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ค ำน ำ 
 รงรียนนายรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เดຌจัดท ารายงานการประมินตนอง  
(Self-Assessment Report : SARี ตามป้าหมายของการพัฒนาระบบละกลเกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภาย฿นของกองทัพเทย ดย฿ชຌคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภาย฿น สถาบันการศึกษา
ของกองทัพ ระดับปริญญาตรีขึๅนเป พ.ศ.๎๑๑๐ ของสถาบันวิชาการป้องกันประทศ กองบัญชาการ 
กองทัพเทย ซึไงประกอบดຌวย ๔ มาตรฐาน ๑ํ ตัวบงชีๅ ละตัวบงชีๅสถาบัน ํ ตัวบงชีๅ ป็นนวทาง 
฿นการด านินงานประกันคุณภาพการศึกษาภาย฿นของรงรียนนายรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 
฿นวงรอบผลการปฏิบัติงาน ประจ าปการศึกษา ๎๑๑๔ ตัๅงต วันทีไ  ํ ม.ย.๎๑๑๔ ถึงวันทีไ  
๏ํ มี.ค.๎๑๑๕ ดยมีการตรวจสอบละประมินตนองอยางตอนืไอง สามารถน าผลการประมิน 

มาปรับปรุง ละพัฒนาการด า นินงานของหลักสูตร฿หຌมีคุณภาพละป็นเปตามมาตรฐาน 

ทีไกระทรวงกลาหม กองทัพอากาศ ละส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด พืไอสรຌาง
ความชืไอมัไน ละความพึงพอ฿จ฿หຌกับนักรียนนายรืออากาศ ผูຌ฿ชຌผูຌส ารใจการศึกษา ละประชาชน
ทัไวเปเดຌอยางมีประสิทธิภาพ 

 รงรียนนายรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชขอขอบคุณ฿นความรวมมือของผูຌบริหาร 
ขຌาราชการ ลูกจຌาง ละพนักงานราชการทุกคนทีไเดຌรวมมือ฿นการด านินงานจนการประกันคุณภาพ
การศึกษาป็นวัฒนธรรมการท า งานทีไกอ฿หຌ กิดคุณภาพทีไสงผลต ออัตลักษณ์ของนักรียน 

นายรืออากาศละอกลักษณ์ของรงรียนนายรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช รวมทัๅงท า฿หຌภารกิจ 

ทีไเดຌรับมอบหมายส ารใจลุลวงเปดຌวยดี ผลจากการประมินคุณภาพภาย฿นครัๅงนีๅจะเดຌน ามา฿ชຌป็น
ขຌอมูลป้อนกลับ ิFeedback) พืไอการพัฒนารงรียนนายรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 

฿หຌจัดการศึกษาเดຌอยางมีประสิทธิภาพ สามารถผลิตนายทหารสัญญาบัตรทีไมีคุณภาพตอบสนอง 
ความตຌองการของกองทัพอากาศละประทศชาติเดຌตอเป  
 

 

  พล.อ.ท. 
                             ิฉัตรชัย  บุญญานุรักษ์ี  

                           ผบ.รร.นนก. 
         ก.ค.๑๕ 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
ข้อมูลเกีไยวกับหน่วยดยย่อ 

 รงรียนนายรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา  
สังกัดกองทัพอากาศ มีภารกิจ฿นการ฿หຌการฝຄกศึกษาละอบรมกนักรียนนายรืออากาศ฿หຌพรຌอม 

ทีไจะป็นนายทหารสัญญาบัตรหลักของกองทัพอากาศ ดยมีผูຌบัญชาการรงรียนนายรืออากาศ 

นวมินทกษัตริยาธิราชป็นผูຌบังคับบัญชารับผิดชอบ พืไอ฿หຌภารกิจ฿นการผลิตนายทหารสัญญาบัตรของ
กองทัพอากาศบรรลุผลดยสมบูรณ์ ด านินการจัดการศึกษาภาย฿นปรัชญาทีไวา ผลิตนายทหาร 

สัญญาบัตรของกองทัพอากาศ ผูຌพียบพรຌอมดຌวยความรูຌความสามารถดຌานวิชาการ วิชาทหาร 
คุณลักษณะผูຌน าทหาร ละคุณธรรม จริยธรรม พรຌ อมทัๅ งสามารถพัฒนาตนอง฿หຌทันตอ 

การปลีไยนปลงเดຌ ละวิสัยทัศน์ สถาบันหลัก฿นการผลิตผูຌน าละหลงองค์ความรูຌดຌานการบิน
ของชาติ  

 นัก รี ยนนาย รื ออากาศ  คือ  กลุ มคนพิ ศษทีไ จะตຌองถู กฝຄ ก ฿หຌ ป็นทัๅ งผูຌ น าทหาร  
ป็นผูຌบังคับบัญชา ป็นผูຌทีไบังคับอากาศยาน ละป็นผูຌทีไจะตຌองท า฿หຌอากาศยานนัๅนบินเดຌ จึงตຌองมี
กระบวนการฝຄกทีไพิศษฉพาะตน รารียกกันวาป็นการฝຄกละด ารงชีวิตตามวิถีหงนายรืออากาศ 

 หลักสูตรรงรียนนายรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช พ.ศ.๎๑๑๏ ิฉบับปรับปรุง พ.ศ.
๎๑๑๔ี ป็นหลักสูตร ๑ ปการศึกษาทีไเดຌพิไมระยะวลาของการศึกษาจาก ๐ ปการศึกษา ป็น  
๑ ปการศึกษา ดย฿นปทีไ ํ จะรียนรวมกัน จากนัๅนจะยกรียนตามสาขาวิชา฿นปทีไ ๎ จนถึงปทีไ ๑ 
ดยมีสาขาวิชาทัๅงหมดดຌวยกัน ๓ สาขาวิชา เดຌก วิศวกรรมอากาศยาน ิวอ.ีุ วิศวกรรมครืไองกล 
ิวก.ีุ วิศวกรรมเฟฟ้า ิวฟ.ีุ วิศวกรรมยธา ิวธ.ีุ วิศวกรรมอุตสาหการ ิวส.ีุ คอมพิวตอร์ ิคต.ี  
ละวัสดุศาสตร์ทางการทหารละอากาศยาน ิวด. ี  ดย฿ชຌระบบการศึกษาบบทวิภาค  
บงระยะวลาการศึกษาป็นบบ ๎ ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคตຌนละภาคปลาย ภาคการศึกษา
หนึไงจะมีระยะวลาการศึกษาเมนຌอยกวา ํ๑ สัปดาห์ ละภาคฤดูรຌอนป็นวลาเมนຌอยกวา ๔ สัปดาห์ 
ดยภาคการศึกษาปกติจะป็นการศึกษาวิทยาการป็นหลัก ตจะผนวกการฝຄกศึกษาวิชาทหาร  
การฝຄกอบรมความป็นผูຌน าละจริยธรรม การฝຄกอบรมพลศึกษา ละการกีฬา รวมทัๅงกิจกรรมพิศษ
ละสริมสรຌางประสบการณ์ 

 ฿นปการศึกษา ๎๑๑๔ มีจ านวน นนอ.รวม ๐ ชัๅนป จ านวน ๏ํ์ นาย จ านวนบุคลากร
ทัๅงหมด รวม ๑๒๒ คน ยกป็นนายทหารสัญญาบัตร จ านวน ๎๐๒ นาย นายทหารประทวน  
จ านวน ํ๏๎ นาย พนักงานราชการ จ านวน ํํํ คน ลูกจຌางประจ าละลูกจຌางชัไวคราว  
จ านวน ๑๎ คน อาจารย์ชาวตางประทศ จ านวน ๎ คน นายทหารสัญญาบัตรทีไประจ าหนวย/ 
ส ารองราชการ จ านวน ํ๐ คน ละนายทหารประทวนทีไประจ าหนวย/ส ารองราชการ จ านวน ๕ คน 
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 สวนของงบประมาณ ฿นปงบประมาณ ๎๑๑๔ รร.นนก.เดຌรับงบประมาณ รวมทัๅงสิๅน
๎๕๎,ํ๏ํ,๑๏๑.๏๎ บาท ิสองรຌอยกຌาสิบสองลຌานหนึไงสนสามหมืไนหนึไงพันหຌารຌอยสามสิบหຌาบาท
สามสิบสองสตางค์ี มีคา฿ชຌจายรวม ๎๕๎,ํ๏ํ,๑๏์.์๑ บาท ิสองรຌอยกຌาสิบสองลຌานหนึไงสน 

สามหมืไนหนึไงพันหຌารຌอยสามสิบบาทหຌาสตางค์ ี งินหลือจายสุทธิ ๑.๎๓ บาท ิหຌาบาทยีไสิบจใด
สตางค์ี คิดป็น รຌอยละ ์.์์ ดยยกป็นงบประมาณคา฿ชຌจายตาง โ ดังนีๅ 

 ํี การด านินการจัดการศึกษาละการฝຄกปฏิบัติ 
 ๎ี วัสดุ อุปกรณ์การฝຄก ครืไองชวยฝຄก 

 ๏ี สืไอ สตทัศนูปกรณ์ นวัตกรรมละการสรຌางองค์ความรูຌ 
 ๐ี ระบบหຌองสมุด 

 ๑ี ระบบสารสนทศ 

 

ตำรำงแสดงผลกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำในภำพรวมระดับสถำบัน 

มำตรฐำน 
คะแนน 

เฉลีไย 

ผลกำร 
ประเมิน 

น้ ำหนัก 
คะแนนเฉลีไย 

X น้ ำหนัก 

ํ คุณภาพผูຌส ารใจการศึกษา ไม่มีผู้ส ำเรจจกำรศึกษำ ๐์ - 

๎ การวิจัยละงานสรຌางสรรค์ ๐.๎๐ ดี ๏์ ํ๎๓.์๔ 

๏ การบริการทางวิชาการละวิชาชีพ ๐.๔์ ดีมาก ๎์ ๕๒.์์ 

๐ 
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมละ
ขนบธรรมนียมประพณีทางทหาร 

๑.์์ ดีมาก ํ์ ๑์.์์ 

๑ การบริหารจัดการละการพัฒนาสถาบัน ๐.๔๔ ดีมาก ๎๔.๑์ ํ๏๕.๎์ 

๒ การบริหารหลักสูตรละการรียนการสอน ๐.๕๏ ดีมาก ๏์ ํ๐๔.์์ 

๓ การฝຄกศึกษาวิชาทหารละภาวะผูຌน า ๑.์์ ดีมาก ๎์ ํ์์.์์ 

๔ การประกันละพัฒนาคุณภาพภาย฿น ๐.๔ํ ดีมาก ๎์ ๕๒.ํ์ 

คะแนนเฉลีไย มำตรฐำนทีไ ๑–๘ ๔.๓๓ - ํ๑๔.๑์ ๓๑๒.๏๔ 

ผลกำรประเมิน ิ๓๑๒.๏๔÷ํ๑๔.๑์ = ๐.๓๓ี ดีมำก - - 
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กำรวิเครำะห์ภำพรวมสถำบัน  
จุดเด่น  

 ํ.รร.นนก.มีอาจารย์ทีไมีความรูຌ ความสามารถจ านวนมาก ท า฿หຌมีหนวยงานทัๅงภาย฿นละ
ภายนอก ทอ.ขอรับการสนับสนุนเปบริการวิชาการ฿นรูปบบการบรรยายหรือป็นผูຌทรงคุณวุฒิ 
฿นดຌานตางโ ป็นประจ า 

 ๎.รร.นนก.มีวัฒนธรรมองค์กรทีไขຌมขใงมีการสานตอการปฏิบัติจากรุนสูรุน ซึไงชวยสงสริม 
ละสนับสนุนตอการด านินกิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเทย ละขนบธรรมนียมประพณี
ทางทหารอยางป็นระบบละสามารถสรຌางอัตลักษณ์ของ นนอ.ทัๅง฿นดຌานทางทหารละภาวะผูຌน า 

