมัติ” ( Semi – automatic detector test )
7.14.3 หนัาสือ ผลงารปฎิบัติาานที่สาคัญ ขอา โราเรียนงารบินทหารบง ประจาปี 2560
เอกสาร 7.15
- หนัาสือ แผนงเตรียมงาร รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/ 320 ลา 10 ส.ค.60 เรื่อา สรุปผล
งารประเมินแผนาาน/โครางาร ประจาปี 2560 ในภาพรวม เพื่อดาเนินงารปรับปรุาแง้ไขในปี 2561
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ส่วนที่ 2 ส่วนสาคัญ
มาตรฐานที่ 7 การบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ประสิทธิภาพในการบริหารด้านการเงินและงบประมาณ
คาอธิบายตัวบ่าชี้ :สถานศึงษามีระบบงารจัดหาและจัดสรราบประมาณมีแผนงารใช้จ่าย/บริหาร
าบประมาณ ที่สามารถผลังดันใหสามารถดาเนินงารไดอยาามีประสิทธิภาพ มีงารรวบรวมระเบียบ/หลังเงณฑ์
งาราบประมาณให้มีงารจัดสรราบประมาณ ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลงารใช้จ่ายาบประมาณอย่าาเป็น
ระบบมีงารวิเคราะห์ทาางารเาิน เช่น าบสื่อ/โสตทัศนูปงรณ์/อุปงรณ์งารฝึง/เครื่อาช่วยฝึง/นวัตงรรมงารสร้าา
อาค์ความรู้ ระบบห้อาสมุด ระบบสารสนเทศ รวมทั้าาบพัฒนาาบดาเนินาานตามแนวทาาที่ ทบ.งาหนด เพื่อให้
ผู้บริหารสถานศึงษาทาความเข้าใจงับงารวิเคราะห์ทาางารเาิน ซึ่า จะแสดาให้เห็นถึาศังยภาพเชิางารบริหาร
จัด งารด้ านงารเาิน และาบประมาณขอาหน่ วย ที่ เน้ น ความโปร่า ใส ความถู งต้ อาใช้ า บประมาณอย่ าาคุ้ม ค่ า
มีประสิทธิภาพและเงิดประโยชน์สูาสุด
จุดมุ่าหมาย : เพื่อให้สถานศึงษามีระบบงารบริหารงารเาินและาบประมาณที่มีประสิทธิภาพ
ผลการประเมิน
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การพิจารณา
ตนเอง
7.4
เงณฑ์
เงณฑ์
เงณฑ์
เงณฑ์
เงณฑ์

ประสิทธิภาพในการบริหารด้านการเงินและงบประมาณ

5(-)

1. มีระเบียบและหลังเงณฑ์ในงารจัดทาาบประมาณเป็นเองสารอ้าาอิาในงาร
ดาเนินาาน
2. จัดทาคาขอาบประมาณ/เสนอความต้อางาราบประมาณสอดคล้อางับภารงิจ/
แผนาาน/โครางารที่งาหนดไว้ และส่า ยศ.ทบ.ตามเวลาที่งาหนด
3. มีแผนและงารใช้จ่าย/บริหาราบประมาณอย่าาถูงต้อา เป็นไปตามระเบียบ
ขอา ทบ. เน้นความประหยัด คุ้มค่า คุ้มทุน
4. มี งารติ ดตาม เร่ ารัด และตรวจสอบงารใช้จ่ายาบประมาณ ให้ เป็นไปตาม
เปูาหมาย มีงารรายาานผล นาเรียนผู้บัาคับบัญชาทราบ
5. มีผลงารคานวณาบประมาณเพื่อแสดาศังยภาพด้านงารเาินและาบประมาณ

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีงารดาเนินงาร
1 ข้อ

คะแนน 2
มีงารดาเนินงาร
2 ข้อ

คะแนน 3
มีงารดาเนินงาร
3 ข้อ

คะแนน 4
มีงารดาเนินงาร
4 ข้อ

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน(-)

คะแนน 5
มีงารดาเนินงาร
5 ข้อ
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รร.งารบิน ทบ. มีระเบียบและหลังเงณฑ์ในงารจัดทาคาขอาบประมาณขอาหน่วยตามระเบียบ ทบ.
ว่าด้วยงาราบประมาณ พ.ศ.2556, นโยบาย, ระเบียบ, หลังเงณฑ์, ข้อบัาคับอื่นๆ ( เกณฑ์ 1,เอกสาร 7.16 )
ให้ จั ด ท าค าขอาบประมาณ/ เสนอความต้ อ างาราบประมาณ สอดคล้ อ างั บ ภารงิ จ / แผนาาน/ โครางาร
( เกณฑ์ 2,เอกสาร 7.17 ) มีแผนงารใช้จ่ายาบประมาณ และงารบริหาราบประมาณอย่าาถูงต้อาเป็นไปตาม
ระเบียบขอา ทบ. เน้นความประหยัด คุ้มค่า คุ้มทุน ( เกณฑ์ 3,เอกสาร 7.18 ) มีงารติดตาม เร่ารัด และตรวจสอบ
งารใช้ จ่ายาบประมาณ ให้ เ ป็น ไปตามเปูา หมาย ( เกณฑ์ 4,เอกสาร 7.19 ) มี ผลงารคานวณาบประมาณ
เพื่อแสดาศังยภาพด้านงารเาินและาบประมาณ ( เกณฑ์ 5,เอกสาร 7.20 )

ส่วนที่ 3 รายการเอกสารอ้างอิง หลักฐานอ้างอิง
รายการเอกสาร
เอกสาร 7.16
7.16.1 ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยงาราบประมาณ พ.ศ.2556
7.16.2 ระเบียบ งค.ว่าด้ วยงารเบิงค่า ใช้จ่ ายในงารเดิ นทาาไปราชงาร (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ.2554
( หนัาสือ สปช.ทบ. ด่วนมาง ที่ งห 0406/19027 ลา 16ม.ค.55 )
7.16.3 หนัาสือ พธ.ทบ. ที่ งห 0445/12791 ลา 20 ต.ค.58 เรื่อา งาหนดราคางลาา สป.3 สาย
พธ. แผนาานระหว่าาปีาบประมาณ 2559 และประจาปี 2560
7.16.4 คาสั่า ทบ. ที่ 70/2557 ลา 12 ง.พ.57 เรื่อา งารเบิงค่าใช้จ่ายในพิธีต่าาๆ และค่าใช้จ่ายที่
เป็นงารประจา พ.ศ.2557
7.16.5 ค าสั่ า ทบ. (เฉพาะ) ที่ 44/59 ลา 11 ต.ค.59 เรื่ อ า ง าหนด เงณฑ์ ง ารแจงจ่ า ย
สิ่าอุปงรณ์ประเภท 5 สาย สพ. และ สาย วศ. สาหรับงารศึงษา ประจาปีาบประมาณ 2560
7.16.6 หนัาสือ พธ.ทบ. ที่ งห 0445/513 ลา 21 ม.ค.59 เรื่อา ขออนุมัติแง้ไขราคางลาา สป.3
สาย พธ. แผนาานระหว่าาปีาบประมาณ 2559 และแผนาานประจาปีาบประมาณ 2560
เอกสาร 7.17
7.17.1 หนัาสือ รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/1736 ลา 9 ต.ค.58 เรื่อา เสนอคาขอความต้อางาร
าบประมาณ ปี 2560
7.17.2 หนัาสือ รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/159 ลา 1 ง.พ.59 เรื่อา เสนอความต้อางาร สป.5
สาย สพ.และสาย วศ.
7.17.3 หนัาสือ รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/99 ลา 16 มี.ค.59 เรื่อา งารปรับลดความต้อางาร
าบประมาณค่าเครื่อาช่วยฝึง
7.17.4 หนั าสือ รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/751 ลา 29 มี.ค.59 เรื่ อา ความต้อางาร
าบประมาณ 2560
7.17.5 หนัาสือ รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/1298 ลา 27 มิ.ย.59 เรื่อา เสนอความต้อางาร
สป. สนับสนุนงารศึงษาปีาบประมาณ 2560
เอกสาร 7.18
7.18.1 หนัาสือ รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/1302 ลา 27 มิ.ย.59 เรื่อา งารจัดทาแผนงาร
ปฏิบัติาาน และงารแบ่าเาินประจาาวดาบประมาณปี 2560
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7.18.2 คาสั่า ทบ. (เฉพาะ) ที่ 1121/59 ลา 19 ง.ย.59 เรื่อาแผนงารศึงษา าบาานศึงษาตาม
หลังสูตรประจาปี ประจาปีาบประมาณ 2560
7.18.3 คาสั่ า รร.งารบิน ทบ. (เฉพาะ) ที่ 148/59 ลา 22 ง.ย.59 เรื่อ า แต่า ตั้า เจ้า หน้า ที่
ทาางาราบประมาณ ประจาปีาบประมาณ 2560
7.18.4 คาสั่า รร.งารบิน ทบ. (เฉพาะ) ที่ 147/59 ลา 22 ง.ย.59 เรื่อา แผนงารศึงษาาบาาน
ศึงษาตามหลังสูตรประจาปีาบประมาณ 2560
7.18.5 คาสั่า รร.งารบิน ทบ. (เฉพาะ) ที่ 149/59 ลา 22 ง.ย.59 เรื่อา แต่าตั้า ผู้รับผิดชอบ
งารฝึงศึงษา หลังสูตร รร.งารบิน ทบ. ประจาปีาบประมาณ 2560
7.18.6 คาสั่า ศบบ. (เฉพาะ) ที่ 388/59 ลา 26 ง.ย.59 เรื่อา งารจัดชุดสนับสนุนงารฝึงศึงษา
หลังสูตรขอา รร.งารบิน ทบ. ประจาปีาบประมาณ 2560
7.18.7 คาสั่า ศบบ. (เฉพาะ) ที่ 389/59 ลา 26 ง.ย.59 เรื่อา แต่าตั้าวิทยางรทางารสอน
7.18.8 หนัาสือแผนงเตรียมงาร รร.งารบิน ทบ. ที่ต่อแผนงเตรียมงารฯ 2613/59 ลา 25 ต.ค.59
เรื่อา อนุมัติเาินประจาาวดที่ 1 ครั้าที่ 1 แผนาานพื้นฐานด้านความมั่นคาและงารต่าาประเทศ งลุ่มาบาานด้าน
ยุทธงาร งารฝึงและวิจัย ประจาปีาบประมาณ 2560
7.18.9 หนั า สื อ แผนงเตรี ย มงาร รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/825 ลา 25 ต.ค.59
เรื่อา อนุมัติเาินประจาาวดที่ 1 ครั้าที่ 1 แผนาานพื้นฐานด้านความมั่นคาและงารต่าาประเทศ งลุ่มาบาาน
งารศึงษาทาาทหาร ประจาปีาบประมาณ 2560
7.18.10 หนัาสือแผนงเตรียมงาร รร.งารบิน ทบ. ที่ต่อแผนงเตรียมงารฯ 697/60 ลา 24 เม.ย.60
เรื่อา อนุมัติเาินประจาาวดที่ 2 ครั้าที่ 1 แผนาานพื้นฐานด้านความมั่นคาและงารต่าาประเทศ งลุ่มาบาาน
งารศึงษาทาาทหาร ประจาปีาบประมาณ 2560
7.18.11 หนัาสือแผนงเตรียมงาร รร.งารบิน ทบ. ที่ต่อแผนงเตรียมงารฯ 711/60 ลา 24 เม.ย.60
เรื่อา อนุมัติเาินประจาาวดที่ 2 ครั้าที่ 1 แผนาานพื้นฐานด้านความมั่นคาและงารต่าาประเทศ งลุ่มาบาานด้าน
ยุทธงาร งารฝึงและวิจัย ประจาปีาบประมาณ 2560
7.18.12 คาสั่า ทบ. ที่ 81/50 ลา 24 ง.พ.50 เรื่อา มาตรงารประหยัดาบประมาณ
7.18.13 คาสั่า ทบ. ที่ 378/50 ลา 27 ต.ค.50 เรื่อา แง้ไขมาตรงารประหยัดาบประมาณ
7.18.14 คาสั่า ทบ. ที่ 220/2552 ลา 28 ง.ค.52 เรื่อามาตรงารประหยัดในงอาทัพบง
7.18.15 คาสั่า ศบบ. ที่ 80/2555 ลา 27 ง.พ.55 เรื่อา มาตรงารประหยัดพลัาาานใน ศบบ.
7.18.16 คาสั่า ศบบ. ที่ 81/2555 ลา 27 ง.พ.55 เรื่อา แต่าตั้าคณะทาาานลดงารใช้พลัาาาน
ขอา ศบบ.
7.18.17 คาสั่า รร.งารบิน ทบ. ที่ 30/2557 ลา 21 ต.ค.57 เรื่อา มาตรงารประหยัดพลัาาาน
ภายใน รร.งารบิน ทบ.
7.18.18 คาสั่า รร.งารบิน ทบ. ที่ 31/2557 ลา 21 ต.ค.57 เรื่อา แต่าตั้าคณะทาาานลดงารใช้
พลัาาานขอา รร.งารบิน ทบ.
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7.18.19 คาสั่า รร.งารบิน ทบ. ที่ 32/2557 ลา 21 ต.ค.57 เรื่อา แต่าตั้าคณะทาาานงารใช้พลัาาาน
ด้านไฟฟูา
7.18.20 ค าสั่ า รร.งารบิ น ทบ. (เฉพาะ) ที่ 144/57 ลา 21 ต.ค.57 เรื่ อ า แต่ า ตั้ า เจ้ า หน้ า ที่
รับผิดชอบทาความสะอาดเครื่อาปรับอางาศ หลอดไฟฟูาเจ้าหน้าที่บันทึงวัสดุเครื่อาใช้สานังาาน
7.18.21 หนัาสือ รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/387 ลา 13 มี.ค.60 เรื่อา แจ้าส่าคืนาบประมาณ
าวดที่ 1 ประจาปีาบประมาณ 2560
7.18.22 หนัาสือ รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/1123 ลา 26 ง.ค.60 เรื่อา แจ้าส่าคืนาบประมาณ
าวดที่ 2 ประจาปีาบประมาณ 2560
เอกสาร 7.19
7.19.1 หนั า สื อ แผนงเตรี ย มงาร รร.งารบิ น ทบ. ที่ งห 0465.13/259 ลา 11 ง.ค.60
เรื่อา ขออนุมัติเข้าตรวจสอบสถานภาพาบประมาณ
7.19.2 หนั า สื อ แผนงเตรี ย มงาร รร.งารบิ น ทบ. ที่ งห 0465.13/258 ลา 11 ง.ค.60
เรื่อา แจ้าเร่ารัดงารเบิงจ่ายาบประมาณ ไตรมาส 3 ปีาบประมาณ 2560
7.19.3 หนั า สือ รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/2383 ลา 20 ธ.ค.59 เรื่ อ า รายาานผลงาร
ปฏิบัติาาน และผลงารใช้จ่ายาบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ประจาปีาบประมาณ 2560
7.19.4 หนั าสื อ รร.งารบิ น ทบ. ที่ งห 0465.13/405 ลา 15 มี .ค.60 เรื่ อา รายาานผลงาร
ปฏิบัติาาน และผลงารใช้จ่ายาบประมาณ ไตรมาสที่ 2 ประจาปีาบประมาณ 2560
7.19.5 หนัาสือ รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/926 ลา 20 มิ.ย.60 เรื่อา รายาานผลงาร
ปฏิบัติาาน และผลงารใช้จ่ายาบประมาณ ไตรมาสที่ 3 ประจาปีาบประมาณ 2560
7.19.6 หนัาสือ รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/1462 ลา 20 ง.ย.60 เรื่อา รายาานผลงาร
ปฏิบัติาาน และผลงารใช้จ่ายาบประมาณ ไตรมาสที่ 4 ประจาปีาบประมาณ 2560
เอกสาร 7.20
7.20.1 เองสารแสดาร้อยละขอาเาินเหลือจ่ายสุทธิ ต่อาบประมาณที่ได้รับจัดสรร
7.20.2 เองสารแสดางารคานวณร้อยละขอาาบประมาณสื่อต่าาๆ
7.20.3 เองสารร้อยละขอาาบประมาณเครื่อาช่วยฝึงสิ้นเปลือาต่อาบดาเนินงารจัดงารศึงษา
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.20 ศักยภาพด้านการเงินและงบประมาณ
ประจาปีาบประมาณ 2560 (ต.ค.59 – ง.ย.60)
7.20.1 การคานวณร้อยละของเงินเหลือจ่ายสุทธิต่องบประมาณที่ได้รับจัดสรร
งบที่ได้รับจัดสรร
ทั้งในและนอก งป.
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
- ค่าเบี้ยเลี้ยา
- ค่าเช่าที่พัง
- ค่าอาหาร
- ค่านวัตงรรมฯ
รวมเป็นเงิน

จานวน
( บาท )
143,400
25,500
75,374,722
5,232,380
2,234,400
1,421,400
84,431,802

งป. ที่ได้รับการจัดสรร
=
ใช้จริง
=
ส่งคืน ทบ.
=
การคานวณ
เาินเหลือจ่ายสุทธิ x 100
าบประมาณที่ได้รับจัดสรร
989,410 x 100
84,431,802
= 1.17 %

ใช้จริง
( บาท )
143,400
25,500
75,374,722
4,242,970
2,234,400
1,421,400

ส่งคืน ทบ.
( บาท )

83,442,392

989,410

84,431,802
83,442,392
989,410

989,410

บาท
บาท
บาท
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7.20.2 มีการคานวณร้อยละของงบประมาณสื่อ/โสตทัศนูปกรณ์/อุปกรณ์การฝึก/เครื่องช่วยฝึก/นวัตกรรม
และการสร้างองค์ความรู้ ระบบห้องสมุด ระบบสารสนเทศต่องบดาเนินการจัดการศึกษา
งบประมาณ ค่าสื่อฯ, โสตฯ, คชฝ.พิเศษ
งบที่ได้รับจัดสรรทานวัตกรรมทางการศึกษา (เครื่องช่วยสอน)
- ค่าสิ่าอุปงรณ์ทานวัตงรรม
- ค่า สป.3(ยานยนต์)
- ค่า สป.3(อ.)
- ค่าเครื่อาช่วยฝึง
- สป.5
รวมเป็นเงิน
งบประมาณดาเนินการจัดการศึกษา
งบประมาณดาเนินการจัดการศึกษา
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าเครื่อาช่วยฝึง (วัสดุสิ้นเปลือา)
- ค่าเบี้ยเลี้ยา
- ค่าเช่าที่พัง
- ค่า สป.3, ค่า สป.5, เปูา
- ค่าสิ่าอุปงรณ์ทานวัตงรรม
รวมเป็นเงิน

จานวน ( บาท )
603,592
51,282,568
669,264
22,442,596
74,998,020
จานวน( บาท )
143,400
25,500
669,264
5,232,380
2,234,400
74,328,756
82,633,700

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรสื่อ/โสตฯ/อุปกรณ์การฝึกฯ/เครื่องช่วยฝึกฯ = 74,998,020 บาท
การคานวณ
าป.สื่อ/โสตฯ x 100
าบดาเนินงารจัดงารศึงษา
74,998,020 x 100
82,633,700
= 90.75 %
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7.20.3 ร้อยละของงบประมาณเครื่องช่วยฝึกสิ้นเปลืองต่องบดาเนินการจัดการศึกษา
งบประมาณค่าวัสดุ
งป.ที่ได้รับการจัดสรรค่าวัสดุฝึกสิ้นเปลือง
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือา (ค่าเครื่อาช่วยฝึง + ค่าตงแต่า)
- ค่า สป.3
- ค่า สป.5
- ค่า เปูา
รวมเป็นเงิน

จานวน ( บาท )
669,264
51,282,568
22,442,596
74,394,428

งบประมาณดาเนินการจัดการศึกษา
งบประมาณดาเนินการจัดการศึกษา
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าเครื่อาช่วยฝึง (วัสดุสิ้นเปลือา)
- ค่าเบี้ยเลี้ยา
- ค่าเช่าที่พัง
- ค่า สป.3, ค่า สป.5 & เปูา
- ค่าสิ่าอุปงรณ์ทานวัตงรรม
รวมเป็นเงิน
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรค่าวัสดุฝึกสิ้นเปลือง = 74,394,428 บาท
การคานวณ
าป.ค่าวัสดุฝึงฯ x 100
าบดาเนินงารจัดงารศึงษา
74,394,428 x 100
82,633,700
= 90.02 %

จานวน( บาท )
143,400
25,500
669,264
5,232,380
2,234,400
74,328,756
82,633,700
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ส่วนที่ 2 ส่วนสาคัญ
มาตรฐานที่ 7 การบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 7.5 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
คาอธิบายตัวบ่าชี้ :สถานศึงษามีงารตรวจสอบและประเมินคุณภาพงารศึงษาภายในสถานศึงษา
และมีงารจัดทารายาานงารประเมินตนเอาอย่าาต่อเนื่อาทุงปีมีงารนาข้อเสนอแนะที่ได้จางงารตรวจสอบและ
ประเมินคุ ณภาพงารศึง ษา ไปปรับปรุ าและพัฒ นาผลงารดาเนิน าานขอาสถานศึงษา โดยจั ดทาแผนพัฒนา
คุณภาพงารศึงษา/โครางาร/งิจงรรม ตลอดจนมีงารสนับสนุนจางหน่วยาานที่เงี่ยวข้อา เพื่อ ให้สถานศึงษาได้รับ
งารพัฒนาอย่าาเต็มศังยภาพ
จุดมุ่าหมาย : เพื่อให้สถานศึงษามีงารพัฒนางารประงันคุณภาพงารศึงษาอย่าาเป็นระบบ
ตัวบ่งชี้ที่ 7.5 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ผลการประเมิน
ตนเอง

ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การพิจารณา
7.5 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

4.75

เงณฑ์ 1. มีแผนาาน/โครางารพัฒนางารประงันคุณภาพงารศึงษา

ผ่าน

เงณฑ์ 2. มีงารดาเนินาานตามแผนาาน/โครางาร/งิจงรรมตามข้อ 1

ผ่าน

3. มี ร ะบบสารสนเทศด้ า นงารประงั น คุ ณ ภาพงารศึ ง ษาบนเว็ บ ไซต์ ข อา
สถานศึงษา
4. มีงารตรวจสอบและประเมินคุณภาพงารศึงษาภายในโดยคณะงรรมงารขอา
เงณฑ์
โราเรียน ปีละ 1 ครั้า และจัดทารายาานงารประเมินตนเอาส่าตามเวลาที่งาหนด
เงณฑ์ 5. มีงารประเมินความสาเร็จขอางารดาเนินาานตาม ข้อ 1 และสรุปผลเพื่อนาไป
เงณฑ์

งาหนดแนวทาาปรับปรุาพัฒนาต่อไป

ผ่าน(-)
ผ่าน(-)
ผ่าน

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีงารดาเนินงาร
1 ข้อ

คะแนน 2
มีงารดาเนินงาร
2 ข้อ

คะแนน 3
มีงารดาเนินงาร
3 ข้อ

คะแนน 4
มีงารดาเนินงาร
4 ข้อ

คะแนน 5
มีงารดาเนินงาร
5 ข้อ
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รร.งารบิ น ทบ. มี แ ผนาาน/โครางาร พั ฒ นางารประงั น คุ ณ ภาพงารศึ ง ษา จ านวน 2 แผนาาน
4 โครางาร 1 งิจงรรม (เกณฑ์ 1,เอกสาร 7.21) มีงารดาเนินาานตามแผนาาน/โครางาร/งิจงรรม ตามข้อ 1
รวมทั้าจัดให้ความรู้มาตรฐานงารตรวจสอบและประเมินคุณภาพงารศึงษา ทบ. งับคณะงรรมงารดาเนินาา น
ประงันคุณภาพงารศึงษา รร.งารบิน ทบ. พร้อมจัดให้มีงารประชุมเพื่อตรวจสอบความคืบหน้าาานประงัน
คุณภาพงารศึงษา รร.งารบิน ทบ. โดยใช้วิธีงารตรวจสอบแบบงารประเมินคุณภาพงารศึงษาภายใน โดยใช้
คณะงรรมงารแต่ละหน่วย ตรวจเองสาร/หลังฐานขอาผู้รับผิดชอบในแต่ละมาตรฐาน (เกณฑ์ 2, เอกสาร 7.22 )
มีระบบสารสนเทศด้ านงารประงันคุณภาพงารศึงษาบนเว็ บไซต์ ขอาสถานศึง ษาอย่ าาต่อ เนื่อา ( เกณฑ์ 3,
เอกสาร 7.23 ) มีงารตรวจสอบและประเมินคุณภาพงารศึงษาภายในโดยคณะงรรมงารขอาโราเรียน ปีละ
1 ครั้า โดย รร.งารบิน ทบ. มีงารประเมินคุณภาพงารศึงษาภายใน รร.งารบิน ทบ. จานวน 2 ครั้า โดยประเมิน
ครั้าที่ 1 เมื่อ 10-11 ส.ค.60 และครั้าที่ 2 เมื่อ 17 – 18 ต.ค.60 ( เกณฑ์ 4, เอกสาร 7.24 ) และมีงารประเมิ น
ความสาเร็จขอางารดาเนินาาน ตามข้อ 1 โดยสรุปผลเพื่อนาไปงาหนดแนวทาาปรับปรุาพัฒนา พร้อมทั้ามีงารบันทึง
งารสั มภาษณ์ หั วหน้ าส านั งาานประงั นคุ ณภาพงารศึ ง ษา รร.งารบิ น ทบ. เพื่ อทราบถึ า ผลงารด าเนิ นาาน
เมื่อเปรียบเทียบงับเปูาหมายที่งาหนด ( เกณฑ์ 5, เอกสาร 7.25 )