 ๏.รร.นนก.มี ครงสรຌางหนวยงานทีไดี  สามารถสนับสนุนงานตามภารกิจละอืไนโ  
เดຌอยางมีประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการป็นเปตามหลักธรรมภิบาลละนวทางปฏิบัติทีไดี  
มีการติดตามควบคมุละประมินผลอยางป็นระบบ มีทิศทางการด านินงานทีไก าหนดป็นผนปฏิบัติ
ราชการประจ าป ซึไงก าหนดหนวยรับผิดชอบ คาป้าหมาย ตัวชีๅวัดทีไป็นรูปธรรม สามารถสรຌาง 

ความขຌา฿จกหนวยขึๅนตรง รร.นนก.เดຌอยางสอดคลຌองตรงกัน 

 ๐.รร.นนก.มีกระบวนการละผนการฝຄกศึกษาวิชาทหารละภาวะผูຌน าทีไชัดจน  
มีความพรຌอมของทรัพยากรสนับสนุนการฝຄก ซึไงเดຌรับการสนับสนุนทัๅงจากหนวยงานภาย฿นละ
ภายนอก รร.นนก.อยางพียงพอ 
 

จุดทีไควรพัฒนำ 

 ํ.อาจารย์ควรสรຌางงานวิจัยละงานสรຌางสรรค์อยางตอนืไอง ละน าผลงานมา฿ชຌประยชน์ 
รวมทัๅงการขียนบทความลงตีพิมพ์฿นวารสารระดับประทศ ละระดับนานาชาติ฿หຌมากยิไงขึๅน 

 ๎.ควรสงสริม฿หຌอาจารย์สามารถท างานวิจัยละงานสรຌางสรรค์อยางมีประสิทธิภาพ  
ละสามารถขอรับทุนวิจัยเดຌทัๅงภาย฿นกองทัพอากาศ ิศวอ.ทอ.ี ละภายนอกกองทัพอากาศ เดຌก 
วท.กห.ุ สภาวิจัยหงชาติ ละหลงงินทุนอืไนโ พืไอ฿หຌการพัฒนาอาจารย์฿หຌมีคาดัชนีคุณภาพ
มากกวา ๐.์์ 
 

ข้อเสนอแนะเพืไอกำรพัฒนำ 

 ํ.สรຌางรงจูง฿จ สงสริมละกระตุຌน฿หຌอาจารย์สรຌางงานวิจัยอยางตอนืไอง รวมทัๅงการขียน
บทความลงตีพิมพ์฿นวารสารระดับประทศ ละระดับนานาชาติอยางตอนืไองละมีปริมาณทีไมากขึๅน 

 ๎.รร.นนก.จัดหาหลงงินทุนวิจัยทีไ฿หຌการสนับสนุนอยางตอนืไอง 
 ๏.รร.นนก.สงสริมละสนับสนุนทรัพยากรตางโ พืไอ฿หຌอาจารย์สามารถท างานวิจัยละ 

งานสรຌางสรรค์ ชน วลาส าหรับการท างานวิจัย ครืไองมือทีไทันสมัย ละกองทุนพืไอการ ฿ชຌจาย
บืๅองตຌน ส าหรับการจัดซืๅอ จัดหาอุปกรณ์ส าหรับการ฿ชຌ฿นงานวิจัยดยฉพาะ  

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



จ 

สำรบัญ 

 

 เรืไอง หน้ำ 

 ปกนอก 

ส่วนทีไ ๑    ส่วนน ำ 

 ปกใน 

 ค ำน ำ ก 

 บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร ข 

 สำรบัญ จ 

ส่วนทีไ ๒  ข้อมูลพื้นฐำนของสถำบัน 

 ปทีไ฿หຌขຌอมูล/ทีไตัๅง  ํ 

 ประวัติสถาบัน ํ 

 สัญลักษณ์สถาบัน ๎ 

 นยบาย วัตถุประสงค์ ภารกิจ/พันธกิจ   ๏ 

 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ ค าขวัญ   ๐ 

 ครงสรຌางละการจัดสวนราชการ ๐ 

 รายชืไอผูຌบังคับบัญชาละผูຌบริหาร ๑ 

 ขຌอมูลก าลังพล  ๒ 

 จ านวนผูຌรียน ๓ 

 คุณสมบัติผูຌขຌารับการศึกษา/จ านวนทีไรับ ๓ 

 หลักสูตรการศึกษา ๓ 

 คุณลักษณะทีไพึงประสงค์ของผูຌส ารใจการศึกษา  ํ์ 

 อัตลักษณ์/อกลักษณ์ของสถาบัน ํ๏ 

 งบประมาณ ํ๐ 

ส่วนทีไ ๏ กำรติดตำมข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำคุณภำพ ๑๕ 

ส่วนทีไ ๔ ผลด ำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

 มาตรฐานทีไ ํ ๎๏ 

 มาตรฐานทีไ ๎ ๏๎ 

 มาตรฐานทีไ ๏ ๑๓ 

 มาตรฐานทีไ ๐ ๓๐ 

 



ฉ 

สำรบัญ ิต่อี 
 

 เรืไอง หน้ำ 

 มาตรฐานทีไ ๑ ๔๕ 

 มาตรฐานทีไ ๒ ํ๏ํ 

 มาตรฐานทีไ ๓ ํ๕๐ 

 มาตรฐานทีไ ๔ ๎ํ์ 

 ตารางสรุปผลการประมินคุณภาพระดับสถาบัน ๎๐์ 

ส่วนทีไ ๕ ภำคผนวก ๒๕๕ 

 ขຌอมูลพืๅนฐาน ิCommon Data Set) การประกันคุณภาพการศึกษา ๎๑๒ 

 ตารางสดงป้าหมายของตัวบงชีๅ฿นตละมาตรฐาน ๎๒์ 

ตารางสรุปผลการประมินคุณภาพตามมาตรฐานละตัวบงชีๅระดับสถาบัน ๎๒ํ 

ตารางสดงหลง/อกสารอຌางอิง฿นการตรวจสอบละประมินคุณภาพ ๎๒๏ 

ผนงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปการศึกษา ๎๑๑๔ ๎๔๎ 

ค าสัไงตงตัๅงคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ๎๔๑ 

   

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

 



ํ  |           รายงานการประเมินตนเอง โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธริาช ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 

สวนที่ ๎ 

ขຌอมูลพืๅนฐานของสถาบัน 
 

ํ.ปีที่฿หຌขຌอมูล พ.ศ.๎๑๑๔ 

 

๎.ที่ตัๅง 
สถาบัน  ํ๓ํ/ํ หมู ํ ขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ ํ์๒๒์ 

โทรศัพท ์ ์ ๒๕๏๐ ๏๒ํ๘  

โทรสาร ์ ๒๕๏๐ ๒๘๏๕ 

 

๏.ประวัติสถาบัน ิพอสังขปี 
 ประวัติของสถาบันตเดิมนัๅนกองทัพอากาศยังไมมีโรงเรียนผลิตนายทหารสัญญาบัตรของตนเอง 

ตຌองอาศัยก าลังพลจากกองทัพบก กองทัพเรือ หรือมหาวิทยาลัยภาย฿นประเทศละตางประเทศ ซกไงไม
สอดคลຌองกับความตຌองการของกองทัพอากาศเทา฿ดนักทีไจะตຌองปฏิบัติ ละมีวิวัฒนาการไปอยางรวดเรใว 
฿นปี พ.ศ.๒๐๕๏ พลอากาศเอก ฟຕน รณนภากาศ ฤทธาคนี ิยศขณะนัๅนี ผูຌบัญชาการทหารอากาศ  
ละคณะนายทหารชัๅนผูຌ฿หญของกองทัพอากาศ ไดຌจัดตัๅงโรงเรียนนายเรือขกๅน โดยรับเอานวความคิด 

จากพลอากาศโท พระยาเฉลิมอากาศ ผูຌไดຌรับสมญาวาเป็น บุพการีของกองทัพอากาศ” ผูຌมีปณิธาน 

อันนวนวา เราจะตຌองมีโรงเรียนผลิตนายทหารสัญญาบัตรของเราเอง฿หຌจงไดຌ”  
 ฿นปี พ .ศ.๒๐๕๐ กองทัพอากาศไดຌเสนอโครงการจัดตัๅงโรงเรียนนายเรืออากาศขกๅนเป็น  

๒ ผน คือ ผนชัไวคราว ดัดปลงตกกเหลือง฿นเขตกองบินนຌอยทีไ ๒ เป็นโรงเรียนนายเรืออากาศละ
จัดหาอุปกรณ์เพิไมเติม฿หຌตามความจ าเป็นเรงดวน ละผนถาวร กอสรຌางอาคาร฿หมทัๅงหมดทีไบริเวณ  

หลักกิโลเมตรทีไ ๒๐ ฝัດงตะวันออกของถนนพหลโยธิน โครงการดังกลาวนีๅ กระทรวงกลาโหมเหในชอบ 

จกงน าเสนอคณะรัฐมนตรี ละคณะรัฐมนตรีอนุมัติ฿หຌจัดตัๅงไดຌเมืไอวันทีไ ํ๐ พฤษภาคม ๒๐๕๕  
 กองทัพอากาศ฿ชຌเวลาเตรียมการ ํ ปี จกงรับนักเรียนนายเรืออากาศรุนรกเขຌารายงานตัว 

เมืไอวันทีไ ํ พฤษภาคม ๒๐๕๒ ละมีพิธีเปຂดเมืไอวันทีไ ๓ พฤษภาคม ๒๐๕๒ จกงถือวาวันนีๅ เป็น 

วันสถาปนาโรงเรียนนายเรืออากาศ ฿นวันทีไ ํ๕ มกราคม ๒๐๕๓ พระบาทสมเดใจพระเจຌาอยูหัว 

ไดຌพระราชทานธงชัยเฉลิมพล฿หຌกโรงเรียนนายเรืออากาศทีไพระราชวังสวนจิตรลดา฿นวันทีไ  
๕ สิงหาคม ๒๕์์ จอมพลอากาศ ฟຕน รณนภากาศ ฤทธาคนี  ผูຌบัญชาการทหารอากาศขณะนัๅน 

ไดຌเป็นประธาน฿นพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารโรงเรียนนายเรืออากาศตามผนถาวร ณ พืๅนทีไบริเวณโรงเรียน
นายเรืออากาศปัจจุบัน  



๒  |           รายงานการประเมินตนเอง โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธริาช ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 

฿นขัๅนรกโรงเรียนนายเรืออากาศ สังกัดกรมยุทธศกกษาทหารอากาศ ละไดຌยกฐานะ 

เป็นส วนราชการขกๅนตรงกองทัพอากาศ เมืไ อ  ํ๓ ตุลาคม ๒๕๏๐ ตามราชกิจจานุ เบกษา  
เลม ํ์๘ ตอนทีไ ํ๘๏ ลง ํ๓ ตุลาคม ๒๕๏๐ ละตามราชกิจจานุเบกษา เลม ํํ๒ ตอนทีไ ๕์ ก. ลง 
๒ ธันวาคม ๒๕๏๘ โรงเรียนนายเรืออากาศไดຌเปลีไยนฐานะเป็นหนวยขกๅนตรง กองบัญชาการฝึกศกกษา
ทหารอากาศ ปัจจุบันโรงเรียนนายเรืออากาศก าลังกอสรຌางโรงเรียนนายเรืออากาศ ณ ทีไตัๅ ง 
หง฿หม อ าเภอมวกเหลใก จังหวัดสระบุรี เพืไอความเป็นสิริมงคล พระบาทสมเดใจพระเจຌาอยูหัว 

ทรงพระกรุณาโปรดเกลຌาฯ พระราชทานชืไอโรงเรียนนายเรืออากาศหง฿หม วา โรงเรียนนายเรือ
อากาศนวมินทกษัตราธิราช” ละ฿หຌ฿ชຌชืไอภาษาอังกฤษวา Navaminda Kasatriyadhiraj Royal Air 

Force Academy” ตัๅงตวันทีไ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๒ ฿นขณะนีๅหนวยจกง฿ชຌชืไอ โรงเรียนนายเรืออากาศ 