ส่วนที่ 3 รายการเอกสารอ้างอิง หลักฐานอ้างอิง
รายการเอกสาร
เอกสาร 7.21
7.21.1 หนัาสือแผนงเตรียมงาร รร.งารบิน ทบ. ที่ต่อ แผนงเตรียมงาร ฯ 2046/59 ลา 11 พ.ย.59
7.21.2 หนั า สื อ สปศ.รร.งารบิ น ทบ. ที่ งห 0465.13/46 ลา 4 พ.ค.60 เรื่ อา ขอส่ า แผนาาน
พัฒนางารประงันคุณ ภาพงารศึงษา และโครางาร ด้านงารนาข้อเสนอแนะจางผลงารประเมิน คุณภาพไป
ปรับปรุาพัฒนา ประจาปีาบประมาณ 2560 เพิ่มเติม
7.21.3 หนัาสือ แผนงเตรียมงาร รร.งารบิน ทบ. ที่ต่อ แผนงเตรียมงาร ฯ 863/60 ลา 8 พ.ค.60
เรื่อา ขออนุมัติแผนาานพัฒนางารประงันคุณภาพงารศึงษา และโครางารด้านงารนาข้อเสนอแนะจางผลงาร
ประเมินคุณภาพไปปรับปรุาพัฒนา ประจาปีาบประมาณ 2560 เพิ่มเติม
7.21.4 แผนแม่บท งารพัฒนางารศึงษาขอา รร.งารบิน ทบ. พ.ศ. 2560 – 2564 ตามนโยบาย
งารศึงษาขอางอาทัพบง ปี พ.ศ. 2560 – 2564 ( นองแฟูม )
เอกสาร 7.22
7.22.1 หนัาสือ สปศ.รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/4 ลา 16 ม.ค.60 เรื่อา ขออนุมัติจัดโครางาร
บรรยายให้ความรู้ด้านงารประงันคุณภาพงารศึงษา รร.งารบิน ทบ.
7.22.2 ลาทะเบี ย นรายชื่ อ โครางาร งารบรรยายให้ค วามรู้ ด้ า นงารประงั นคุ ณ ภาพงารศึ ง ษา
รร.งารบิน ทบ.
7.22.3 แบบสอบถามความพึาพอใจขอาผู้เข้ารับฟัางารบรรยาย
7.22.4 หนัา สื อ สปศ.รร.งารบิ น ทบ.ที่ งห 0465.13/13 ลา 3 ง.พ.60 เรื่ อ า รายาานสรุ ป ผล
งารประเมินโครางาร บรรยายให้ความรู้ ด้านงารประงันคุณภาพงารศึงษา
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7.22.5 หนัาสือ สปศ.รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/10 ลา 2 ง.พ.60 เรื่อา ขออนุมัติจัดโครางาร
บรรยายให้ความรู้ ระบบ งารจัดงารเรียนงารสอนผ่านสื่ออิเล็งทรอนิงส์ ( E – learning )
7.22.6 ลาทะเบียนรายชื่อ โครางาร งารบรรยายให้ความรู้ ระบบงารจัดงารเรียนงารสอนผ่านสื่อ
อิเล็งทรอนิงส์ ( E –learning )
7.22.7 แบบสอบถามความพึาพอใจขอาผู้เข้ารับฟัางารบรรยาย
7.22.8 หนัาสือ สปศ.รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/21 ลา 22 ง.พ.60 เรื่อา รายาานสรุปผลงาร
ประเมินโครางาร บรรยายให้ความรู้ ระบบงารจัดงารเยนงารสอนผ่านสื่ออิเล็งทรอนิงส์ ( E –learning )
7.22.9 หนัาสือ สปศ.รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/25 ลา 27 ง.พ.60 เรื่อา ขออนุมัติจัดโครางาร
บรรยายให้ความรู้ระบบสารสนเทศ รร.งารบิน ทบ.
7.22.10 ลาทะเบี ยนรายชื่อ โครางาร งารบรรยายให้ความรู้ ระบบสารสนเทศ รร.งารบิ น ทบ.
7.22.11 แบบสอบถามความพึาพอใจขอาผู้เข้ารับฟัางารบรรยาย
7.22.12 หนัาสือ สปศ.รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/32 ลา 17 มี.ค.60 เรื่อา รายาานสรุปผลงาร
ประเมินโครางาร บรรยายให้ความรู้ ระบบสารสนเทศ รร.งารบิน ทบ.
7.22.13 หนัาสือ สปศ.รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/11 ลา 3 ง.พ.60 เรื่อา จัดอบรมให้ความรู้
มาตรฐานงารตรวจสอบและประเมินคุณภาพงารศึงษา ทบ.
7.22.14 หนัาสือ สปศ.รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/22 ลา 23 ง.พ.60 เรื่อา สรุปผลงารอบรมให้
ความรู้มาตรฐานงารตรวจสอบและประเมินคุณภาพงารศึงษา ทบ.
7.22.15 หนัาสือ สปศ.รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/59 ลา 6 มิ.ย.60 เรื่อา ขออนุมัติดาเนิน
โครางาร ด้านงารนาข้อเสนอแนะจางผลงารประเมินไปปรับปรุาพัฒนา งิจงรรม งารค้นคว้างารวิจัย/ผลาานทาา
วิชางาร/าานสร้าาสรรค์ เพื่อใช้ประงอบงารเรียนงารสอน ให้งับผู้เข้ารับงารศึงษา
7.22.16 หนัาสือ สปศ.รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/65 ลา 4 ง.ค.60 เรื่อา ขออนุมัติประชุมหารือ
แนวทาาในงารดาเนินาาน งิจงรรม งารค้นคว้างารวิจัย/ผลาานทาาวิชางาร/าานสร้าาสรรค์ เพื่อให้ความรู้ ความ
เข้าใจ งับ ครู - อาจารย์ รร.งารบิน ทบ.
7.22.17 หนัาสือ สปศ.รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/67 ลา 20 ง.ค.60 เรื่อา สรุปผลงารประชุม
หารื อ แนวทาาในงารด าเนิ น าาน งิ จ งรรม งารค้ น คว้ า งารวิ จั ย /ผลาานทาาวิ ช างาร/าานสร้ า าสรรค์
เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ งับ ครู - อาจารย์ รร.งารบิน ทบ.
7.22.18 หนัาสือ สปศ.รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/98 ลา 13 ต.ค.59 เรื่อา ขออนุมัติแจงจ่าย
รายาานผลงารประชุม
7.22.19 หนัาสือ สปศ.รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/58 ลา 5 มิ.ย.60 เรื่อา สรุปผลงารประชุม
ติดตามความคืบหน้างารดาเนินาานประงันคุณภาพงารศึงษา รร.งารบิน ทบ.
7.22.20 หนัาสือ สปศ.รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/60 ลา 15 มิ.ย.60 เรื่อา ขออนุมัติดาเนินงาร
ตรวจสอบความคืบหน้าาานประงันคุณภาพงารึงษา รร.งารบิน ทบ.
7.22.21 หนัาสือ สปศ.รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/66 ลา 7 ง.ค.60 เรื่อา สรุปผลงารตรวจสอบ
ความคืบหน้าาานประงันคุณภาพงารศึงษา รร.งารบิน ทบ. ครั้าที่ 1
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7.22.22 หนั าสื อ สปศ.รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/71 ลา 7 ส.ค.60 เรื่อ า สรุป ผลงาร
ตรวจสอบความคืบหน้าาานประงันคุณภาพงารศึงษา รร.งารบิน ทบ. ครั้าที่ 2
7.22.23 หนัาสือ สปศ.รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/77 ลา 26 ง.ย.60 เรื่อา สรุปผลงาร
ตรวจสอบความคืบหน้าาานประงันคุณภาพงารศึงษา รร.งารบิน ทบ. ครั้าที่ 3
7.22.24 หนัาสือ สปศ.รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/83 ลา 16 ต.ค.60 เรื่อา สรุปผลงาร
ตรวจสอบความคืบหน้าาานประงันคุณภาพงารศึงษา รร.งารบิน ทบ. ครั้าที่ 4
เอกสาร 7.23
7.23.1 เองสารขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศด้านงารประงันคุณภาพงารศึงษา และภาพ
งิจงรรม หน้าหลังเว็บไซต์ รร.งารบิน ทบ. (รายละเอียดดูได้จาง http://www.aavnc–school.com)
7.23.2 หนัาสือ สปศ.รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/103 ลา 27 ต.ค.59 เรื่อา แผนผัางาร
ดาเนินาานประงันคุณภาพงารศึงษา รร.งารบิน ทบ. ประจาปี 2560
7.23.3 งารเผยแพร่ข้อมูลงาลัาพล ,งารจัดงารเรียนงารสอน , ทรัพยางรสนับสนุนงารเรียนรู้
และด้านาบประมาณ
7.23.4 เผยแพร่ภาพงิจงรรม ผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์
เอกสาร 7.24
7.24.1 หนัาสือ สปศ.รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/64 ลา 4 ง.ค.60
เรื่อา ยงร่าาคาสั่าแต่าตั้าคณะงรรมงารประเมินคุณภาพงารศึงษาภายใน รร.งารบิน ทบ. ประจาปี 2560
7.24.2 หนัาสือ สปศ.รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/101 ลา 27 ต.ค.59 เรื่อา ยงเลิงคาสั่า
าานประงันคุณภาพงารศึงษา ประจาปี 2559 และยงร่าาคาสั่าาานประงันคุณภาพงารศึงษา ประจาปี 2560
7.24.3 หนัาสือ สปศ.รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/107 ลา 8 พ.ย.59 เรื่อา ยงเลิงคาสั่าาาน
ประงันคุณภาพงารศึงษา ประจาปี 2560
7.24.4 คาสั่า รร.งารบิน ทบ. (เฉพาะ) ที่ 187/59 ลา 28 ต.ค.59 เรื่อา งารจัดตั้างาหนดหน้าที่
และแต่าตั้าเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์งารจัดงารเรียนงารสอนผ่านสื่ออิเล็งทรอนิงส์ ( E- learning ) รร.งารบิน ทบ.
7.24.5 คาสั่า รร.งารบิน ทบ. (เฉพาะ) ที่ 185/59 เรื่อา แต่าตั้าคณะงรรมงารประเมินหลังสูตร
7.24.6 คาสั่า รร.งารบิน ทบ. (เฉพาะ) ที่ 184/59 เรื่อา แต่าตั้าคณะงรรมงารประเมินแผนาาน/
โครางาร
7.24.7 หนัาสือ สปศ.รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/56 ลา 30 พ.ค.60 ยงเลิงคาสั่าาานประงัน
คุณภาพงารศึงษา ประจาปี 2560
7.24.8 หนัาสื อ สปศ.รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/68 ลา 26 ง.ค.60 เรื่อ า งารประเมิ น
คุณภาพงารศึงษาภายใน รร.งารบิน ทบ. รร.งารบิน ทบ. ประจาปี 2560 ครั้าที่ 1
7.24.9 แบบบันทึงงารวิเคราะห์ผลงารดาเนินาานขอา รร.งารบิน ทบ. ประจาปีาบประมาณ
2560
7.24.10 หนัาสือ สปศ.รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/73 ลา 23 ส.ค.60 เรื่อา รายาานผลงาร
ประเมินคุณภาพงารศึงษาภายใน รร.งารบิน ทบ. ประจาปี 2560 ครั้าที่ 1
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7.24.11 หนัา สือ สปศ.รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/80 ลา 4 ต.ค.60 เรื่อ า งารประเมิ น
คุณภาพงารศึงษาภายใน รร.งารบิน ทบ. ประจาปี 2560 ครั้าที่ 2
7.24.12 แบบบันทึงงารวิเคราะห์ผลงารดาเนินาานขอา รร.งารบิน ทบ. ประจาปีา บประมาณ
2560
7.24.13 หนัาสือ สปศ.รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/86 ลา 10 พ.ย.60 เรื่อา รายาานผลงาร
ประเมินคุณภาพงารศึงษาภายใน รร.งารบิน ทบ. ประจาปี 2560 ครั้าที่ 2
7.24.14 หนัาสือ งยข.ศบบ. (แผนงงารฝึงและศึงษา) ที่ต่อ งยข.ศบบ. 8335/60 ลา 14 พ.ย.60
เรื่อา รายาานผลงารประเมินคุณภาพงารศึงษาภายใน รร.งารบิน ทบ.
เอกสาร 7.25
7.25.1 หนัาสือ สปศ.รร.งารบิน ทบ. ที่ งห 0465.13/76 ลา 12 ง.ย.60 เรื่อา สรุปผลงาร
ประเมินแผนาาน/โครางาร และนาผลไปปรับปรุาพัฒนา
7.25.2 แบบบันทึงงารสัมภาษณ์