นวมินทกษัตราธิราช เป็นตຌนมา  
๐.สัญลักษณ์สถาบัน 

 
ลักษณะของครื่องหมาย 

 เป็นรูปอาร์มคาดถบธงไตรรงค์฿นนวเฉียง  ประดับปีกนกกางทัๅง ๒ ขຌาง สีทองภาย฿ตຌ 
อุณาโลมสีเงิน ละพระมหามงกุฎรัศมีสีทอง ิปีกนักบินชัๅนทีไ ํี เหนือดาว ๕ ฉกสีเงิน รองรับดຌวยชอ
ชัยพฤกษ์สีทองทัๅงหมดบรรจุอยู฿นวงกลมสีฟ้า ฿ตຌวงกลมมีถบปลายฉกสะบัดลงทัๅง ๒ ขຌาง  
สีเหลืองกลางถบมีค าวา โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช” สีนๅ าเงินด า 
ความหมายของภาพละสี 

 ปีกนักบินชัๅนทีไ  ํ เป็นสัญลักษณ์ของนักบิน ทอ.สดงถกง นนอ.ซกไงส าเรใจออกเป็นนายทหาร 

สัญญาบัตร ละจะเป็นนักบินของ ทอ.ตอไป 

 ดาว ๕ ฉก สีเงิน สดงถกง ความมีเกียรติ นนอ .ทุกคนมุงมัไนปรารถนาทีไจะรับราชการ฿หຌมี
ความกຌาวหนຌาสูงถกงชัๅนนายพลอากาศ 

 ชอชัยพฤกษ์฿บสีทอง สดงถกง ความส าเรใจดຌานการศกกษาของ นนอ.เพืไอทีไออกไปรับราชการเป็น
นายทหารสัญญาบัตรตอไป 

 วงกลมสีฟ้า ละถบปลายถบสะบัดสีทอง โดยสีฟ้า–เหลืองเป็นสีประจ า รร.นนก. 
 



๏  |           รายงานการประเมินตนเอง โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธริาช ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 

๑.นยบาย วัตถุประสงค์ ภารกิจ/พันธกิจ  
นยบายการประกันคุณภาพการศึกษา 

 เพืไอเป็นกรอบความคิด฿นการด าเนินงานละการพัฒนาของหนวยขกๅนตรงโรงเรียนนายเรือ
อากาศนวมินทกษัตริยาธิราช จกงไดຌก าหนดนโยบายไวຌดังนีๅ 

 พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศกกษาอิเลใกทรอนิกส์฿หຌมีประสิทธิภาพ ละสอดคลຌองกับ
เกณฑ์ มาตรฐานทีไเกีไยวขຌอง ตลอดจนประยุกต์฿ชຌเครืไองมือการบริหารราชการ” 

วัตถุประสงค์ 
 ํ.เพืไอผลิตนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพอากาศทีไมีคุณลักษณะทีไพกงประสงค์ตรงตาม 

ความตຌองการของกองทัพอากาศ 

 ๒.เพืไอสรຌางสรรค์ผลงานวิจัยพัฒนาดຌานองค์ความรูຌละนวัตกรรมทีไตอบสนองความตຌองการของ
สถาบัน กองทัพละสังคมโดยรวม 

 ๏.เพืไอสรຌางเสริมคุณคาละพัฒนาสังคมดຌวยวิทยาการละกิจกรรมการบ าเพใญประโยชน์ 
 ๐.เพืไอด ารงเอกลักษณ์ทางทหารละวัฒนธรรมไทย 

ภารกิจ 

 มีหนຌาทีไวางผนการปฏิบัติ อ านวยการ ประสานงาน ก ากับการ ละด าเนินการเกีไยวกับ
การศกกษา การฝึกอบรมละประเมินผลกนักเรียนนายเรืออากาศ รวมทัๅงสนับสนุนการผลิตบุคลากรดຌาน
การบิน มีผูຌบัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เป็นผูຌบังคับบัญชา 
พันธกิจ 

 ํ.เพืไอผลิตนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพอากาศตามหลักสูตรโรงเรียนนายเรืออากาศ 

นวมนิทกษัตริยาธิราชทีไมีคุณลักษณะผูຌน า พรຌอมดຌวยคุณธรรม จริยธรรม ความรอบรูຌดຌานวิชาการ ความรูຌ
ความสามารถ฿นวิชาชีพทหาร สมรรถภาพรางกายละจิต฿จทีไสมบูรณ์ ขใงรง พรຌอมพัฒนาตน เอง฿หຌ
พรຌอมปฏิบัติงานตอบสนองภารกิจของกองทัพอากาศละทันตอการเปลีไยนปลงไดຌ 

 ๒.เพืไอบริหาร ประเมิน วิเคราะห์ ปรับปรุง ละพัฒนาหลักสูตรทัๅงดຌานวิชาการ วิชาทหาร  
การพัฒนาภาวะผูຌน า ละการฝึกอบรม฿หຌเกิดผลสัมฤทธิ์ ละสอดคลຌองกับเกณฑ์มาตรฐานการศกกษา฿น
ระดับอุดมศกกษา ความตຌองการ ละวิสัยทัศน์ของกองทัพอากาศ 

 ๏.เพืไอสงเสริมละสนับสนุนการวิจัยละพัฒนาองค์ความรูຌดຌานการบินละการทหาร 

ทีไตอบสนองความตຌองการของกองทัพละวิสัยทัศน์ของโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 

 ๐.เพืไอ฿หຌบริการทางวิชาการ ละบริการสังคม อันจะเป็นประโยชน์ตอการพัฒนากองทัพอากาศ 
ละประเทศ 

 ๕.เพืไอปลูกฝังคานิยม ความจงรักภักดี เทิดทูน พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา ละ
พระมหากษัตริย์ ตลอดจนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย ละด ารงเอกลักษณ์ทางทหารกบุคลากรของ
หนวยงาน 

 



๐  |           รายงานการประเมินตนเอง โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธริาช ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 

๒.ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ ค้าขวัญ  
ปรัชญา 

 ผลิตนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพอากาศ ผูຌ เพียบพรຌอมดຌวยความรูຌความสามารถ 

ดຌานวิชาการ วิชาทหาร คุณลักษณะผูຌน าทหาร ละคุณธรรม จริยธรรม พรຌอมทัๅงสามารถพัฒนาตนเอง฿หຌ
ทันตอการเปลีไยนปลงไดຌ”  
ปณิธาน  

 มุงผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักของกองทัพอากาศ ผูຌเพียบพรຌอมดຌวยคุณธรรม จริยธรรม 
ความรอบรูຌ ความรับผิดชอบ ความเป็นผูຌน าทางทหาร ละความสมบูรณ์ทัๅงรางกายละจิต฿จ พรຌอมทีไจะ
ปฏิบัติหนຌาทีไตามความประสงค์ของกองทัพอากาศละประเทศชาติ” 

วิสัยทัศน์ 
 สถาบันหลัก฿นการผลิตผูຌน า ละหลงองค์ความรูຌดຌานการบินของชาติ” 

ค้าขวัญ 

 อากาเส ยน̣ติ อิทธิยา ิผูຌมีฤทธิ์  ยอมไปไดຌ฿นอากาศี” หมายถกง ผูຌมีความพรຌอมทีไผาน 

การอบรม เรียนรูຌวิทยาการดຌานการบิน ตลอดจนฝึกฝนทักษะ ความเชีไยวชาญ ละความช านาญ 

จะสามารถเดินอากาศไดຌ 
 

๓.ครงสรຌางละการจัดสวนราชการ 
 

  รงรียนนายรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 

กองบัญชาการ กองการศึกษา 

กองบริการ 

กรม นนอ.รอ. กองวิชาทหาร 

กองสงสริมละพัฒนางานวิจัย 

กองพลศึกษา กองสถิติละประมินผล กองทคนลยีละสารสนทศ ผนกการงิน 



๕  |           รายงานการประเมินตนเอง โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธริาช ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 

๔.รายชื่อผูຌบังคับบัญชาละผูຌบริหาร 
ผูຌบัญชาการ  พลอากาศโท ฉัตรชัย  บุญญานุรักษ์ 
รองผูຌบัญชาการ ิสายงานบริหารี พลอากาศตรี ไพศาล  นๅ าทับทิม 

รองผูຌบัญชาการ ิสายงานการศกกษาี ิต.ค.๕๘-มี.ค.๕๕ี พลอากาศตรี วารินทร์  เจริญรัตน์ 
รองผูຌบัญชาการ ิสายงานการศกกษาี ิเม.ย.๕๕-ปัจจุบันี พลอากาศตรี วินัย  จันทร์เปลง 
เสนาธิการ  พลอากาศตรี ประเสริฐ  ชางประเสริฐ 

รองเสนาธิการ ิสายงานบริหารี ิต.ค.๕๘-มี.ค.๕๕ี นาวาอากาศเอก เกรียงศักดิ์ โชคชินพัฒน์ 
รองเสนาธิการ ิสายงานบริหารี ิเม.ย.๕๕-ปัจจุบันี นาวาอากาศเอก สุกษม  สุขเกษม 

รองเสนาธิการ ิสายงานการศกกษาี ิต.ค.๕๘-มี.ค.๕๕ี นาวาอากาศเอก สุกษม  สุขเกษม 

รองเสนาธิการ ิสายงานการศกกษาี ิเม.ย.๕๕-ปัจจุบันี นาวาอากาศเอก วิรัตน์  เจริญรัตน์ 
ผูຌอ านวยการกองการศกกษา ิต.ค.๕๘-มี.ค.๕๕ี พลอากาศตรี วินัย  จันทร์เปลง 
ผูຌอ านวยการกองการศกกษา ิเม.ย.๕๕-ปัจจุบันี พลอากาศตรี สมโภชน์  ผิวเหลือง 
ผูຌบังคับการกรมนักเรียนนายเรืออากาศ รักษาพระองค์  นาวาอากาศเอก พลวัตร  อินทรวิเศษ  
ผูຌอ านวยการกองวิชาทหาร นาวาอากาศเอก สุริยา  วาฤทธิ์ 
หัวหนຌากองพลศกกษา นาวาอากาศเอก ณพล  ไทยประคอง 
หัวหนຌากองสถิติละประเมินผล นาวาอากาศเอก กิต  ชัยสวัสดิ์ 
หัวหนຌากองสงเสริมละพัฒนางานวิจัย นาวาอากาศเอกหญิง สัณสนีย์  เหมาคม 

หัวหนຌากองเทคโนโลยีละสารสนเทศ นาวาอากาศเอก ไกรจิต  ทวีวัฒน์ 
หัวหนຌากองบริการ นาวาอากาศเอก วรวิชญ์  ระกิติ 
หัวหนຌากองก าลังพล นาวาอากาศเอก บัญชา  ปานเชียงวงษ์ 
หัวหนຌากองสงก าลังบ ารุง นาวาอากาศเอก มนต์ชัย  นามวงษ์ 
หัวหนຌากองยุทธการละการขาว นาวาอากาศเอก ณัฐพงศ์  เรียงจันทร์ 
หัวหนຌากองประกันคุณภาพการศกกษา นาวาอากาศเอกหญิง สุวิมล สมัตถะ 

นายทหารงบประมาณ นาวาอากาศเอกหญิง กัลยา  บุสโร 

นายทหารกิจการพลเรือนละประชาสัมพันธ์ นาวาอากาศเอก การุณฑ์  ปรีดี 
หัวหนຌาผนกธุรการ นาวาอากาศโท อายุทธ  พูนสวัสดิ์พงศ์ 

หัวหนຌานายทหารการเงิน นาวาอากาศโท ปรีชา  มีนยี 
หัวหนຌาฝຆายจัดหา นาวาอากาศตรี กิตติพิชญ์ ศิริพิศ 

 

  



๒  |           รายงานการประเมินตนเอง โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธริาช ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 