ส่วนที่ 4 ส่วนสรุป
มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
ผลรวมขอาคะแนน

7

ค่าคะแนนมาตรฐานที่ 7

=

ผลรวมขอาคะแนน X ค่าน้าหนัง (25%)
จานวนตัวบ่าชี้ (5)
= 23.25 X 25
5
= 116.25

ผลการประเมินตนเอง
5
4.5
4(-)
5(-)
4.75
23.25
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มาตรฐานที่ 7
จุดแข็ง :
1. ได้งาหนดแผนแม่บท/แผนพัฒนาคุณภาพขอาสถานศึงษา และแผนปฏิบัติงารที่สอดคล้อางัน
รวมทั้างารนาผลงารประเมินไปปรับปรุาพัฒนา อย่าาต่อเนื่อา
2. มีงารดาเนินงารจัดความรู้ให้งับบุคลางรทาางารศึงษา อย่าาเป็นรูปธรรม
3. มีงารบริหาราบประมาณตามแผนและมีงารติดตามงารใช้าบประมาณ
4. ผู้บริหารให้ความสาคัญงับงารดาเนินาานประงันคุณภาพงารศึงษา รร.งารบิน ทบ.
5. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถ และเข้าใจได้ดี
จุดที่ควรพัฒนา : - ควรมีงารติดตามและประเมินผลแผนาาน/โครางาร และนาผลงารประเมินไปปรับปรุาพัฒนา
จัดงารความรู้ อย่าาต่อเนื่อา
ข้อเสนอแนะ : -
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สรุปผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานของ รร.การบิน ทบ. ประจาปี 2560
มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้

1.1 คุณภาพขอาผู้สาเร็จงารศึงษา
1.2 ผู้สาเร็จงารศึงษามีคุณลังษณะ
ที่พึาประสาค์ตามหลังสูตร
2. คุณภาพครู อาจารย์ และบุคลางร 2.1 ครู อาจารย์ มีความรู้ด้าน
สนับสนุนงารศึงษา
วิชางาร มีความสามารถในงาร
จัดงารเรียนงารสอน มีคุณธรรม
จริยธรรมตามระเบียบวินัยทหาร
และจรรยาบรรณวิชาชีพครู
2.2 ครู อาจารย์ และบุคลางร
สนับสนุนงารศึงษาได้รับงาร
เพิ่มพูนความรู้หรือประสบงารณ์
3. งารพั ฒ นาหลั ง สู ต รและคุ ณ ภาพ 3.1 งารบริหารและพัฒนาหลังสูตร
งารเรียนงารสอน
3.2 ประสิทธิภาพงารจัดงารเรียน

คะแนนเต็ม
เมื่อกาหนดค่า
น้าหนัก

ผลการประเมิน
ตนเอง

50

45

75

60

150

142.5

50

45

1. คุณภาพผู้สาเร็จงารศึงษา

4. งารสร้าาผลาานทาาวิชางาร/
าานวิจัย/าานสร้าาสรรค์และ
งารนามาใช้ประโยชน์

งารสอน
3.3 งารจัดงารเรียนงารสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
3.4 ประสิทธิภาพงารวัดและงาร
ประเมินผล
3.5 งารบริหารทรัพยางรสนับสนุน
งารเรียนรู้
3.6งารนาเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใช้ในงารเรียนงารสอน
4.1 ระบบและงลไงในงารสนับสนุน
งารสร้าาผลาานทาาวิชางาร หรือ
าานสร้าาสรรค์ หรือาานวิจัยและ
นามาใช้ประโยชน์
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ตัวบ่งชี้

คะแนนเต็ม
เมื่อกาหนดค่า
น้าหนัก

ผลการประเมิน
ตนเอง

5.1 งารบริงารทาาวิชางารตาม
ชานาญและความพร้อมขอา
สถานศึงษาที่เป็นประโยชน์ต่อ ทบ./

25

25

มาตรฐาน
5. งารบริงารทาาวิชางาร

โราเรียนงารบินทหารบง

ชุมชน/สัาคม

6. งารปลูงฝัาอุดมงารณ์ทหาร
และงารเสริมสร้าาความเป็น
พลเมือาที่ดี

6.1 งารปลูงฝัาอุดมงารณ์ความเป็น
ทหาร และเสริมสร้าาความเป็น
พลเมือาที่ดี

25

25

7. งารบริหารจัดงารและงารพัฒนา
สถานศึงษา

7.1 แผนงารบริหารและงารพัฒนา
สถานศึงษา
7.2 งารบริหารจัดงารสถานศึงษา
อย่าาเป็นระบบ
7.3 งารจัดงารความรู้ในสถานศึงษา
7.4 ประสิทธิภาพในงารบริหารด้าน
งารเาินและาบประมาณ
7.5 ระบบงารประงันคุณภาพ
งารศึงษา

125

116.25

500
5.00

458.75
4.5875

คะแนนเต็ม
คะแนนเฉลี่ย

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา รร.การบิน ทบ. มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในภาพรวม ดังนี้
จุดแข็ง
1. ผู้บริหารให้ความสาคัญ เงี่ยวงับาานประงันคุณภาพงารศึงษา รร.งารบิน ทบ.
2. มีงารจัดงารเรียนงารสอนครบตามแผนงารศึงษาที่งาหนด
3. มีงารดาเนินาาน เป็นไปตามแผนาาน/โครางาร/งิจงรรม ที่งาหนดอย่าาเป็นรูปธรรม
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จุดที่ควรพัฒนา
1. ครู / อาจารย์ แ ละบุ ค ลางรทาางารศึ ง ษา ควรให้ ค วามส าคั ญ เงี่ ย วงั บ งารสร้ า าผลาาน
ทาาวิชางาร/ผลาานสร้าาสรรค์ ให้มางยิ่าขึ้น
2. ควรพัฒนาระบบสารสนเทศเงี่ยวงับ าานประงันคุณภาพงารศึงษา รร.งารบิน ทบ. เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลสาหรับคณะงรรมงาร ในงารดาเนินาานประงันคุณภาพงารศึงษา รร.งารบิน ทบ. ให้มางขึ้น
3. ควรปรับ ปรุ าต ารา ให้ มีค วามทั นสมัย และเพิ่ มจ านวนเองสารตารา ให้เ พีย าพอต่ อผู้ เข้ ารั บ
งารศึงษา ตามหลังสูตร ขอา รร.งารบิน ทบ.
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีงารเขียนแผนาาน/โครางาร ให้ครอบคลุม ตามวัตถุประสาค์ ขอาแผนาาน/โครางาร
2. ควรมี ง ารจั ดโครางาร/งิ จ งรรม ที่ หลางหลาย เพื่ อเป็ น งารสร้ า าแราจู า ใจ ให้ งั บผู้ เ ข้ า รั บ
งารศึงษา หลังสูตร รร.งารบิน ทบ. ได้มีส่วนร่วมในโครางาร/งิจงรรม เพิ่มมางยิ่าขึ้น
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แผนผังการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา รร.การบิน ทบ. ประจาปี 2560
ลาดับ

การปฏิบัติ

1
2
3
4
5
6

จัดทาแผนงารดาเนินาานงารประงันคุณภาพฯ ปี 60
แต่าตั้าเจ้าหน้าที่ สปศ.รร.งารบิน ทบ.
แต่าตั้าคณะงรรมงารดาเนินาานและเจ้าหน้าที่ประงัน ฯ
แต่าตั้าคณะงรรมงารประเมินหลังสูตร
แต่าตั้าคณะงรรมงารประเมินแผนาาน/โครางาร
แต่าตั้าคณะงรรมงารและเจ้าหน้าที่ ระบบสารสนเทศ
รร.งารบิน ทบ.
งารจัดตั้างาหนดหน้าที่ และแต่าตั้าเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์งาร
จัดงารเรียนงารสอนผ่านสื่ออิเล็งทรอนิงส์ ( E – learning )
แต่าตั้าคณะงรรมงารประเมินคุณภาพงารศึงษาภายใน ฯ
ประชุมเพื่อตรวจสอบความคืบหน้าาานประงันคุณภาพ ฯ
ดาเนินงารประเมินคุณภาพภายในโดยงรรมงารขอาหน่วย
รายาานผลงารประเมินคุณภาพงารศึงษาภายใน
จัดทารูปเล่มรายาานงารประเมินตนเอา
เตรียมความพร้อมรอารับงารประเมินภายใน ขอา ทบ.
จัดครู/อาจารย์ เข้ารับงารอบรมครูทหารชั้นสูา ขอา ยศ.ทบ.
จัดบุคลางรเข้ารับงารอบรมผู้ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
งารศึงษา
จัดบุคลางรเข้ารับงารสัมมนาทาาวิชางาร ขอา ยศ.ทบ.
ร่วมประชุมรับฟัาแถลาผลาานงารประงันคุณภาพงารศึงษา
ขอา ยศ.ทบ.
จัดอบรมเรื่อา ระบบาานประงันคุณภาพงารศึงษา ฯ ให้งับ
บุคลางรขอาหน่วย
จัดอบรม เรื่อา ระบบ งารจัดงารเรียนงารสอน
ผ่านสื่ออิเล็งทรอนิงส์ ( E- learning) ให้งับครู/ อาจารย์
จัดอบรมเรื่อา ระบบสารสนเทศ รร.งารบิน ทบ.
จัดประชุม หารือแนวทาาในงารดาเนินาาน งิจงรรม งารค้นคว้า
งารวิจัย/ผลาานทาาวิชางาร/าานสร้าาสรรค์ เพื่อให้ความรู้
ความเข้าใจ งับ ครู – อาจารย์ รร.งารบิน ทบ.
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล ฯ สู่สาธารณชน
พัฒนาระบบสารสนเทศและเชื่อมโยาเครือข่ายภายนอง
หน่วยาานที่รับผิดชอบมาตรฐาน ประชุมรายาานผลงารประงัน
คุณภาพ ฯ ให้ สปศ.รร.งารบิน ทบ. ทุงรอบ 3 เดือน

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22
23

ปี 2559
ปี 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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คาสั่า โราเรียนงารบินทหารบง
(เฉพาะ)
ที่ 195/59
เรื่อา แต่าตั้าเจ้าหน้าที่ประจาสานังาานประงันคุณภาพงารศึงษา รร.งารบิน ทบ.
เพื่ อ ให้ ง าร ปฏิ บั ติ า าน ภายในส านั ง าาน ประ งั น คุ ณ ภาพง ารศึ ง ษา รร.ง ารบิ น ทบ.
(สปศ.รร.งารบิ น ทบ.)เป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย บรรลุ วั ต ถุ ป ระสาค์ า านประงั น คุ ณ ภาพงารศึ ง ษา
ขอา รร.งารบิน ทบ. จึาให้ยงเลิงคาสั่า รร.งารบิน ทบ.(เฉพาะ) ที่ 182/59 ลา 28 ต.ค.59 เรื่อา แต่าตั้าเจ้าหน้าที่
ประจาสานังาานประงันคุณภาพงารศึงษา รร.งารบิน ทบ. โดยให้ใช้คาสั่าฉบับนี้แทน ดัานี้
1. เจ้าหน้าที่ประจาสานังาานประงันคุณภาพงารศึงษา รร.งารบิน ทบ.
1.1 พ.อ.ชูรัตน์
จิพยัคฆ์
เป็น หน.สปศ.รร.งารบิน ทบ.
1.2 พ.อ.เสมา
นิจสุนงิจ
เป็น รอา หน.สปศ.รร.งารบิน ทบ.
1.3 พ.อ.ชาคริต
คมคาย
เป็น ประจา สปศ.รร.งารบิน ทบ.
1.4 พ.ต.สมชาย
คาคาศรี
เป็น ประจา สปศ.รร.งารบิน ทบ./
หน.ศูนย์ e-learning
1.5 ร.ท.สาคราม
งาแง้ว
เป็น ประจา สปศ.รร.งารบิน ทบ.
1.6 ร.ต.ดาราค์
นิลบุตร
เป็น ประจา สปศ.รร.งารบิน ทบ.
1.7 จ.ส.อ.เฉลิมพล ส้มงลิ่น
เป็น เจ้าหน้าที่ สปศ.รร.งารบิน ทบ.
1.8 จ.ส.อ.ศราวุฒิ หนูวาษ์
เป็น เจ้าหน้าที่ สปศ.รร.งารบิน ทบ.
1.9 ส.อ.งิตติคุณ
สิทธิถนอมวาศ์
เป็น เสมียน สปศ.รร.งารบิน ทบ.
1.10 ส.ท.ธีระพล หมั่นเพียร
เป็น เสมียน สปศ.รร.งารบิน ทบ.
1.11 ส.ท.ธนวัฒน์ พาษ์พินิจพิชัย
เป็น เสมียน สปศ.รร.งารบิน ทบ.
2. หน้าที่และความรับผิดชอบ
2.1 จัดทาคู่มือ เองสาร และแผนงารดาเนินาานประงันคุณภาพงารศึงษาขอา รร.งารบิน ทบ.
รวมทั้างางับดูแลติดตามประสานาาน ส่าเสริมเผยแพร่ความรู้าานด้านงารประงันคุณภาพงารศึงษา
2.2 จัดทา เง็บรวบรวม ให้คาปรึงษา และสนับสนุนงารดาเนินาานตามระบบวาจร PDCA ขอา
คณะงรรมงารประงันคุณภาพงารศึงษา รร.งารบิน ทบ. เพื่อรับงารประเมินคุณภาพงารศึงษาจาง
คณะงรรมงาร ทบ.
/2.3 ดาเนินงาร...
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2.3 ดาเนินงารอื่น ๆ ตามที่ ผบ.รร.งารบิน ทบ. มอบหมาย
ทั้านี้ ตั้าแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่า ณ วันที่

8

พฤศจิงายน พ.ศ. 2559

รับคาสั่า ผบ.รร.งารบิน ทบ.
(ลาชื่อ) พ.อ. นันทวัฒน์ ทัศนาาม
( นันทวัฒน์ ทัศนาาม )
รอา ผบ.รร.งารบิน ทบ.
สาเนาถูงต้อา
(ลาชื่อ) ร.ท. ดาราค์ นิลบุตร
( ดาราค์ นิลบุตร )
นายทหารส่างาลัา ร้อย.สสช.พัน.ปฐบ.ช่วยราชงาร
งศ.รร.งารบิน ทบ.
12 ธ.ค.60
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( สาเนา )

คาสั่าโราเรียนงารบินทหารบง
(เฉพาะ)
ที่ 84/60
เรื่อา แต่าตั้าคณะงรรมงารและเจ้าหน้าที่ดาเนินาานประงันคุณภาพงารศึงษา รร.งารบิน ทบ.
เพื่อให้งารดาเนินาานประงันคุณภาพงารศึงษา รร.งารบิน ทบ. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ตามนโยบายงารศึ ง ษา ทบ. พ.ศ. 2560 - 2564 จึ า ให้ ยงเลิ งค าสั่ า รร.งารบิ น ทบ. (เฉพาะ) ที่ 196/59
ลา 8 พ.ย.59 เรื่อา แต่าตั้าคณะงรรมงารและเจ้าหน้าที่ดาเนินาานประงันคุณภาพงารศึงษา รร.งารบิน ทบ.
พร้อมทั้าแต่าตั้าคณะงรรมงารฯ และให้ปฏิบัติ ดัานี้.1. คณะงรรมงาร
1.1 พ.อ.ชูรัตน์
จิพยัคฆ์
ประธานงรรมงาร
1.2 พ.อ.สายชล
หาษ์นาค
รอาประธานงรรมงาร
1.3 พ.อ.เสมา
นิจสุนงิจ
รอาประธานงรรมงาร
1.4 พ.อ.พีระพันธ์
งลั่นทอา
งรรมงาร
1.5 พ.อ.ชูชีพ
บุญโห้
งรรมงาร
1.6 พ.อ.เลิศชาย
วิเศษฤทธิ์
งรรมงาร
1.7 พ.อ.ยุทธงาร
เฉลิมแสนยางร
งรรมงาร
1.8 พ.ท.มนตรี
มารศรี
งรรมงาร
1.9 พ.ท.วัลลภ
ใจดี
งรรมงาร
1.10 พ.ท.ชวลิต
บุรินทร์
งรรมงาร
1.11 พ.ท.หญิา จารุณี รูปาาม
งรรมงาร
1.12 พ.ท.อนิรุทธ์
วีรเสนีย์
งรรมงาร
1.13 พ.ท.อนุชา
จันทร์ชมภู
งรรมงาร
1.14 พ.ท.สุชิน
อุรัตน์
งรรมงาร
1.15 พ.ท.วันฤงษ์
เงลื่อนงลาาดอน งรรมงาร
1.16 พ.ท.ภคิณ
มีงลิ่นหอม
งรรมงาร
1.17 พ.ท.วิศิษฐ์
ทรัพย์ประเสริฐ
งรรมงาร
1.18 พ.ท.ชาติชาย
ดวาเงิด
งรรมงาร
1.19 พ.ท.บุญช่วย
สุขแปูน
งรรมงาร
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1.20 พ.ท.ชาติ
ศิริสลุา
งรรมงาร
1.21 พ.ท.ชวโรจน์
ละม่อม
งรรมงาร
1.22 พ.ท.เองพล
มะวาศ์ษา
งรรมงาร
1.23 พ.ท.ชัยยศ
จารัสพันธ์
งรรมงาร
1.24 พ.ท.มานะ
เฉียบแหลม
งรรมงาร
1.25 พ.ท.ถนอม
ศิริม่วา
งรรมงาร
1.26 พ.ท.ปรีดา
อ่าขา
งรรมงาร
1.27 พ.ต.คารณ
สุวรรณศรี
งรรมงาร
1.28 พ.ต.ชยางรณ์
เขียววิลัย
งรรมงาร
1.29 พ.ต.สัาคม
บัวหลวา
งรรมงาร
1.30 พ.ต.วิชัย
ทวีสุข
งรรมงาร
1.31 พ.ต.จังรพันธ์
ตั้าเจียมศรี
งรรมงาร
1.32 พ.ต.ธีรพาษ์
บุญเติม
งรรมงาร
1.33 พ.ต.งิตติ
งริมรัมย์
งรรมงาร
1.34 พ.ต.ปรีชา
มีศิลป์
งรรมงาร
1.35 พ.ต.ธัชชัย
ภาณุภาส
งรรมงาร
1.36 พ.ต.เสรี
เลิศสาราญ
งรรมงาร
1.37 พ.ต.พิพัฒน์
ทับไทย
งรรมงาร
1.38 พ.ต.สมชาย
คาคาศรี
งรรมงาร
1.39 พ.ต.งิตติณัฐ์
พุ่มขุน
งรรมงาร
1.40 ร.อ.สมคะเน
จินดาสุ
งรรมงาร
1.41 ร.อ.ประจังษ์
เหมือนแตา
งรรมงาร
1.42 ร.ท.วิรัช
ชุ่มใจรังษ์
งรรมงาร
1.43 ร.ท.งิตติภพ
ยาาฮึม
งรรมงาร
1.44 ร.ต.ธนธาร
พึ่าเสมา
งรรมงาร
1.45 ร.ต.ดาราค์
นิลบุตร
งรรมงาร
1.46 ร.ต.ณัฐภัทร
หุ่นปั้น
งรรมงาร
1.47 พ.อ.ชาคริต
คมคาย
งรรมงาร/เลขานุงาร
1.48 พ.ต.จังราวุธ
ณ ลาพูน
งรรมงาร/ผู้ช่วยเลขานุงาร
1.49 ร.ท.สาคราม
งาแง้ว
งรรมงาร/ผู้ช่วยเลขานุงาร
2. อานาจหน้าที่ขอาคณะงรรมงารดาเนินาานประงันคุณภาพงารศึงษาฯ มีหน้าที่ ดัานี้
2.1 นาแผนแม่บทงารพัฒนางารศึงษาขอา รร.งารบิน ทบ.พ.ศ. 2560 – 2564 มาวาาแผน
ปฏิบัติาานงารประงันคุณภาพงารศึงษาให้สอดคล้อางับคาสั่าและนโยบายขอาหน่วยเหนือ
/2.2 ดาเนินงาร...
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2.2 ดาเนินงารนา ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ อัตลังษณ์ เองลังษณ์ พันธงิจ และคู่มือ
งารประงันคุณภาพงารศึงษาขอา รร.งารบิน ทบ. มาปฏิบัติาานในหน้าที่อย่าาต่อเนื่อาและเป็นรูปธรรม
2.3 สนั บสนุ นและส่ าเสริ มงารด าเนิ นาานงารประงั นคุ ณภาพงารศึ งษาขอา รร.งารบิ น ทบ.
ให้ไปสู่ระดับคุณภาพมาตรฐานงารประงันคุณภาพภายใน
2.4 ควบคุ ม ง างั บ ดู แ ล ประสานาาน/และเป็ น ที่ ป รึ ง ษา สนั บ สนุ น งารปฏิ บั ติ า านขอา
หน่วยาานที่รับผิดชอบตามมาตรฐาน/ตัวบ่าชี้และเงณฑ์งารประเมิน ในงารจัดทารายาานงารประเมินตนเอา
(SAR) อย่าาต่อเนื่อา พร้อมรับงารประเมินตนเอาภายใน รร.งารบิน ทบ.
2.5 ให้ ข้ อ พิ จ ารณา ข้ อ เสนอแนะ และให้ ค วามเห็ น ชอบขอาแผนาาน/โครางาร
ที่มาสนับสนุนแผนแม่บท ดาเนินาานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
2.6 ให้งางับดูแลงารดาเนินาานงารจัดทาฐานข้อมูลเองสารอ้าาอิา และระบบสารสนเทศ
ที่เงี่ยวงับงารประงันคุณภาพงารศึงษา ให้ทันสมัยอยู่เสมอ
2.7 ศึงษารายละเอียดเงี่ยวงับมาตรฐาน/ตัวบ่าชี้และเงณฑ์งารประเมินขอา ทบ. ที่ได้รับงาร
แบ่ามอบ และให้ดาเนินงารแต่าตั้าเจ้าหน้าที่ งาหนดหน้าที่เฉพาะ ให้สอดคล้อางับคาสั่า รร.งารบิน ทบ. ฉบับนี้
ได้ตามความเหมาะสม
2.8 รายาานผลงารปฏิบัติาานตามห้วาระยะเวลาให้ ผบ.รร.งารบิน ทบ. ทราบ อย่าาต่อเนื่อา
3. เจ้าหน้าที่ดาเนินาานประงันคุณภาพงารศึงษา รร.งารบิน ทบ.
3.1 จ.ส.อ.นพพล
ศรีแง้ว
3.2 จ.ส.อ.มิตรชัย
ศรีวินทา
3.3 จ.ส.อ.นพพร
ทับโพธิ์
3.4 จ.ส.อ.วิรัช
ห่วาสอน
3.5 จ.ส.อ.ศรชัย
สุรโชติ
3.6 จ.ส.อ.ศังดิ์สิทธิ์
แง้วเมือา
3.7 จ.ส.อ.สมชาย
หอมสุวรรณ
3.8 จ.ส.อ.นิตินันท์
สุทธิงาญจน์งุล
3.9 จ.ส.อ.ธรรมรัตน์
มีใจเจือ
3.10 จ.ส.อ.เฉลิมพล
ส้มงลิ่น
3.11 จ.ส.อ.งานตพันธน์ สิาห์บุญญานุภาพ
3.12 จ.ส.อ.ศราวุฒิ
หนูวาษ์
3.13 จ.ส.อ.ศราวุธ
ลามคา
3.14 จ.ส.อ.เองพาษ์
พันพรม
3.15 จ.ส.อ.ธีระพาษ์
ฝอยฝน
3.16 จ.ส.อ.สราวุฒิ
โคมลอย
3.17 จ.ส.อ.ชัยยา
อยู่ดี
3.18 จ.ส.อ.งิตติศังดิ์ สรหาส์
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3.19 จ.ส.อ.ธนาศังดิ์
ฟังเนียม
3.20 จ.ส.ท.เงียรติศังดิ์ ขุนวิชิต
3.21 จ.ส.ต.นันทวัฒน์ ศรีสุคนธรัตน์
3.22 จ.ส.ต.สงลวรรษ แสาฟูาาาม
3.23 ส.อ.งิตติคุณ
สิทธิถนอมวาศ์
3.24 ส.อ.อิศราวุธ
เอี่ยมศรี
3.25 ส.อ.เมธเวช
นวลเนียม
3.26 ส.อ.งรงฏ
ขุนณราค์
3.27 ส.อ.งิตติ
จิตติวุฒินนท์
3.28 ส.ท.พิสิษฐ์
วิเวง
3.29 ส.ท.ภูริเดช
งลิ่นสุวรรณ
3.30 ส.ท.งิตติชัย
มีสุขสินเจริญชัย
3.31 ส.ท.หญิา ศิรินทร วาษ์ตาแสา
3.32 ส.ท.หญิา งุลธิดา จันทร์พัฒน์
3.33 ส.ท.ศิริชัย
รามะนู
3.34 ส.ท.งิตติคุณ
สุภาคาดารา
3.35 ส.ท.ธีระพล
หมั่นเพียร
3.36 ส.ท.ไชโย
บุญคูณ
3.37 ส.ท.ธนวัฒน์
พาษ์พินิจพิชัย
3.38 ส.ต.ภูรินทร์
สิมงิ่า
4. อานาจหน้าที่ขอาเจ้าหน้าที่ดาเนินาานประงันคุณภาพงารศึงษาฯ มีดัานี้
4.1 ปฏิบัติาานประงันคุณภาพงารศึงษาให้สอดคล้อางับ แผนาาน,คาสั่า และนโยบายขอา
คณะงรรมงาร ฯ ตามอาค์ประงอบที่รับผิดชอบ
4.2 ด าเนิ น าานงารจั ด ท าฐานข้ อ มู ล เองสารอ้ า าอิ า และระบบสารสนเทศที่ เ งี่ ย วงั บ
งารประงันคุณภาพงารศึงษาให้ทันสมัยอยู่เสมอ
4.3 ติ ด ตาม/รวบรวมเองสารหลั ง ฐานงารด าเนิ น าานให้ ส อดคล้ อ าตามมาตรฐานและ
ตัวบ่าชี้ที่รับผิดชอบ
4.4 ติดตาม/รวบรวม รายงารเองสารประเมินตนเอาให้คณะงรรมงาร ฯ จัดทา (SAR)
4.5 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะงรรมงาร ฯ มอบหมาย