๕.ขຌอมูลก้าลังพล 

สถานภาพก าลังพล รร.นนก. 
หนวย น.สัญญาบตัร น.ประทวน ลูกจຌางประจา้ พนักงาน

ราชการ 
ลูกจຌาง

ชั่วคราวชาว
ตางประทศ 

รวม 

อัตรา
อนุมัติ 

บรรจุ
จริง 

ประจ้า
หนวย/
ส้ารอง
ราชการ 

อัตรา
อนุมัติ 

บรรจุ
จริง 

ประจ้า
หนวย/
ส้ารอง
ราชการ 

อัตรา
อนุมัติ 

บรรจุ
จริง 

บก.รร.นนก. ๕๕ ๏๒ ํ๏/ํ ๏๘ ๒ํ ๘/ํ ๏ํ ๏ ํ๒ - ๕ํ 

ผกง.รร.นนก. ๕ ๐ - ๕ ๒ - ํ๏ ๒ ํ - ํ๏ 

กกศ.รร.นนก. ํ๕๒ ํ๏๒ - ๕๕ ๒๓ - ๓๏ ํ๏ ๓ ๒ ํ๔ํ 

กรม นนอ.ฯ ๕๒ ํ๘ - ๏๕ ํ๒ - ๕๘ ๒ ๓ - ๐๓ 

กวท.รร.นนก. ๒๒ ํ๐ - ๒๕ ๘ - ๕ํ ๒ ํ - ๎๑ 

กสป.รร.นนก. ํ์ ๓ - ํ์ ๐ - ๒๒ ํ ๐ - ํ๒ 

กสว.รร.นนก. ๘ ๏ - ๏ ํ - - - - - ๐ 

กทส.รร.นนก. ํ๓ ํํ - ํ๓ ๕ - - - - - ๎์ 

กพล.รร.นนก. ํ๒ ํ์ - ํ์ ๕ - ๐๕ ๒ ๏ - ๎์ 

กรก.รร.นนก. ๒๒ ํ๕ - ๕๘ ๏๕ - ๐ํ๓ ๒๏ ๓๒ - ํ๐๕ 

รวม ๐ํํ ๎๐๒ ํ๏/ํ ๏์๔ ํ๏๎ ๔/ํ ๓๑๐ ๑๎ ํํํ ๎ ๑๒๒ 

  



๓  |           รายงานการประเมินตนเอง โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธริาช ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 

ํ์.จ้านวนผูຌรียน 
นักรียนนายรืออากาศทัๅง ๑ ชัๅนปี มียอดรวม ๏ํ์ คน 

ชัๅนปี / สาขา วอ. วก. วฟ. วธ. วส. คต. วด. รวม 

ชัๅนปีที่ ๑         

ชัๅนปีที่ ๐ ํ๒ ํ์ ํ๏ ๘ ๓ ํ๏ ๘ ๓ํ 

ชัๅนปีที่ ๏ ํ๏ ํ๐ ํํ ๘ ๘ ํ๒ ๘ ๓๐ 

ชัๅนปีที่ ๎ ํ์ ๘ ํ๐ ๘ ๘ ํ๐ ๘ ๓์ 

ชัๅนปีที่ ํ ตอน ํ ตอน ๒ ตอน ๏ ตอน ๐      

 ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๏    ๕๕ 

รวม  ๏ํ์ 

หมายหตุ  : นนอ.ชัๅนปีทีไ ํ ถอนทะเบียน ลาออก ํ คน ตกซๅ าชัๅน ๒ คน ละศกกษาตอตางประเทศ 

 ๕ คน เพราะฉะนัๅนคงเหลือ ๒๕๘ คน 

 

ํํ.คุณสมบัติผูຌขຌารับการศึกษา/จ้านวนที่รับ 

 นักเรียนนายเรืออากาศจะตຌองเป็นนักเรียนเตรียมทหาร฿นสวนของกองทัพอากาศทีไส าเรใจ
การศกกษาจากโรงเรียนเตรียมทหาร ซกไงคัดเลือกจากผูຌทีไส าเรใจชัๅนมัธยมศกกษาปีทีไ ๏ ตามหลักสูตร 

ของกระทรวงศกกษาธิการหรือเทียบเทาหรือนักเรียนจาอากาศตามระเบียบวาดຌวยการคัดเลือก 

นักเรยีนจาอากาศ เพืไอเขຌาศกกษา฿นโรงเรียนเตรียมทหาร จ านวนทีไรับ ๘์-๕๕ คน 

 

ํ๎.หลักสูตรการศึกษา 

 โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช  ไดຌพัฒนาหลักสูตรการศกกษา฿หຌทันสมัย 

ตอสถานการณ์ทีไเปลีไยนไปอยางรวดเรใว โดยตเดิมไดຌ฿ชຌหลักสูตรโรงเรียนนายเรืออากาศ พ.ศ.๒๕๕๏  
มุงเป็นหลักสูตร ๐ ปีการศกกษา โดย฿นปีทีไ ํ จะเรียนรวมกัน จากนัๅนจะยกเรียนตามสาขาวิชา฿นปีทีไ ๒ 
จนถกงปีทีไ ๐ โดยมีสาขาวิชาทัๅงหมดดຌวยกัน ๓ สาขาวิชาดังนีๅ 

 ํ.วิศวกรรมอากาศยาน     ิวอ.ี 
 ๒.วิศวกรรมเครืไองกล      ิวก.ี 
 ๏.วิศวกรรมไฟฟ้า      ิวฟ.ี 
 ๐.วิศวกรรมโยธา      ิวธ.ี 
 ๕.วิศวกรรมอุตสาหการ     ิวส.ี 
 ๒.คอมพิวเตอร์     ิคต.ี 
 ๓.วัสดุศาสตร์ทางการทหารละอากาศยาน  ิวด.ี 

  



๘  |           รายงานการประเมินตนเอง โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธริาช ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 

  ฿นปัจจุบันครงสรຌางหลักสูตรรงรียนนายรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 

ิปรับปรุง พ.ศ.๎๑๑๔ี 
 ประกอบดຌวย ๓ หลักสูตร คือ 

 ํ.วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน  
 ๒.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครืไองกล  
 ๏.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  
 ๐.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
 ๕.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

 ๒.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์  
 ๓.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ทางการทหารละอากาศยาน  

 

  



๕  |           รายงานการประเมินตนเอง โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธริาช ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 

จ้านวนชั่วมงการสอนตามหลักสูตร รร.นนก.ิปรับปรุง พ.ศ.๎๑๑๔ี 

ชัๅนปี ประภท 
จ้านวนชั่วมงการสอน 

รวม 
วอ. วก. วฟ. วธ. วส. คต. วด. 

ํ บรรยาย ๏์ ๏์ ๏์ ๏์ ๏์ ๏์ ๏์ ๒ํ์ 

  ทบทวน ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๐๒ 

  ปฏิบัติ ํ๓ ํ๓ ํ๓ ํ๓ ํ๓ ํ๓ ํ๓ ํํ๕ 

  รวม ๕๏ ๕๏ ๕๏ ๕๏ ๕๏ ๕๏ ๕๏ ๏๓ํ 
                  

 

๒ บรรยาย ๏๓ ๏๒ ๏๒ ๏๒ ๏๓ ๏๕ ๏๕ ๒๕๒ 

  ทบทวน ๒ ๒ ๒ ๒ ์ ๒ ๒ ํ๒ 

  ปฏิบัติ ๘ ํํ ํ๒ ํ๒ ๕ ํ๕ ๒ ๓๏ 

  รวม ๐๓ ๐๕ ๕์ ๕์ ๐๒ ๕๒ ๐๓ ๏๐ํ 
                  

 

๏ บรรยาย ๏๘ ๐์ ๏๒ ๏๒ ๐์ ๏๏ ๏๘ ๒๕๏ 

  ทบทวน ์ ์ ์ ์ ์ ์ ์ ์ 

  ปฏิบัติ ๒ ๒ ํ๒ ํ๘ ๕ ํ๒ ํ๒ ๓๕ 

  รวม ๐๐ ๐๒ ๐๐ ๕์ ๐๕ ๐๕ ๕์ ๏๏๒ 
                  

 

๐ บรรยาย ๏๒ ๏๒ ๏๓ ๏๐ ๏๒ ๏๓ ๏๕ ๒๕ํ 

  ทบทวน ์ ์ ์ ์ ์ ์ ์ ์ 

  ปฏิบัติ ํ๒ ํ๒ ๕ ํ๘ ๕ ๓ ๕ ๓๒ 

  รวม ๐๘ ๐๘ ๐๒ ๕๒ ๐๕ ๐๐ ๐๐ ๏๒๓ 
                  

 

๕ บรรยาย ๒๐ ๒๒ ๒๓ ๒๐ ๒๐ ๒๒ ๒๐ ํ๓ํ 

  ทบทวน ์ ์ ์ ์ ์ ์ ์ ์ 

  ปฏิบัติ ํ๘ ํ๘ ํ๕ ํ๘ ํ๕ ํ๓ ํ๕ ํ๒์ 

  รวม ๐๒ ๐์ ๐๒ ๐๒ ๏๕ ๐๏ ๏๕ ๒๕ํ 

ตลอดหลักสูตร ๒๏๐ ๒๏๒ ๒๏๕ ๒๐๓ ๒๏๒ ๒๐ํ ๒๏๏ ํ๒๒๒ 

รวมจ านวนทัๅงหมด ิชม.ี 
 

  



ํ์  |           รายงานการประเมนิตนเอง โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 

ํ๏.คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูຌส้ารใจการศึกษา 

 เพืไอผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักของกองทัพอากาศทีไมีคุณลักษณะทีไพกงประสงค์ คือ มีความรูຌ 
ความสามารถทางวิชาการ฿นระดับปริญญาตรีละวิชาทหาร฿นระดับผูຌบังคับหมวด รวมทัๅงเป็นผูຌทีไมี  
ความรับผิดชอบ มีคุณลักษณะผูຌน าทางทหาร มีความสมบูรณ์ทัๅงรางกายละจิต฿จ ละมีคุณธรรม
จริยธรรมตามปรัชญาการศกกษาของโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 

 ํ๏.ํ การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักเรียนนายเรืออากาศ 

 เพืไอ฿หຌนักเรียนนายเรืออากาศมีความเป็นผูຌน าทีไสามารถเป็นนายทหารสัญญาบัตรหลัก
ของกองทัพอากาศละมีคานิยมหลักของกองทัพอากาศซกไงประกอบดຌวย 

 ํ๏.ํ.ํ ความเป็นทหารอากาศ ิAirmanshipี หมายถกง การสดงออกถกงความเป็นทหาร
อากาศทีไมีระเบียบวินัย  รูຌหลักการขัๅนตอนละมีทักษะ฿นการปฏิบัติ งาน มีความเชีไยวชาญ 

฿นงานทีไรับผิดชอบอยางมืออาชีพ มีความตระหนักรูຌ฿นตนเอง สามารถตัดสิน฿จไดຌอยางเหมาะสมภาย฿ตຌ 
ความเสีไยง฿นทุกสถานการณ์ละสามารถท างานเป็นทีมเพืไอผลสัมฤทธิ์ของงาน 

 ํ๏.ํ.๒ ความซืไอสัตย์ละความจงรักภักดี (Integrity and Allegianceี หมายถกง 
มีความยกดมัไน฿นระบบเกียรติศักดิ์  มีความจงรักภักดีตอสถาบันชาติ ศาสนา ละพระมหากษัตริย์ 
กลຌากระท า฿นสิไงทีไถูกตຌอง มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซืไอตรงด ารงไวຌ ซกไงความยุติธรรม ละ 

มีจรรยาบรรณ฿นวิชาชีพพรຌอมเปຂด฿จรับความคิดเหในของผูຌอืไน 

 ํ๏.ํ.๏ ความรับผิดชอบ ิResponsibilityี หมายถกง ความรับผิดชอบตอตนเอง องค์การ 
สังคมละประเทศชาติ เพืไอ฿หຌการปฏิบัติภารกิจสัมฤทธิ์ผลอยางมีประสิทธิภาพโดยค านกงถกงประโยชน์ของ
สวนรวมเป็นทีไตัๅง 