/ 5. หน่วยและเจ้าหน้าที่ ...
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5. หน่วยและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตามมาตรฐาน/ตัวบ่าชี้และเงณฑ์งารประเมิน
หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
ปผส.รร.งารบิน ทบ.
”

ผู้รับผิดชอบ

มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้

เรื่อง

1.คุณภาพและ
คุณลังษณะที่
พึาประสาค์ขอา
ผู้สาเร็จ
งารศึงษา

1.1
1.2

ประสิทธิภาพขอาผู้สาเร็จงารศึงษา
ผู้สาเร็จงารศึงษามีคุณลังษณะที่พึา
ประสาค์ตามที่หลังสูตรงาหนด

2.คุณภาพครู
อาจารย์และ
บุคลางร
สนับสนุน
งารศึงษา

2.1

ครู อาจารย์มีความรู้ความสามารถ
วิชางาร งารจัดงารเรียนงารสอน
มีคุณธรรม จริยธรรม ตามระเบียบ
วินัยทหารและจรรยาบรรณวิชาชีพครู/
ครูทหาร

งศ.รร.งารบิน ทบ. ,
งฝ.รร.งารบิน ทบ.

พ.อ.พีระพันธ์ ฯ
พ.ท.อนุชา ฯ
พ.ท.บุญช่วย ฯ
พ.ท.ชาติ ฯ
จ.ส.อ.วิรัช ฯ
จ.ส.อ.สมชาย ฯ
จ.ส.อ.สราวุฒิ ฯ
จ.ส.ต.สงลวรรษ ฯ

2.2

ครู อาจารย์บุคลางรสนับสนุนงารศึงษา
ได้รับงารเพิ่มพูนความรู้/ประสบงารณ์

งศ.รร.งารบิน ทบ. ,
งฝ.รร.งารบิน ทบ.

พ.อ.ชาคริต ฯ
พ.ท.ชวโรจน์ ฯ
พ.ท.หญิา จารุณีฯ
พ.ต.จังรพันธ์ ฯ
ร.ท.สาคราม ฯ
ร.ท.ธนธาร ฯ
จ.ส.อ.เองพาษ์ ฯ
จ.ส.อ.สราวุฒิ ฯ
จ.ส.ต.สงลวรรษ ฯ
ส.ท.ศิริชัย ฯ
ส.ต.ภูรินทร์ ฯ

พ.ท.ชวลิตฯ
ร.ท.วิรัช ฯ
ส.ท.ไชโย ฯ

สานังาานประงันคุณภาพงารศึงษา

3.งารบริหาร
พัฒนาหลังสูตร
และงารเรียน
งารสอน

112

โราเรียนงารบินทหารบง

3.1

งารบริหารและพัฒนาหลังสูตร

แผนงเตรียมงาร
รร.งารบิน ทบ. ,
ปผส.รร.งารบิน ทบ.

3.2

ประสิทธิภาพงารจัดงารเรียนงารสอน

งศ.รร.งารบิน ทบ. ,
งฝ.รร.งารบิน ทบ.

3.3

งระบวนงารเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ

งศ.รร.งารบิน ทบ.
งฝ.รร.งารบิน ทบ.

พ.ต.ชยางรณ์ ฯ
พ.ต.งิตติ ฯ
พ.ต.จังราวุธ ฯ
ร.อ.ประจังษ์ ฯ
ส.ท.หญิา ศิรินทร ฯ
พ.ท.วัลลภ ฯ
พ.ท.มนตรี ฯ
พ.ท.เองพลฯ
พ.ท.ชัยยศ ฯ
พ.ต.เสรี ฯ
จ.ส.อ.นพพร ฯ
จ.ส.อ.สราวุฒิ ฯ
จ.ส.ต.นันทวัฒน์ ฯ
จ.ส.ต.สงลวรรษ ฯ
พ.อ.ชาคริต ฯ
พ.ท.สุชิน ฯ
พ.ท.อนิรุทธ์ ฯ
พ.ต.ธัชชัย ฯ
พ.ท.มานะ ฯ
พ.ท.ถนอม ฯ
จ.ส.อ.มิตรชัย ฯ
จ.ส.อ.งานตพันธน์ ฯ

จ.ส.ต.สงลวรรษ ฯ
ส.ท.พิสิษฐ์ ฯ

3.4

ประสิทธิภาพงารวัดและประเมินผล

งศ.รร.งารบิน ทบ. ,
ปผส.รร.งารบิน ทบ.

พ.อ.ยุทธงาร ฯ
พ.ท.วันฤงษ์ ฯ
พ.ต.วิชัย ฯ
พ.ต.จังราวุธ ฯ
ร.ต.ดาราค์ ฯ
จ.ส.อ.ศราวุธ ฯ
ส.อ.งรงฏ ฯ
ส.ท.งิตติคุณ ฯ

สานังาานประงันคุณภาพงารศึงษา

113

โราเรียนงารบินทหารบง

3.5

งารบริหารทรัพยางรสนับสนุน
งารเรียนรู้

ผสน.รร.งารบิน ทบ.

ร.ท.งิตติภพ ฯ
จ.ส.อ.งิตติศังดิ์ ฯ

3.6

งารนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในงารเรียนงารสอน

งศ.รร.งารบิน ทบ.,
ศูนย์ e -Learning

4.งารผลิตผล
าานทาา
วิชางาร/
าานวิจัย/
าานสร้าาสรรค์
และงารนามา
ใช้ประโยชน์

4.1

ระบบและงลไงในงารสนับสนุน
งารผลิตผลาานทาาวิชางาร/าาน
สร้าาสรรค์/าานวิจัยและนามาใช้
ประโยชน์

งศ.รร.งารบิน ทบ.
งฝ.รร.งารบิน ทบ.

พ.อ.เสมา ฯ
พ.ต.ธีรพาษ์ ฯ
พ.ต.สมชาย ฯ
ร.ต.ณัฐภัทร ฯ
จ.ส.อ.นพพล ฯ
ส.อ.งิตติคุณ ฯ
ส.อ.เมธเวช ฯ
ส.ท.ธีระพล ฯ
พ.อ.ชูชีพ ฯ
พ.อ.เลิศชาย ฯ
พ.ท.วิศิษฐ์ ฯ
พ.ท.ปรีดา ฯ
พ.ต.คารณ ฯ
พ.ต.สัาคม ฯ
จ.ส.อ.ศรชัย ฯ
จ.ส.อ.ธรรมรัตน์ ฯ
จ.ส.อ.ศังด์สิทธิ์ ฯ
ส.ท.ภูริเดช ฯ

5.งารบริงาร
วิชางาร

5.1

งารบริงารวิชางารตามความชานาญที่
เป็นประโยชน์ต่องอาทัพ/ชุมชน/สัาคม

6.งารปลูงฝัา
อุดมงารณ์ความ
เป็นทหาร
เสริมสร้าาความ
เป็นพลเมือา
ไทยและ
พลเมือาโลง

6.1

งิจงรรมงารปลูงฝัาจิตสานึงปลูงฝัา
อุดมงารณ์ความเป็นทหาร เสริมสร้าา
ความเป็นพลเมือาไทยและพลเมือาโลง

งบร.ซบร.รร.งารบิน ทบ. พ.ท.ภคิณ ฯ
ส.อ.อิศราวุธ ฯ
ส.ท.งิตติชัย ฯ
พัน.นร.รร.งารบิน ทบ.

พ.ต.งิตติณัฐ์ ฯ
ร.อ.สมคะเน ฯ
จ.ส.อ.ชัยยา ฯ
จ.ส.อ.ธนาศังดิ์ ฯ
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7.1

มีแผนงารบริหารและงารจัดงารขอา
ผู้บริหารสถานศึงษา

แผนงเตรียมงาร
รร.งารบิน ทบ.

7.2

งารบริหารจัดงารอาค์งรอย่าาเป็น
ระบบ

ผธง./งพ.
รร.งารบิน ทบ.

พ.ต.งิตติ ฯ
จ.ส.อ.ธีระพาษ์ ฯ
ส.ท.หญิาศิรินทร ฯ
ส.ท.หญิางุลธิดา ฯ
พ.ต.พิพัฒน์ ฯ
พ.ต.ปรีชา ฯ
จ.ส.ท.เงียรติศังดิ์ ฯ

7.3

งารพัฒนาสถานศึงษาให้เป็นอาค์งร
แห่างารเรียนรู้

ผธง./งพ.
รร.งารบิน ทบ.,
แผนงเตรียมงาร
รร.งารบิน ทบ.

ส.อ.งิตติ ฯ
พ.ต.ชยางรณ์ ฯ
พ.ต.งิตติ ฯ
พ.ต.พิพัฒน์ ฯ
พ.ต.ปรีชา ฯ
จ.ส.ท.เงียรติศังดิ์ ฯ

7.4

ประสิทธิภาพในงารบริหารงารเาินและ
าบประมาณ

7.5

ระบบและงลไงงารประงันคุณภาพ
งารศึงษาภายใน

แผนงเตรียมงาร
รร.งารบิน ทบ.
สปศ.รร.งารบิน ทบ.

ทั้านี้ ตั้าแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่า ณ วันที่

31

พฤษภาคม พ.ศ. 2560

รับคาสั่า ผบ.รร.งารบิน ทบ.
(ลาชื่อ) พ.อ. นันทวัฒน์ ทัศนาาม
( นันทวัฒน์ ทัศนาาม )
รอา ผบ.รร.งารบิน ทบ.

สาเนาถูงต้อา
(ลาชื่อ) ร.ท. ดาราค์ นิลบุตร
( ดาราค์ นิลบุตร )
นายทหารส่างาลัา ร้อย.สสช.พัน.ปฐบ.ช่วยราชงาร
งศ.รร.งารบิน ทบ.
12 ธ.ค.60

ส.อ.งิตติ ฯ
ส.ท.หญิา ศิรินทร ฯ
ส.ท.หญิา งุลธิดา ฯ
พ.ต.งิตติ ฯ
จ.ส.อ.นิตินันท์ ฯ
ส.ท.หญิา งุลธิดา ฯ
ร.ต.ดาราค์ ฯ
จ.ส.อ.เฉลิมพล ฯ
จ.ส.อ.ศราวุฒิ ฯ
ส.ท.ธนวัฒน์ ฯ
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คาสั่าโราเรียนงารบินทหารบง
(เฉพาะ)
ที่ 86/60
เรื่อา แต่าตั้าคณะงรรมงารประเมินหลังสูตร
รร.งารบิ น ทบ. ได้เ ปิ ด หลั งสู ตรงารศึ งษาในปีา บประมาณ 2560 จ านวน 12 หลั งสู ต ร
เพื่ อ ให้ ง ารประเมิ น หลั ง สู ต รตามมาตรฐาน/ตั ว บ่ า ชี้ และเงณฑ์ ง ารประเมิ น เป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย
จึาให้ ยงเลิง คาสั่า รร.งารบิน ทบ. (เฉพาะ) ที่ 185/59 ลา 28 ต.ค.59 เรื่อา แต่าตั้าคณะงรรมงารประเมินหลังสูตร
พร้อมทั้าแต่าตั้าคณะงรรมงารฯ และให้ปฏิบัติ ดัานี้.1. คณะงรรมงาร
1.1 พ.อ.วิชญ์ศรุตม์ แง่นทอา
ประธานงรรมงาร
1.2 พ.ท.หญิา จารุณี รูปาาม
งรรมงาร
1.3 พ.ท.มานะ
เฉียบแหลม
งรรมงาร
1.4 พ.ท.อดิสร
เงสรศังดิ์
งรรมงาร
1.5 พ.ท.ภคิณ
มีงลิ่นหอม
งรรมงาร
1.6 ร.อ.ประจังษ์ เหมือนแตา
งรรมงาร
1.7 พ.ต.จังราวุธ ณ ลาพูน
งรรมงาร/เลขานุงาร
2. งารปฏิบัติ
2.1 จั ด ท าแบบสอบถามงารประเมิ น หลั ง สู ต รขอา รร.งารบิ น ทบ. ทุ ง หลั ง สู ต ร
โดยประเมินหลังสูตร หลัาจางงารใช้หลังสูตร
2.2 น าแบบสอบถามไปให้ ผู้ เ ข้ า รั บ งารศึ ง ษา แสดาความคิ ด เห็ น ในงารจั ด งารเรี ย น
งารสอนตามแถลาหลังสูตรทุงหลังสูตร
2.3 สรุปผลงารประเมินหลังสูตร จางแบบสอบถามคิดเป็นร้อยละ ให้เป็นรูปธรรมอย่าาชัดเจน
2.4 วิเคราะห์ และรายาานสรุปผลงารประเมินหลังสูตรให้ ผบ.รร.งารบิน ทบ. ทราบ
3. คณะงรรมงารประสานงารปฏิ บั ติ งั บ หน่ ว ยาานที่ เ งี่ ย วข้ อ าได้ โ ดยตรา และให้ ฝอ.,
ฝุายงิจงารพิเศษ และ นขต.รร.งารบิน ทบ. ให้งารสนับสนุนเมื่อได้รับงารร้อาขอ
ทั้านี้.../
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ทั้านี้ ตั้าแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่า ณ วันที่

31

พฤษภาคม พ.ศ.2560

รับคาสั่า ผบ.รร.งารบิน ทบ.
(ลาชื่อ) พ.อ. นันทวัฒน์ ทัศนาาม
( นันทวัฒน์ ทัศนาาม )
รอา ผบ.รร.งารบิน ทบ.

สาเนาถูงต้อา
(ลาชื่อ) ร.ท. ดาราค์ นิลบุตร
( ดาราค์ นิลบุตร )
นายทหารส่างาลัา ร้อย.สสช.พัน.ปฐบ.ช่วยราชงาร
งศ.รร.งารบิน ทบ.
12 ธ.ค.60
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คาสั่าโราเรียนงารบินทหารบง
(เฉพาะ)
ที่ 85/60
เรื่อา แต่าตั้าคณะงรรมงารประเมินแผนาาน/โครางาร
เพื่อให้งารประเมินแผนาาน/โครางาร ดาเนินงารเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ
และบรรลุ วัต ถุป ระสาค์ต ามแผนแม่บ ท ขอา รร.งารบิน ทบ. จึา ให้ ยงเลิ ง คาสั่า รร.งารบิ น ทบ. (เฉพาะ)
ที่ 184/59 ลา 28 ต.ค.59 เรื่อา แต่าตั้าคณะงรรมงารประเมินแผนาาน/โครางาร พร้อมทั้าแต่าตั้าคณะงรรมงารฯ
และให้ปฏิบัติ ดัานี้.1. คณะงรรมงาร
1.1 พ.อ.วิชญ์ศรุตม์ แง่นทอา
ประธานงรรมงาร
1.2 พ.ท.เองพล
มะวาศ์ษา งรรมงาร
1.3 พ.ท.คาพันธ์
ปาสาจัา
งรรมงาร
1.4 พ.ต.ธีรพาษ์
บุญเติม
งรรมงาร
1.5 ร.อ.สุทธิพาษ์
บุญเจริญ
งรรมงาร
1.6 พ.ต.งิตติ
งริมรัมย์
งรรมงาร/เลขานุงาร
2. งารปฏิบัติ
2.1 ทางารประเมินง่อน , ระหว่าา , หลัาดาเนินาาน ขอาแผนาาน/โครางาร ให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย
2.2 สรุปจุดอ่อน – แนวทาาแง้ไข,จุดแข็า – แนวทาาเสริม ขอาแผนาาน/โครางาร
ให้เป็นรูปธรรมอย่าาชัดเจน
2.3 รายาานผลงารปฏิบัติให้ ผบ.รร.งารบิน ทบ. ทราบ
ทั้านี้ ตั้าแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่า ณ วันที่
สาเนาถูงต้อา
(ลาชื่อ) ร.ท. ดาราค์ นิลบุตร
( ดาราค์ นิลบุตร )
นายทหารส่างาลัา ร้อย.สสช.พัน.ปฐบ.ช่วยราชงาร
งศ.รร.งารบิน ทบ.
12 ธ.ค.60

31

พฤษภาคม พ.ศ.2560

รับคาสั่า ผบ.รร.งารบิน ทบ.
(ลาชื่อ) พ.อ. นันทวัฒน์ ทัศนาาม
( นันทวัฒน์ ทัศนาาม )
รอา ผบ.รร.งารบิน ทบ.
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คาสั่าโราเรียนงารบินทหารบง
(เฉพาะ)
ที่ 197/59
เรื่อา แต่าตั้าคณะงรรมงารและเจ้าหน้าที่ ระบบสารสนเทศ รร.งารบิน ทบ.
เพื่อให้งารดาเนินงารเผยแพร่ข้อมูล ระบบสารสนเทศ ขอาฝุายอานวยงารและหน่วยขึ้นตรา
ขอา รร.งารบิน ทบ. รวมทั้าระบบาานประงันคุณภาพงารศึงษาขอา รร.งารบิน ทบ. มีงารพัฒนาอย่าาต่อเนื่อา
และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึาให้ ยงเลิง คาสั่า รร.งารบิน ทบ. (เฉพาะ) ที่ 186/59 ลา 28 ต.ค.59 พร้อมทั้าแต่าตั้า
คณะงรรมงารและเจ้าหน้าที่ ระบบสารสนเทศ รร.งารบิน ทบ. ให้ปฏิบัติ ดัานี้.1. คณะงรรมงารและเจ้าหน้าที่
1.1 พ.อ.ชูรัตน์
จิพยัคฆ์
ประธานงรรมงาร
1.2 พ.อ.เสมา
นิจสุนงิจ
รอาประธานงรรมงาร
1.3 พ.ต.จังรพันธ์
ตั้าเจียมศรี
งรรมงาร
1.4 พ.ต.งิตติ
งริมรัมย์
งรรมงาร
1.5 ร.ท.ทวีศังดิ์
ปิ่นทอา
งรรมงาร
1.6 ร.ท.งิตติภพ
ยาาฮึม
งรรมงาร
1.7 ร.ท.สัญญา
เตปัา
งรรมงาร
1.8 ร.ท.วิรัช
ชุ่มใจรังษ์
งรรมงาร
1.9 ร.ต.สาคราม
ตรีพาษ์
งรรมงาร
1.10 ร.ต.ธนธาร
พึ่าเสมา
งรรมงาร
1.11 พ.ต.สมชาย
คาคาศรี
งรรมงาร/เลขานุงาร
1.12 ร.ต.ดาราค์
นิลบุตร
งรรมงาร/ผู้ช่วยเลขานุงาร
1.13 จ.ส.อ.ชุมพล
ไงรสิาห์สม
เจ้าหน้าที่
1.14 จ.ส.อ.อวิรุทธ์
ทอาดียิ่า
เจ้าหน้าที่
1.15 จ.ส.อ.สราวุฒิ
โคมลอย
เจ้าหน้าที่
1.16 จ.ส.อ.ธีระพาษ์ ฝอยฝน
เจ้าหน้าที่
1.17 ส.อ.สงลวรรษ แสาฟูาาาม
เจ้าหน้าที่
1.18 ส.ท.ธีระพล
หมั่นเพียร
เจ้าหน้าที่
/1.19 ส.ท.ธวัชชัย...
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1.19 ส.ท.ธวัชชัย
อุ่นใจ
เจ้าหน้าที่
1.20 ส.ต.สรงฤต
รัตนธนาวันต์
เจ้าหน้าที่
1.21 ส.ต.โงสินทร์
เฉลิมแสนยางร
เจ้าหน้าที่
1.22 ส.ต.พหัสชัย
แย้มวาษ์
เจ้าหน้าที่
2. งารปฏิบัติ
2.1 ให้จัดทาระบบฐานข้อมูลหน้า Home page ขอาหน่วยที่รับผิดชอบให้เป็นแบบอย่าาเดียวงัน งับ
หน้า Home page หลังขอา รร.งารบิน ทบ. ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
2.2 ให้ ดาเนินงารปรับปรุา และพั ฒนาข้อมู ลสารสนเทศขอาหน่วยและระบบาานประงั น
คุณ ภาพงารศึ ง ษา รร.งารบิ น ทบ. ตามความรั บ ผิ ดชอบแต่ ล ะมาตรฐาน/ตั ว บ่ า ชี้ และเงณฑ์ ง ารประเมิ น
ให้ทันสมัยเป็นปัจจุบัน เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนอย่าาถูงต้อา และเป็นรูปธรรม
2.3 ให้ดาเนินงารตรวจสอบงารทาาานขอาระบบและงารรังษาความปลอดภัยขอาเครือข่าย
ให้ใช้าานได้ตลอดเวลา
2.4 งางับดูแลให้เป็นไปตามนโยบายขอาผู้บัาคับบัญชา เมื่อตรวจพบข้อมูลหรือข้อความ ใน
หน้า Home page ขอาหน่วย ที่ขัดต่อ พ.ร.บ. ว่าด้วยงารงระทาความผิดเงี่ยวงับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
ให้รายาานผู้บัาคับบัญชาทราบทันที
ทั้านี้ ตั้าแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่า ณ วันที่

8

พฤศจิงายน พ.ศ.2559
รับคาสั่า ผบ.รร.งารบิน ทบ.

(ลาชื่อ) พ.อ. นันทวัฒน์ ทัศนาาม
( นันทวัฒน์ ทัศนาาม )
รอา ผบ.รร.งารบิน ทบ.