 ํ๏.๒ ผลการเรียนรูຌ฿นตละดຌาน 

 เพืไอ฿หຌบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรจกงก าหนดผลการเรียนรูຌจากการจัดการศกกษาตาม
หลักสูตรไวຌดังนีๅ 

 ผลการเรียนรูຌส าหรับหมวดวิชาศกกษาทัไวไปละหมวดวิชาเฉพาะ 

 ํ.คุณธรรม จริยธรรม 

  ํ.ํ  ผลการเรียนรูຌดຌานคุณธรรม จริยธรรม 

   ํ.ํ.ํ เขຌา฿จละซาบซกๅง฿นวัฒนธรรมไทย ตระหนัก฿นคุณคาของระบบคุณธรรม 
จริยธรรม การเสียสละ ละความซืไอสัตย์สุจริต 

   ํ.ํ.๒ มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองละสังคม เคารพกฎระเบียบละ
ขຌอบังคับตาง โ ขององค์กรละสังคม 

   ํ.ํ.๏ มีภาวะความเป็นผูຌน าละผูຌตาม สามารถท างานเป็นหมูคณะ สามารถ
กຌไขขຌอขัดยຌงตามล าดับความส าคัญ เคารพสิทธิละรับฟังความคิดเหในของผูຌอืไน รวมทัๅงเคารพ฿นคุณคา
ละศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 



ํํ  |           รายงานการประเมนิตนเอง โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 

   ํ.ํ.๐ สามารถวิเคราะห์ละประเมินผลกระทบจากการ฿ชຌความรูຌทางวิศวกรรม
ตอบุคคล องค์กร สังคมละสิไงวดลຌอม 

   ํ.ํ.๕ มีจรรยาบรรณทางวิชาการละวิชาชีพ ละมีความรับผิดชอบ฿นฐานะ 

ผูຌประกอบวิชาชีพ รวมถกงเขຌา฿จถกงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรม฿นตละสาขา ละวิชาชีพทหาร
ตัๅงตอดีตจนถกงปัจจุบัน 

 ๒.ความรูຌ 
  ๒.ํ  ผลการเรียนรูຌดຌานความรูຌ 
   ๒.ํ.ํ มีความรูຌละความเขຌา฿จทางคณิตศาสตร์พืๅนฐานวิทยาศาสตร์พืๅนฐาน

วิศวกรรมพืๅนฐานละเศรษฐศาสตร์ เพืไอการประยุกต์฿ชຌกับงานทางดຌานวิศวกรรมศาสตร์ทีไเกีไยวขຌองละ
การสรຌางนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

   ๒.ํ.๒ มีความรูຌละความเขຌา฿จเกีไยวกับหลักการทีไส าคัญทัๅง฿นเชิงทฤษฎีละ
ปฏิบัติ฿นเนืๅอหาของสาขาวิชาเฉพาะดຌานทางวิศวกรรม 

   ๒.ํ.๏ สามารถบูรณาการความรูຌ฿นสาขาวิชาทีไศกกษากับความรูຌ฿นศาสตร์อืไนโ  
ทีไเกีไยวขຌอง 

   ๒.ํ.๐ สามารถวิเคราะห์ละกຌไขปัญหาดຌวยวิธีการทีไ เหมาะสม รวมถกง 
การประยุกต์฿ชຌเครืไองมือทีไเหมาะสม เชน บบจ าลองคณิตศาสตร์ การทดสอบทดลอง บบจ าลอง
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ 

   ๒.ํ.๕ สามารถ฿ชຌความรูຌละทักษะ฿นสาขาวิชาของตน ฿นการประยุกต์กຌไข
ปัญหา฿นงานจริง  

 ๏.ทักษะทางปัญญา 
  ๏.ํ  ผลการเรียนรูຌดຌานทักษะทางปัญญา 
   ๏.ํ.ํ มีความคิดอยางมีวิจารณญาณทีไดี 
   ๏.ํ.๒ สามารถรวบรวม ศกกษา วิเคราะห์ ละ สรุปประเดในปัญหาละ 

ความตຌองการ 
   ๏.ํ.๏ สามารถคิด วิเคราะห์ ละกຌไขปัญหาดຌานวิศวกรรมไดຌอยางมีระบบ 

รวมถกงการ฿ชຌขຌอมูลประกอบการตัดสิน฿จ฿นการท างานไดຌอยางมีประสิทธิภาพ 

   ๏.ํ.๐ มีจินตนาการละความยืดหยุน฿นการปรับ฿ชຌองค์ความรูຌทีไเกีไยวขຌอง 

อยางเหมาะสม ฿นการพัฒนานวัตกรรมหรือตอยอดองค์ความรูຌจากเดิมไดຌอยางสรຌางสรรค์ 
   ๏.ํ.๕ สามารถสืบคຌนขຌอมูลละสวงหาความรูຌ เ พิไมเติมไดຌดຌวยตนเอง 

เพืไอการเรียนรูຌตลอดชีวิตละทันตอการเปลีไยนปลงทางองค์ความรูຌละเทคโนโลยี฿หมโ 

 ๐.ทักษะความสัมพันธ์ระหวางบุคคลละความรับผิดชอบ 

  ๐.ํ  ผลการเรียนรูຌดຌานทักษะความสัมพันธ์ระหวางบุคคลละความรับผิดชอบ 



ํ๒  |           รายงานการประเมนิตนเอง โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 

   ๐.ํ.ํ สามารถสืไอสารกับกลุมคนทีไหลากหลาย ละสามารถสนทนาทัๅงภาษาไทย
ละภาษาตางประเทศไดຌอยางมีประสิทธิภาพ สามารถ฿ชຌความรูຌ฿นสาขาวิชาชีพมาสืไ อสารตอสังคมไดຌ฿น
ประเดในทีไเหมาะสม 

   ๐.ํ.๒ สามารถเป็นผูຌริเริไมสดงประเดใน฿นการกຌไขสถานการณ์เชิงสรຌางสรรค์ 
ทัๅงสวนตัวละสวนรวม พรຌอมทัๅงสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทัๅงของตนเองละของกลุม รวมทัๅง฿หຌ 
ความชวยเหลือละอ านวยความสะดวก฿นการกຌไขปัญหาสถานการณ์ตางโ 

   ๐.ํ.๏ สามารถวางผนละรับผิดชอบ฿นการพัฒนาการเรียนรูຌทัๅงของตนเอง 
ละสอดคลຌองกับทางวิชาชีพอยางตอเนืไอง 

   ๐.ํ.๐ รูຌจักบทบาท หนຌาทีไ ละมีความรับผิดชอบ฿นการท างานตามทีไมอบหมาย 
ทัๅงงานบุคคลละงานกลุม สามารถปรับตัวละท างานรวมกับผูຌอืไนทัๅง฿นฐานะผูຌน าละผูຌตามไดຌอยางมี
ประสิทธิภาพสามารถวางตัวไดຌอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

   ๐.ํ.๕ มีจิตส านกกความรับผิดชอบดຌานความปลอดภัย฿นการท างาน ละ 

การรักษาสภาพวดลຌอมตอสังคม 

 ๕.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสืไอสารละการ฿ชຌเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ๕.ํ ผลลัพธ์การเรียนรูຌดຌานทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสืไอสารละการ฿ชຌ
เทคโนโลยี สารสนเทศ 

   ๕.ํ.ํ มีทักษะ฿นการ฿ชຌคอมพิวเตอร์ส าหรับการท างานทีไเกีไยวขຌองกับวิชาชีพ 

ไดຌเป็นอยางด ี

   ๕.ํ.๒ มีทักษะ฿นการวิเคราะห์ขຌอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการสดง
สถิติประยุกตต์อการกຌปัญหาทีไเกีไยวขຌองไดຌอยางสรຌางสรรค์ 

   ๕.ํ.๏ สามารถประยุกต์฿ชຌเทคโนโลยีสารสนเทศละการสืไอสารทีไทันสมัย 

ไดຌอยางเหมาะสมละมีประสิทธิภาพ 

   ๕.ํ.๐ มีทักษะ฿นการสืไอสารขຌอมูลทัๅงทางการพูด การเขียน ละการสืไอ
ความหมายโดย฿ชຌสัญลักษณ์ 

   ๕.ํ.๒ สามารถ฿ชຌเครืไองมือการค านวณละเครืไองมือทางวิศวกรรม/วิทยาศาสตร์ 
เพืไอประกอบวิชาชีพ฿นสาขาวิศวกรรม/วิทยาศาสตร์ทีไเกีไยวขຌองไดຌ 

 ๒.ทักษะทางวิชาชีพทหาร 

  ๒.ํ  ผลการเรียนรูຌดຌานทักษะทางวิชาชีพทหาร 

   ๒.ํ.ํ มีความรูຌเกีไยวกับวิทยาการดຌานการบินละการทหารสามารถปฏิบัติ 
การทางทหาร มีทักษะการสืไอสารทีไดี น าความรูຌไป฿ชຌ฿นการด าเนินชีวิตละด ารงตน฿นสังคมไดຌ 

   ๒.ํ.๒ มีอุดมการณ์ กลຌาหาญ จงรักภักดีตอสถาบัน มีความเสียสละสามารถ 

อุทิศตนเพืไอชาติ ศาสนา ละพระมหากษัตริย์ 



ํ๏  |           รายงานการประเมนิตนเอง โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 

   ๒.ํ.๏ มีลักษณะผูຌน าทางทหารทีไดี มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติตนอยู฿น
ระเบียบวินัยทหารตามบบธรรมเนียมทหาร ส านกก฿นหนຌาทีไรับผิดชอบของตน 

   ๒.ํ.๐ รูຌบทบาทหนຌาทีไของการเป็นทหารอาชีพ ธ ารงเกียรติยศละศักดิ์ศรีทหาร 

   ๒.ํ.๕ มีความเขຌมขใงทัๅงรางกายละจิต฿จ เป็นสุภาพบุรุษ มีบุคลิกลักษณะ 

การวางตนทีไเหมาะสม 

 นอกจากนีๅนักเรียนนายเรืออากาศยังไดຌรับประสบการณ์ดຌานกิจกรรมพิเศษละสรຌางเสริม
ประสบการณ์ชีวิตทีไมีความมุงหมายทีไจะสงเสริม฿หຌนักเรียนนายเรืออากาศไดຌสดงความคิดริเริไมละ
ความสามารถพิเศษ รูຌจักวางตนละประพฤติตนไดຌถูกตຌองเหมาะสม฿นการเขຌาสังคม ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมละขนบธรรมเนียมประเพณีทีไดีงาม มีความรูຌละประสบการณ์กวຌางขวาง฿นการศกกษา
ละดูงานหนวยงานทหารละพลเรือนทัๅง฿นประเทศละตางประเทศ 

 

ํ๐.อัตลักษณ์/อกลักษณ์ของสถาบัน 

อัตลักษณ์  
 ผูຌน าทีไมีความรูຌดຌานการบินละการทหาร” 

ความป็นผูຌน้า 

A  (Airmanship)   ความเป็นทหารอากาศ 

 I   (Integrity and Allegianceี ความซืไอสัตย์ละความจงรักภักดี 
R  ิResponsibilityี   ความรับผิดชอบ 

ความรูຌดຌานการบินละการทหาร 
 มีความรูຌ฿นสาขาวิชาชีพละเทคโนโลยีดຌานการบินละการทหาร ิAviation and Military 

Technology) รวมทัๅงมีความรูຌ฿นวิชาชีพทหารอากาศมีความรูຌพืๅนฐานดຌานการบิน (Basic Flying) 
ตลอดจนสามารถน าความรูຌไปประยุกต์฿ชຌไดຌอยางมีประสิทธิภาพ 

อกลักษณ์  
  สถาบันผลิตผูຌน าละหลงองค์ความรูຌดຌานการบินละการทหาร” 

สถาบันผลิตผูຌน้า 

 หลงผลิตผูຌน านายทหารสัญญาบัตรหลักของกองทัพอากาศ 

หลงองค์ความรูຌดຌานการบินละการทหาร 

 หลงองค์ความรูຌ฿นสาขาวิชาชีพละเทคโนโลยีดຌานการบินละการทหาร ิAviation and 

Military Technology) รวมทัๅงวิชาชีพทหารอากาศ ตลอดจนความรูຌพืๅนฐานดຌานการบิน (Basic Flying) 

  



ํ๐  |           รายงานการประเมนิตนเอง โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 

จุดนຌนละจุดดน 

 ผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักของกองทัพอากาศทีไมีความพรຌอมเขຌาศกกษา฿นหลักสูตรศิษย์ 
การบินหรือปฏิบัติหนຌาทีไ฿นหนวยงานตาง โ ของกองทัพอากาศไดຌอยางมีประสิทธิภาพ 

 มีองค์ความรูຌดຌานการบินละการทหาร ิAviation and Military Technology) 

 Airmanship (ความเป็นทหารอากาศ) หมายถกง การสดงออกถกงความเป็นทหารอากาศทีไมี
ระเบียบวินัย รูຌหลักการขัๅนตอนละมีทักษะ฿นการปฏิบัติงาน มีความเชีไยวชาญ฿นงานทีไรับผิดชอบ 

อยางมืออาชีพมีความตระหนักรูຌ฿นตนเองสามารถตัดสิน฿จไดຌอยางเหมาะสมภาย฿ตຌความเสีไยง  

฿นทุกสถานการณ์ละสามารถท างานเป็นทีม เพืไอผลสัมฤทธิ์ของงาน 

 Integrity and Allegiance (ความซืไอสัตย์ละความจงรักภักดี) หมายถกง มีความยกดมัไน฿นระบบ
เกียรติศักดิ์ มีความจงรักภักดีตอสถาบันชาติ ศาสนา ละพระมหากษัตริย์ กลຌากระท า฿นสิไงทีไถูกตຌอง  
มีคุณธรรมจริยธรรม มีความซืไอตรงด ารงไวຌ ซกไงความยุติธรรมละมีจรรยาบรรณ฿นวิชาชีพพรຌอมเปຂด฿จรับ
ความคิดเหในของผูຌอืไน 

 Responsibility (ความรับผิดชอบ) หมายถกง ความรับผิดชอบตอตนเอง องค์การ สังคม ละ
ประเทศชาติ เพืไอ฿หຌการปฏิบัติภารกิจสัมฤทธิ์ผลอยางมีประสิทธิภาพโดยค านกงถกงประโยชน์ของสวนรวม
เป็นทีไตัๅง 
 

ํ๑.งบประมาณ 

ํ๑.ํ งบประมาณที่ขอตัๅง 
  งบประมาณทีไขอตัๅง เป็นเงิน ๒๓ํ,๕์์,๕๏๕.์์ บาท 

ํ๑.๎ งบประมาณที่เดຌรับการจัดสรร 
  งบประมาณทีไไดຌรับจัดสรร รวมเป็นเงิน ๒๕๒,ํ๏ํ,๕๏๕.๏๒ บาท 

ํ๑.๏ งบด้านินการจัดการศกึษา 

  งบด าเนินการจัดการศกกษา รวมเป็นเงิน ํ๕,๕๕๘,๕๐ํ.์์ บาท 

ํ๑.๐ งบสื่อ/สตทัศนูปกรณ์/หຌองสมุด/สารสนทศ 

  งบประมาณสืไอ/โสตทัศนูปกรณ์การฝึก/เครืไองชวยฝึก นวัตกรรมละการสรຌาง 
องค์ความรูຌ ระบบหຌองสมุด ระบบสารสนเทศ รวมเป็นเงิน ๕,๕์๕,์๕๐.์์ บาท 

ํ๑.๑ งบประมาณวัสดุฝึก ิการปฏิบัติี 
  งบประมาณวัสดุฝึก ิการปฏิบัติี รวมเป็นเงิน ๏,๒๒๓,๏๏๐.์์ บาท 

ํ๑.๒ งบพัฒนาบุคลากร 

  งบพัฒนาบุคลากร รวมเป็นเงิน ํ,ํ๘๕,๕๒๓.์์ บาท  
 



ํ๕ |         รายงานการประเมินตนเอง โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธริาช ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 

สวนที่ ๏ 

การติดตามขຌอสนอนะ฿นการพัฒนาคุณภาพ 
 

ตามหนังสือ คณอก.ประกันคุณภาพการศกกษาของ ทอ.ทีไ กห ์๒๏๓.ํิ๕์๕ี/๏๒ํ๓  
ลง ๒๒ ต.ค.๕๘ เรืไอง การรายงานประเมินตนเอง ิSARี การด าเนินงานการประกันคุณภาพการศกกษา
ของ รร.นนก.ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ จากการตรวจสอบละประเมินคุณภาพการศกกษาภาย฿นของ 
คณอก.ประกันคุณภาพการศกกษาของ ทอ.คณะอนุกรรมการฯ มีขຌอเสนอนะเพืไอการพัฒนา฿หຌ 
รร.นนก.ท าการพัฒนาคุณภาพตามขຌอเสนอนะ ทัๅงนีๅ รร.นนก.ไดຌด าเนินการพัฒนาคุณภาพตาม
ขຌอเสนอนะดังกลาวลຌว สรุปไดຌดังนีๅ 
มาตรฐานที่ ํ 

จุดที่ควรปรับปรุง 
การด้านินงานตามขຌอสนอนะ 

การปฏิบัติ ด้านินการ
ลຌว 

อยูระหวาง
ด้านินการ 

ยังเมเดຌ
ด้านินการ 

การจัดระบบการเรียนการสอน
฿หຌ เ หมาะสมส าห รั บ  นนอ . 
เ นืไ อ ง จ า ก ก า ร ศก ก ษ า ข อ ง 
รร.นนก.มีลักษณะเฉพาะ นนอ.
ไดຌรับการศกกษาทางวิชาการ
พรຌ อมกับการฝึ กอบรมดຌ าน
วิ ช า ชี พ ท ห า ร ทีไ ตຌ อ ง ฿ ชຌ ทัๅ ง 
ก าลังสติปัญญา ก าลังกาย ละ
฿จทีไเขຌมขใงมากกวานักศกกษา 

ทัไวโ ไป ท า฿หຌบางคนไมสามารถ
ผานการเรียนละการฝึกไดຌ 
สงผลตอการส าเรใจการศกกษา
ตามทีไหลักสูตรก าหนด ละ
พัฒนา นนอ.฿หຌมีคุณลักษณะ 
นนอ.พกงประสงค์ เพิไมมากขกๅน 

฿หຌ ไดຌตามเกณฑ์รຌ อยละ ๘์  
ขกๅนไป 

 

 

  รร.นนก.จัดระบบการเรียนการสอน฿หຌ
เหมาะสมกับ นนอ. ฿นปีการศกกษา 
๒๕๕๘ ไดຌ฿ชຌหลักสูตร รร.นนก.ิฉบับ
ปรับปรุง ๒๕๕๘ี ขยายระยะเวลา 

฿นการศกกษาจาก ๐ ปี เป็น ๕ปี ซกไงจะ
ท า ฿ หຌ  น น อ . ไ ดຌ รั บ ก า ร พั ฒ น า 

ทัๅงก าลังสติปัญญา ก าลังกาย ละ฿จ 

ทีไเขຌมขใงมากกวานักศกกษาทัไวโ ไป 

ตเนืไองจาก฿นปีการศกกษา ๕๘ ยังไมมี
ผูຌ ส า เ รใ จ ก า ร ศก ก ษ า ท า ฿ หຌ ยั ง ไ ม มี 
การประเมิน฿นมาตรฐานทีไ ํ นีๅ 

 



ํ๒ |         รายงานการประเมินตนเอง โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธริาช ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 

มาตรฐานที่ ๎ 

จุดที่ควรปรับปรุง 
การด้านินงานตามขຌอสนอนะ 

การปฏิบัติ ด้านินการ
ลຌว 

อยูระหวาง
ด้านินการ 

ยังเมเดຌ
ด้านินการ 

ไมมีงบประมาณประจ าส าหรับ
การสนับสนุนงานวิจัยของหนวย
ทีไชัดเจน งานวิจัยไม฿ชภารกิจ
หลักของอาจารย์ ละอาจารย์ 
มีภาระงานอืไนมาก ท า฿หຌไมมี
เวลามากพอส าหรับการวิจัย  
อีกทัๅงระบบขัๅนตอน ระเบียบ 

฿นการจัดซืๅอละจัดหาไมเอืๅอตอ
ก าหนดเวลา฿นการท างานวิจัย 
รวมทัๅงการประสานความรวมมือ
ของอาจารย์ประจ า฿นสาขาวิชา
ต า ง โ  ยั ง มี นຌ อ ย  ค ว ร เ นຌ น 

การบูรณาการเพืไอท าการวิจัย
จากอาจารย์ละบุคลากร 

 

 

  -เนืไองจาก ทอ.ไมไดຌจัดงบประมาณ
฿ หຌ กั บ  ร ร . น น ก . ฿ น ก า ร ท า วิ จั ย 
โดยเฉพาะส าหรับอาจารย์ของ รร.นนก.
ทีไตຌองการท างานวิจัยจะเสนอโครงการ
ละขอรับทุนสนับสนุนจาก วท.กห.
สภาการวิจัยหงชาติ โดยผาน คณก.
กองทุนสงเสริมละพัฒนา ซกไง฿นปีทีไ
ผานโ มาไดຌรับการจัดสรรทุนวิจัย 

อยางตอเนืไอง 
-พันธกิ จของ รร .นนก .ก าหนด฿หຌ
บุคลากรจากทุกหนวย นขต.รร.นนก.
ตຌองท าวิจัยละพัฒนาองค์ความรูຌละ
นวัตกรรมดຌานการบินละการทหาร 
โดยเฉพาะอาจารย์เป็นบุคลากรทีไส าคัญ
ทีไมีความรูຌความสามารถ฿นการท าวิจัย 
ซกไ งตอไป รร .นนก.จะส ง เสริม฿หຌมี
งานวิจัยทางดຌานการบินละการทหาร
มากยิไ งขกๅน โดยเนຌนการท างานวิจัย
รวมกันระหวางอาจารย์ละบุคลากร 
นขต.รร.นนก. 