สาเนาถูงต้อา
(ลาชื่อ) ร.ท. ดาราค์ นิลบุตร
( ดาราค์ นิลบุตร ) พ.อ. ..................................ร่าา/ตรวจ ...........มี.ค.58
จ.ส.อ.
เฉลิมพล ส้มงลิ่น พิมพ์/ทาน....5....มี.ค.58
นายทหารส่างาลัา ร้อย.สสช.พัน.ปฐบ.ช่
วยราชงาร
งศ.รร.งารบิน ทบ. พ.อ. .......................................ตรวจ .............มี.ค.58
12 ธ.ค.60
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คาสั่าโราเรียนงารบินทหารบง
(เฉพาะ)
ที่ 110/60
เรื่อา แต่าตั้าคณะงรรมงารประเมินคุณภาพงารศึงษาภายใน รร.งารบิน ทบ.
เพื่อให้งารดาเนินาานประงันคุณภาพงารศึงษา รร.งารบิน ทบ. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และเป็นไปตามคาสั่า ทบ. (เฉพาะ) ที่ 49/59 ลา 18 ต.ค.59 เรื่อา นโยบายงารศึงษา ทบ. พ.ศ.2560 – 2564
จึาให้ ยงเลิง คาสั่า รร.งารบิน ทบ. (เฉพาะ) ที่ 173/59 ลา 20 ต.ค.59 และแต่าตั้าคณะงรรมงารประเมินคุณภาพ
งารศึงษาภายใน รร.งารบิน ทบ. พร้อมทั้างาหนดหน้าที่ขอาคณะงรรมงารฯ ดัานี้.1. คณะงรรมงาร
1.1 พ.อ.ชูรัตน์
จิพยัคฆ์
ประธานงรรมงาร
1.2 พ.อ.เสมา
นิจสุนงิจ
รอาประธานงรรมงาร
1.3 พ.อ.ชาคริต
คมคาย
รอาประธานงรรมงาร
1.4 พ.ท.วัลลภ
ใจดี
งรรมงาร
1.5 พ.ท.สุรเดช
เลี้ยาถนอม
งรรมงาร
1.6 พ.ต.พชรงรณ์ เงตุแง้ว
งรรมงาร
1.7 พ.ต.งิตติณัฐ์
พุ่มขุน
งรรมงาร
1.8 พ.ต.สมชาย
คาคาศรี
งรรมงาร
1.9 พ.ต.จังราวุธ
ณ ลาพูน
งรรมงาร
1.10 ร.ท.สาคราม งาแง้ว
งรรมงาร/เลขานุงาร
1.11 ร.ต.ดาราค์
นิลบุตร
งรรมงาร/ผู้ช่วยเลขานุงาร
2. งารปฏิบัติ
2.1 ศึงษารายาานงารประเมินตนเอา (SAR) ขอา รร.งารบิน ทบ.
2.2 ปฏิ บัติห น้าที่ ประเมิน ตามมาตรฐาน/ตัวบ่ า ชี้ แ ละเงณฑ์ งารประเมิ น พร้อมรวบรวม
เองสารอ้าาอิา เพื่อให้มีความสัมพันธ์และสอดคล้อางับตัวบ่าชี้และเงณฑ์งารประเมินในแต่ละมาตรฐาน ให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย
2.3 สรุปจุดแข็า และจุดที่ควรพัฒนา เพื่อนามาปรับปรุา ตามมาตรฐาน/ตัวบ่าชี้ และเงณฑ์
งารประเมิน ให้เป็นรูปธรรมอย่าาชัดเจน
/2.4 ส่าสรุปผล...
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2.4 ส่าสรุปผลงารประเมินขอาแต่ละมาตรฐาน พร้อมให้คาแนะนางับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
เพื่อนาไปปรับปรุาพัฒนาให้ดียิ่าขึ้นต่อไป
2.5 รายาานสรุ ปผลงารประเมินตามมาตรฐาน/ตั วบ่าชี้ และเงณฑ์ งารประเมิน รวมถึาข้อแนะน า
ข้อที่ควรปรับปรุาพัฒนาและข้อคิดเห็นอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์สูาสุดให้ ผบ.รร.งารบิน ทบ. ทราบ
ทั้านี้ ตั้าแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่า ณ วันที่

4

งรงฎาคม พ.ศ. 2560

รับคาสั่า ผบ.รร.งารบิน ทบ.
(ลาชื่อ) พ.อ. นันทวัฒน์ ทัศนาาม
( นันทวัฒน์ ทัศนาาม )
รอา ผบ.รร.งารบิน ทบ...

สาเนาถูงต้อา
(ลาชื่อ) ร.ท. ดาราค์ นิลบุตร
( ดาราค์ นิลบุตร )
นายทหารส่างาลัา ร้อย.สสช.พัน.ปฐบ.ช่วยราชงาร
งศ.รร.งารบิน ทบ.
12 ธ.ค.60
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คาสั่าโราเรียนงารบินทหารบง
(เฉพาะ)
ที่ 187 /59
เรื่อา งารจัดตั้างาหนดหน้าที่ และแต่าตั้าเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์งารจัดงารเรียนงารสอน
ผ่านสื่ออิเล็งทรอนิงส์ ( e-learning ) รร.งารบิน ทบ.
……………………………….
เพื่ อ ปฏิ บั ติ ต ามแผนแม่ บ ทงารศึ ง ษาผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ง ทรอนิ ง ส์ ( e-learning) ขอา ทบ.
พ.ศ. 2557 – 2566 และเพื่อให้ รร.งารบิน ทบ. มีหน่วยาานพร้อมเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงารบริหารจัดงาร
สิ่าอุปงรณ์ ( Hardware , Software ) พร้อมทั้าดูแลระบบงารพัฒนาระบบงารศึงษาผ่านสื่ออิเล็งทรอนิงส์ขอา
รร.งารบิ น ทบ. ให้ เป็ นไปด้ว ยความเรี ยบร้อ ยเหมาะสม จึ า ให้จั ดตั้า ศูน ย์ง ารจั ดงารเรีย นงารสอนผ่า นสื่ อ
อิเล็งทรอนิงส์ (e-learning) โดยงาหนด หน้าที่และงารจัด พร้อมแต่าตั้าเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์งารจัดงารเรียน
งารสอนผ่านสื่ออิเล็งทรอนิงส์(e-learning) รร.งารบิน ทบ. เพื่อปฏิบัติาานในหน้าที่รับผิ ดชอบให้มีประสิทธิภาพ
บรรลุวัตถุประสาค์ ดัานี้.1. หน้าที่ศูนย์การจัดการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ( e-learning )
1.1 เป็นศูนย์งลาาในงารผลิตสื่องารเรียนรู้แบบมัลติมีเดีย ให้งับบทเรียน e-learning ครบ
วาจร
1.2 ควบคุมและดูแลงารใช้ า านฐานข้อ มูล ต่าา ๆ ซึ่า มีทั้า ฐานข้อ มูลบทเรียน ฐานข้ อมู ล
ผู้เรียน, ฐานข้อมูลหลังสูตร งารเชื่อมโยาข้อมูลทั้าภายในและฐานข้อมูลภายนอง
1.3 ควบคุ ม และ ดู แ ลโปรแงรมงารจั ด งารระบบงารเรี ย นงารสอน ( Learning
Management System) แบบ online และโปรแงรมงารจัดงารอื่น ๆ ที่สนับสนุนงับระบบงารใช้าานมัลติมีเดีย
ที่มีงารใช้อยู่ในปัจจุบัน
1.4 พั ฒ น า แ ล ะ ป รั บ ป รุ า เ ว็ บ ไ ซ ต์ e-learning (www.aavnc-school.com/eln)
ในหลังสูตรงารศึงษาที่มอบหมาย
1.5 จั ด ท าเองสารคู่ มื อ ที่ ใ ช้ า านในระบบ e-learning และพั ฒ นาปรั บ ปรุ า สื่ อ งารสอน
อิเล็งทรอนิงส์เป็นรายวิชาให้ทันสมัยสัมพันธ์งับหลังสูตรงารศึงษา
1.6 ควบคุมงางับดูแลและปรนนิบัติบารุา สิ่า อุปงรณ์ ( Hardware, Software ) ซึ่าอยู่ใน
ความรับผิดชอบให้มีสภาพพร้อมใช้าานตลอดเวลา
1.7 บันทึงและรายาานผลาานงารปฏิบัติาานตามห้วาระยะเวลา
/2.งารจัด

สานังาานประงันคุณภาพงารศึงษา

123

โราเรียนงารบินทหารบง

2. การจัด
โรงเรียนการบินทหารบก
สปศ.รร.การบิน ทบ.
ศูนย์ E-learning

ส่วนาานผลิตสื่องารเรียนรู้

ส่วนาานงารจัดงารเรียนงารสอน

ส่วนาานคลัาสื่องารเรียนรู้

3. การแบ่งส่วน และหน้าที่
3.1 ส่วนาานผลิตสื่องารเรียนรู้มีหน้าที่
3.1.1 จัดทาแผนาาน/โครางารผลิตสื่องารเรียนรู้ตามที่ได้รับมอบหมาย
3.1.2 ให้งารสนับสนุนงารผลิตสื่อมัลติมิเดียสาหรับบทเรียน e-learning
3.1.3 ให้ ค าแนะน า/ช่ ว ยเหลื อ ด้ า นงารจั ด ท าพั ฒ นาและปรั บ ปรุ า สื่ อ งารสอน
แบบ e-learning เป็นรายวิชาให้งับ ครู/อาจารย์
3.2 ส่วนาานงารจัดงารเรียนงารสอน
3.2.1 จัดทาเว็บไซต์ e-learning ที่ได้รับมอบหมาย
3.2.2 จัดทาระบบงารเรียนงารสอน แบบ online
3.2.3 เชื่อมโยาเครือข่ายงับศูนย์งารจัดงารความรู้งอาทัพบง
3.2.4 เป็น Administration ทุงหลังสูตรงารศึงษา และตรวจสอบฐานข้อมูลให้พร้อมใช้าาน
3.2.5 จัดทาเองสารคู่มือทีใ่ ช้าานในระบบ e-learning
3.2.6 แนะนาและช่วยเหลือครู อาจารย์ผู้สอนในงารนาข้อมูลเข้าสู่ระบบ e-learning
3.2.7 แนะนาและช่วยเหลือผู้เข้ารับงารศึงษาเข้าสู่ระบบ e-learning
3.3 ส่วนาานคลัาสื่องารเรียนรู้
3. 3. 1 จั ด ท า บั ญ ชี คุ ม / เ ง็ บ รั ง ษ า สิ่ า อุ ป ง ร ณ์ ( Hardware, Software) ข อ า
ศูนย์ e-learning
3. 3. 2 จั ด ท า บั ญ ชี คุ ม / เ ง็ บ รั ง ษ า สื่ อ ง า ร เ รี ย น ง า ร ส อ น แ บ บ e-learning
ที่ศูนย์ e-learning จัดทาขึ้น
3.3.3 งารเบิงรับสิ่า อุปงรณ์ (Hardware, Software) ที่ใช้ในงารจัดงารเรียนงารสอน
แบบ e-learning
/4. เจ้าหน้าที่...

124

สานังาานประงันคุณภาพงารศึงษา

โราเรียนงารบินทหารบง

4. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และหน้าที่รับผิดชอบ
4.1 รายชื่อข้าราชงารปฏิบัติหน้าที่
4.1.1 พ.ต.สมชาย
คาคาศรี
เป็น หน.ศูนย์ e-learning
4.1.2 ร.ต.ดาราค์
นิลบุตร
เป็น ประจาศูนย์ e-learning
4.1.3 ผู้ช่วย น.งางับหลังสูตร e-learning เป็น ประจาศูนย์ e-learning
4.1.4 ส.อ.งิตติคุณ
สิทธิถนอมวาศ์ เป็น เจ้าหน้าที่ศูนย์ e-learning
4.1.5 ส.ท.ธีระพล
หมั่นเพียร
เป็น เจ้าหน้าที่ศูนย์ e-learning
4.1.6 ส.ท.ธนวัฒน์
พาษ์พินิจพิชัย เป็น เจ้าหน้าที่ศูนย์ e-learning
4.2 หน้าที่รับผิดชอบ
4.2.1 ปฏิบัติาานตามหน้าที่ขอาแต่ละส่วนาานใน ข้อ 3
4.2.2 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ทั้านี้ ตั้าแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่า ณ วันที่

28

ตุลาคม พ.ศ.2559

รับคาสั่า ผบ.รร.งารบิน ทบ.
(ลาชื่อ) พ.อ. นันทวัฒน์ ทัศนาาม
( นันทวัฒน์ ทัศนาาม )
รอา ผบ.รร.งารบิน ทบ.
สาเนาถูงต้อา
(ลาชื่อ) ร.ท. ดาราค์ นิลบุตร
( ดาราค์ นิลบุตร )
นายทหารส่างาลัา ร้อย.สสช.พัน.ปฐบ.ช่วยราชงาร
งศ.รร.งารบิน ทบ.
12 ธ.ค.60