  



ํ๓ |         รายงานการประเมินตนเอง โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธริาช ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 

มาตรฐานที่ ๏ 

จุดที่ควรปรับปรุง 
การด้านินงานตามขຌอสนอนะ 

การปฏิบัติ ด้านินการ
ลຌว 

อยูระหวาง
ด้านินการ 

ยังเมเดຌ
ด้านินการ 

ไมมีขຌอปรับปรุง     

 

มาตรฐานที่ ๐ 

จุดที่ควรปรับปรุง 
การด้านินงานตามขຌอสนอนะ 

การปฏิบัติ ด้านินการ
ลຌว 

อยูระหวาง
ด้านินการ 

ยังเมเดຌ
ด้านินการ 

กิ จ ก ร ร ม ดຌ า น ท า นุ บ า รุ ง
ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม  ล ะ
ขนบธรรมเนียมประเพณีทาง
ทหารมีจ านวนมาก ท า฿หຌเกิด
ปั ญ ห า เ ว ล า ฿ น ก า ร ศก ก ษ า 

ไมเพียงพอ ละ นนอ.มีสภาพ
รางกายเหนืไอยลຌาจากการซຌอม
หรื อฝึ กปฏิบั ติ ส งผล ฿หຌ เ กิ ด
ปัญหาดຌานผลการศกกษา 

   รร . นนก . โดย  ก รม  นนอ . ฯจั ด
ประสบการณ์฿นการสรຌางภาวะผูຌน า
ทางทหารผานการร วมกิจกรรม 

ดຌานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมละ
ขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร 
โดยจัด฿หຌเหมาะสมกับ นนอ.฿นปี
การศกกษา ๒๕๕๘ จัด ๒๏ กิจกรรม
ละประเมินผลการเขຌารวมกิจกรรม
ทุกกิจกรรม พบวาไมเกิดปัญหาเวลา
฿นการศกกษาไมเพียงพอละ นนอ.มี
สภาพรางกายเหนืไอยลຌาจากการซຌอม
หรือฝึกปฏิบัติสงผล฿หຌเกิดปัญหา
ดຌานผลการศกกษา  

 

  



ํ๘ |         รายงานการประเมินตนเอง โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธริาช ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 

มาตรฐานที่ ๑ 

จุดที่ควรปรับปรุง 
 

การด้านินงานตามขຌอสนอนะ 
การปฏิบัติ 

 
ด้านินการ

ลຌว 

อยูระหวาง
ด้านินการ 

ยังเมเดຌ
ด้านินการ 

ก า ร พั ฒ น า ค ณ า จ า ร ย์ ฿ หຌ มี 
คาดัชนีคุณภาพมากกวา ๐.์์ 

   รร.นนก.โดย กกศ.ฯ ไดຌกระตุຌนละ
สงเสริม฿หຌอาจารย์ด ารงต าหนงทาง
วิชาการมากขกๅน ฿นปี ๕๘ มีผูຌด ารง
ต าหนงทางวิชาการ฿นระดับ ศ.
เพิไมขกๅน ํ ทาน ละมีอาจารย์ขอเขຌา
รับการตรวจพิจารณาเอกสารทาง
วิชาการ฿นต าหนง รศ.เป็น ศ.จ านวน 
๐ ทานุ ผศ.เป็น รศ. จ านวน ๏ ทาน 
ละขอระดับ ผศ. จ านวน ๕ ทาน 

ซกไงถຌาด าเนินการลຌวเสรใจจะท า฿หຌ 
คาดัชนีคุณภาพของอาจารย์มากกวา 
๐.์์ 

 

  



ํ๕ |         รายงานการประเมินตนเอง โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธริาช ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 

มาตรฐานที่ ๒ 

จุดที่ควรปรับปรุง 
การด้านินงานตามขຌอสนอนะ 

การปฏิบัติ ด้านินการ
ลຌว 

อยูระหวาง
ด้านินการ 

ยังเมเดຌ
ด้านินการ 

การด าเนินการ฿นบางสวนยังไม
ครบวงจรคุณภาพ ิPDCAี 

   ฿ น ปี ก า ร ศก ก ษ า  ๕ ๘  ร ร . น น ก . 
มีการประชุม รร.นนก.ประจ าทุกเดือน 
ซกไ งมี  ผบ.รร.นนก.เป็นประธาน ฿น 

ก า ร ป ร ะ ชุ ม มี ก า ร ติ ด ต า ม  ผ น 

ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง ทุ ก  น ข ต . ฯ
ป ร ะ จ า เ ดื อ น  น ข ต . ฯ  ชีๅ  จ ง 
การปฏิบัติงาน ละมีการติดตามละ
ประเมินผลการปฏิบัตินัๅน฿นเดือนถัดไป 
รวมทัๅงการน าผลไป฿ชຌกຌไขปรับปรุง 
พัฒนางาน฿หຌดียิไงขกๅน ท า฿หຌงานของ 
ตละหนวยเป็นไปตามวงจรคุณภาพ 

  



๒์ |         รายงานการประเมินตนเอง โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธริาช ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 

มาตรฐานที่ ๓ 

จุดที่ควรปรับปรุง 
การด้านินงานตามขຌอสนอนะ 

การปฏิบัติ 
 

ด้านินการ
ลຌว 

อยูระหวาง
ด้านินการ 

ยังเมเดຌ
ด้านินการ 

นวั ตกรรมทีไ ฿ ชຌ สนั บสนุ น ฿น 

การฝึกวิชาทหารตามบบการ
ฝึ ก ท ห า ร อ า ก า ศ อ า ชี พ 
ิAirmanship Programsี ละ
การอบรมภาวะผูຌน า คุณธรรม
 ล ะ จ ริ ย ธ ร ร ม ต า ม  บ บ 

การฝึกอบรมเป็นผูຌน า  นนอ. 
ิ Leadership Development 

Model : LDMี 

   รร.นนก.โดย กวทฯ ด าเนินการฝึก
ศกกษาวิชาทหาร฿หຌก นนอ.ชัๅนปีทีไ ํ-๐ 
ตามบบฝึกความเป็นทหารอากาศ 
ิAirmanship Programsี ละมี 
นวทางการปฏิบัติทีไดี  เพืไอการหลอ
หลอมความเป็นทหารอากาศิAirman 

Character)฿หຌกับ นนอ. นอกจากนีๅยัง
พัฒนาคูมือผนการฝึกชัยพฤกษ์ฯ ขกๅน
เพืไอเป็นกรอบการด า เนินงานทีไ ไดຌ
รวบรวมนวทางการปฏิบัติทีไบูรณาการ
฿นการฝึกวิชาทหาร฿หຌก นนอ. 
สวน กรม นนอ.ฯ ด าเนินการฝึกอบรม
ความเป็นผูຌน า คุณธรรมละจริยธรรม 
การฝึกปกครองบังคับบัญชา฿หຌเป็นไป
ตามคูมือการฝึกความเป็นผูຌน านายเรือ
อากาศ ิLeadership Development 

Model : LDM) มีการปรับปรุง คูมือ
นายทหารปกครองละคูมือนักเรียน
นายเรืออากาศ เป็นนวทางการปฏิบัติ
ทีไ ดี ทีไ ส นั บ ส นุ น ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม 

การปกครองบังคับบัญชา การฝึกอบรม
ความเป็นผูຌน า คุณธรรมละจริยธรรม 
ซกไ ง ก า ร พั ฒ น า น วั ต ก ร ร ม นีๅ ม า 

อยางตอเนืไอง ละไดຌ฿ชຌประโยชน์จริง
จากนวัตกรรม 

 

 

  



๒ํ |         รายงานการประเมินตนเอง โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธริาช ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 

มาตรฐานที่ ๔ 

จุดที่ควรปรับปรุง 
การด้านินงานตามขຌอสนอนะ 

การปฏิบัติ 
 

ด้านินการ
ลຌว 

อยูระหวาง
ด้านินการ 

ยังเมเดຌ
ด้านินการ 

ระบบฐานขຌ อมู ลทีไ ส าม ารถ
โ อ น ยຌ า ย เ อ ก ส า ร ทีไ ฿ ชຌ เ ป็ น
หลักฐานเขຌาระบบไดຌโดยสะดวก
฿นรูปบบรายงานประ เมิน
ตนเองอิเลใกทรอนิกส์ 

   ร ร . น นก . โ ดย  กป ศ . ฯ  ไ ดຌ พัฒ น า
โปรกรมบริหารฐานขຌอมูลการประกัน
คุณภ าพก า รศก กษา  ร ร . นน ก . ขกๅ น  
ซกไงโปรกรมสามารถเป็นฐานขຌอมูล 

฿นการประกันคุณภาพไดຌ สะดวก฿น 

การ฿ชຌงาน รวมถกงมีการเชืไอมโยงขຌอมูล
ทีไ ส า ม า ร ถ น า ม า วิ เ ค ร า ะ ห์  ล ะ 

จัดท ารายงานประเมินตนเองบบ 

อิเลกทรอนิกส์ไดຌ  
 

สรุปผลการด้านินงานตามขຌอสนอนะ 

ขຌอเสนอนะของคณะกรรมการฯ รวม  ๘  เรืไอง 
ด าเนินการลຌว ๓ เรืไอง ก าลังด าเนินการอยู ํ เรืไอง ิเนืไองจากมีการปรับขยายเวลาการศกกษา

จาก ๐ ปี เป็น ๕ ปี จกงไมสามารถประเมินผลตามค านะน า มาตรฐานทีไ ํ ไดຌ ํ เรืไอง รร.นนก. 
มีการปฏิบัติตามค านะน าละจะประเมินผลไดຌ฿นปีการศกกษาตอไปี สรุปผลการด าเนินงานตาม
ขຌอเสนอนะ คิดเป็น รຌอยละ ํ์์.์์ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒ |         รายงานการประเมินตนเอง โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธริาช ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 

 



 ๒๏ |     รายงานการประเมินตนเอง โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธริาช ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 

 

 

ส่วนทีไ ๔ 

ผลด ำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
 

มำตรฐำนทีไ ๑ คุณภำพผู้ส ำเรจจกำรศึกษำ 
 

ตัวบ่งช้ี ๑.๑ ร้อยละของผู้ส ำเรจจกำรศึกษำภำยในระยะเวลำทีไหลักสูตรก ำหนดต่อจ ำนวนผู้เข้ำรับ 

 กำรศึกษำในแต่ละรุ่น ิเดิมขอเทียบเคียงแทนตัวบ่งชี้ทีไ ๑ สมศ.ี 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้    
 จ านวนผูຌส าเรใจการศกกษาตามหลักสูตรทีไจัดการเรียนการสอน฿นสถาบันการศกกษา
ระดับอุดมศกกษา สังกัดกระทรวงกลาโหมภาย฿นระยะเวลาทีไก าหนด โดยค านวณเป็นรຌอยละเทียบกับ
จ านวนผูຌเขຌารับการศกกษา฿นตละรุน ทัๅงนีๅไมนับรวมผูຌทีไไดຌรับทุนไปศกกษาตอตางประเทศ  
 

วิธีกำรค ำนวณ    

 จ านวนผูຌส าเรใจการศกกษาภาย฿นระยะเวลาทีไหลักสูตรก าหนด  

 จ านวนผูຌเขຌารับการศกกษา฿นตละรุน  
 

เกณฑ์กำรประเมิน 

น้ ำหนัก คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๏ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

๕ คะนน <๘์ >๘์ >๘๕ >๕์ >๕๕ 
 

ผลกำรด ำเนินงำน 

฿นปีการศกกษา ๒๕๕๘ รร.นนก.ไมมีผลการด าเนินงานดຌานรຌอยละของผูຌส าเรใจการศกกษา
ภาย฿นระยะเวลาทีไหลักสูตรก าหนดตอจ านวนผูຌเขຌารับการศกกษา฿นตละรุน เนืไองจาก฿นปีการศกกษา 
๒๕๕๘ รร.นนก.ไดຌเปลีไยนหลักสูตรจาก หลักสูตร รร.นอ.พ.ศ.๒๕๕๏ ทีไก าหนดระยะเวลา฿นการส าเรใจ
การศกกษาไวຌ ๐ ปี เปลีไยนมา฿ชຌหลักสูตร รร.นนก.ิฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๘ี ทีไก าหนดระยะเวลา 

฿นการส าเรใจการศกกษาไวຌ ๕ ปี จกงสงผล฿หຌ  นนอ.ชัๅนปีทีไ  ๐ เลืไอนชัๅนมาเป็น นนอ.ชัๅนปีทีไ  ๕ 

฿นปีการศกกษา ๒๕๕๘ จกงไมมีผูຌส าเรใจการศกกษา  
 

กำรประเมินตนเอง 
เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน กำรบรรลุเป้ำหมำย คะแนนกำรประเมิน 

>๕์ - - - 
 

เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง 
- 

X ํ์์ 



 ๒๐ |     รายงานการประเมินตนเอง โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธริาช ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 

 

 

ตัวบ่งช้ี ๑.๒ ค่ำเฉลีไยของระดับคะแนนเฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร ิGPAX) ของผู้ส ำเรจจกำรศึกษำ 

 ในแต่ละรุ่น  
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้    

จ านวนผูຌส าเรใจการศกกษา฿นตละปีการศกกษาทีไมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู฿นเกณฑ์ 
ดี-ดีมาก ตามระเบียบการวัดละประเมินผลทีไสถาบันก าหนด โดยค านวณเป็นรຌอยละเทียบกับจ านวน
ผูຌส าเรใจการศกกษาทัๅงหมด  

ระดับคะนนเฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร ิGPAX) ของผูຌส าเรใจการศกกษาทัๅงหมดเป็นระดับ
คะนนเฉลีไยสะสมของผูຌส าเรใจการศกกษารายบุคคลทีไเขຌารับการศกกษาตลอดหลักสูตรตามระเบียบ 

การวัดละประเมินผลทีไสถาบันก าหนด โดยค านวณเป็นคาเฉลีไย฿นตละปีการศกกษา  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดຌานวิชาการ/วิชาชีพอยู฿นเกณฑ์ดี-ดีมาก หมายถกง ระดับคะนน

เฉลีไยสะสมของผูຌส าเรใจการศกกษารายบุคคลทีไเขຌารับการศกกษาตลอดหลักสูตรตามระเบียบการวัดละ
ประเมินผลทีไสถาบันก าหนด  
วิธีกำรค ำนวณ  

 ผลรวมของคาเฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร ิGPAX) ของผูຌส าเรใจการศกกษาทัๅงหมด  

 จ านวนผูຌส าเรใจการศกกษาทัๅงหมด  
 

เกณฑ์กำรประเมิน 

น้ ำหนัก คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๏ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

๕ คะนน <๒.๒์ >๒.๒์ >๒.๏์ >๒.๐์ >๒.๕์ 
 

ผลกำรด ำเนินงำน 

 ฿นปีการศกกษา ๒๕๕๘ รร.นนก.ไมมีผลการด าเนินงานดຌานคาเฉลีไยของระดับคะนนเฉลีไย
สะสมตลอดหลักสูตร ิGPAX) ของผูຌส าเรใจการศกกษา฿นตละรุน เนืไองจาก฿นปีการศกกษา ๒๕๕๘ 
รร.นนก.ไดຌเปลีไยนหลักสูตรจาก หลักสูตร รร.นอ.พ.ศ.๒๕๕๏ ทีไก าหนดระยะเวลา฿นการส าเรใจ
การศกกษาไวຌ ๐ ปี เปลีไยนมา฿ชຌหลักสูตร รร.นนก.ิฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๘ี ทีไก าหนดระยะเวลา 

฿นการส าเรใจการศกกษาไวຌ ๕ ปี จกงสงผล฿หຌ นนอ.ชัๅนปีทีไ  ๐ เลืไอนชัๅนมาเป็น นนอ.ชัๅนปีทีไ  ๕ 

฿นปีการศกกษา ๒๕๕๘ จกงไมมีผูຌส าเรใจการศกกษา  
กำรประเมินตนเอง 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน กำรบรรลุเป้ำหมำย คะแนนกำรประเมิน 

>๒.๐์ - - - 
 

เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง 
- 



 ๒๕ |     รายงานการประเมินตนเอง โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธริาช ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 

 

 

ตัวบ่งช้ี ๑.๏ ผู้ส ำเรจจกำรศึกษำระดับปริญญำตรีทีไได้งำนท ำหรือประกอบอำชีพอิสระภำยใน ๑ ปี 

 ิสมศ.๑ี 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้   

ผูຌส าเรใจการศกกษา฿นระดับปริญญาตรี สถาบันการศกกษาของกองทัพทีไส าเรใจการศกกษาตาม
หลักสูตรทีไไดຌรับการบรรจุเขຌารับราชการทหาร หรือไดຌงานท า หรือมีกิจการของตนเอง ซกไงมีรายไดຌ
ประจ าภาย฿นระยะเวลา ํ ปี นับจากวันทีไส าเรใจการศกกษา โดยค านวณเป็นรຌอยละเทียบกับจ านวน
ผูຌส าเรใจการศกกษาทัๅงหมด฿นปีการศกกษานัๅน  

การนับการมีงานท า สามารถนับกรณีการท างานสุจริตทุกประเภททีไสรຌางรายไดຌเขຌามาประจ า
เพืไอเลีๅยงชีพตนเองไดຌ โดยการนับจ านวนผูຌมีงานท าของผูຌส าเรใจการศกกษา ส าหรับผูຌทีไศกกษาตอ฿นระดับ
บัณฑิตศกกษา ผูຌอุปสมบท ฿หຌหักออกทัๅงตัวตัๅงละตัวหาร 
 

วิธีกำรค ำนวณ  

 จ านวนผูຌส าเรใจการศกกษาระดับปริญญาตรีทีไไดຌงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภาย฿น ํ ปี  

 จ านวนผูຌส าเรใจการศกกษาทัๅงหมด  
 

เกณฑ์กำรประเมิน 

นๅ าหนัก 
฿ชຌบัญญัติไตรยางศ์เทียบโดยก าหนดรຌอยละ ํ์์ เทากับ ๕ คะนน 

๕ คะนน 
 

ผลกำรด ำเนินงำน 

 ฿นปีการศกกษา ๒๕๕๘ รร.นนก.ไมมีผลการด าเนินงานดຌานผูຌส าเรใจการศกกษาระดับปริญญาตรี
ทีไไดຌงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภาย฿น ํ ปี เนืไองจาก฿นปีการศกกษา ๒๕๕๘ รร.นนก.ไดຌเปลีไยน
หลักสูตรจาก หลักสูตร รร.นอ.พ.ศ.๒๕๕๏ ทีไก าหนดระยะเวลา฿นการส าเรใจการศกกษาไวຌ ๐ ปี เปลีไยน
มา฿ชຌหลักสูตร รร.นนก.ิฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๘ี ทีไก าหนดระยะเวลา฿นการส าเรใจการศกกษาไวຌ ๕ ปี 
จกงสงผล฿หຌ นนอ.ชัๅนปีทีไ ๐ เลืไอนชัๅนมาเป็น นนอ.ชัๅนปีทีไ ๕ ฿นปีการศกกษา ๒๕๕๘ จกงไมมีผูຌส าเรใจ
การศกกษา  
 

กำรประเมินตนเอง 
เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน กำรบรรลุเป้ำหมำย คะแนนกำรประเมิน 

>๘์ - - - 
 

เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง 
- 

 

 

X ํ์์ 



 ๒๒ |     รายงานการประเมินตนเอง โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธริาช ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 

 

 

ตัวบ่งช้ี ๑.๔ ร้อยละของผู้ส ำเรจจกำรศึกษำทีไมีระดับคะแนนคุณลักษณะผู้น ำทหำรอยู่ในเกณฑ์ดี–ดี 
 มำกตำมทีไสถำบันก ำหนด 

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้   
จ านวนของผูຌส าเรใจการศกกษาทีไมีคะนนคุณลักษณะผูຌน าทางทหารอยู฿นเกณฑ์ดี-ดีมาก ตามทีไ

สถาบันก าหนด โดยค านวณเป็นรຌอยละเทียบกับจ านวนผูຌส าเรใจการศกกษาทัๅงหมด 

หมำยเหตุ : เกณฑ์ด-ีดีมาก หมายถกง คารຌอยละ ≥ ๘์ หรือคาเฉลีไย ≥ ๏.๕ํ จากคะนนเตใม ๕  
 

วิธีกำรค ำนวณ 

จ านวนผูຌส าเรใจการศกกษาทีไมีระดับคะนนคุณลักษณะผูຌน าทางทหารอยู฿นเกณฑ์ดี-ดีมาก  

จ านวนผูຌส าเรใจการศกกษาทัๅงหมด  

 

เกณฑ์กำรประเมิน 

น้ ำหนัก คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๏ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

๕ คะนน <๒์ >๒์ >๓์ >๓๕ >๘์ 

 

ผลกำรด ำเนินงำน 

 ฿นปีการศกกษา ๒๕๕๘ รร.นนก.ไมมีผลการด าเนินงานดຌานรຌอยละของผูຌส าเรใจการศกกษาทีไมี
ระดับคะนนคุณลักษณะผูຌน าทหารอยู฿นเกณฑ์ดี–ดี มากตามทีไสถาบันก าหนดเนืไองจาก฿นปีการศกกษา 
๒๕๕๘ รร.นนก.ไดຌเปลีไยนหลักสูตรจาก หลักสูตร รร.นอ.พ.ศ.๒๕๕๏ ทีไก าหนดระยะเวลา฿นการส าเรใจ
การศกกษาไวຌ ๐ ปี เปลีไยนมา฿ชຌหลักสูตร รร.นนก.ิฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๘ี ทีไก าหนดระยะเวลา฿น
การส าเรใจการศกกษาไวຌ ๕ ปี จกงสงผล฿หຌ นนอ.ชัๅนปีทีไ ๐ เลืไอนชัๅนมาเป็น นนอ.ชัๅนปีทีไ ๕ ฿นปีการศกกษา 
๒๕๕๘ จกงไมมีผูຌส าเรใจการศกกษา  
 

กำรประเมินตนเอง 
เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน กำรบรรลุเป้ำหมำย คะแนนกำรประเมิน 

>๓๕ - - - 

 

เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง 
- 

 

 

X ํ์์ 



 ๒๓ |     รายงานการประเมินตนเอง โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธริาช ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 

 

 

ตัวบ่งช้ี ๑.๕ ร้อยละของผู้ส ำเรจจกำรศึกษำทีไมีระดับคะแนนกำรฝึกวิชำชีพทหำรอยู่ในเกณฑ์ดี–ดี 
 มำกตำมทีไสถำบันก ำหนด 

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้   
จ านวนของผูຌส าเรใจการศกกษาทีไมีคะนนการฝึกวิชาชีพทหารอยู฿นเกณฑ์ดี-ดีมากตามทีไ

สถาบันก าหนด โดยค านวณเป็นรຌอยละเทียบกับจ านวนผูຌส าเรใจการศกกษาทัๅงหมด  
หมำยเหตุ : เกณฑ์ด-ีดีมาก หมายถกง คารຌอยละ ≥ ๘์ หรือคาเฉลีไย ≥ ๏.๕ํ จากคะนนเตใม ๕  
 

วิธีกำรค ำนวณ 

จ านวนผูຌส าเรใจการศกกษาทีไมีระดับคะนนการฝึกวิชาชีพทหารอยู฿นเกณฑ์ดี - ดีมาก  

จ านวนผูຌส าเรใจการศกกษาทัๅงหมด  

 

เกณฑ์กำรประเมิน 

น้ ำหนัก คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๏ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

๕ คะนน <๒์ >๒์ >๓์ >๓๕ >๘์ 

 

ผลกำรด ำเนินงำน 

 ฿นปีการศกกษา ๒๕๕๘ รร.นนก.ไมมีผลการด าเนินงานดຌานรຌอยละของผูຌส าเรใจการศกกษาทีไมี
ระดับคะนนการฝึกวิชาชีพทหารอยู฿นเกณฑ์ดี–ดีมากตามทีไสถาบันก าหนด เนืไองจาก฿นปีการศกกษา 
๒๕๕๘ รร.นนก.ไดຌเปลีไยนหลักสูตรจาก หลักสูตร รร.นอ.พ.ศ.๒๕๕๏ ทีไก าหนดระยะเวลา฿นการส าเรใจ
การศกกษาไวຌ ๐ ปี เปลีไยนมา฿ชຌหลักสูตร รร.นนก.ิฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๘ี ทีไก าหนดระยะเวลา฿น
การส าเรใจการศกกษาไวຌ ๕ ปี จกงสงผล฿หຌ นนอ.ชัๅนปีทีไ ๐ เลืไอนชัๅนมาเป็น นนอ.ชัๅนปีทีไ ๕ ฿นปีการศกกษา 
๒๕๕๘ จกงไมมีผูຌส าเรใจการศกกษา  
 

กำรประเมินตนเอง 
เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน กำรบรรลุเป้ำหมำย คะแนนกำรประเมิน 

>๓๕ - - - 

 

เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง 
- 

 

 

X ํ์์ 



 ๒๘ |     รายงานการประเมินตนเอง โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธริาช ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 

 

 

ตัวบ่งชี้ ๑.๒ ร้อยละของผู้ส ำเรจจกำรศึกษำในแต่ละปีทีไมีผลกำรประเมินคุณลักษณะทีไพึงประสงค์ 
ในเกณฑ์ร้อยละ ๘์ ขึ้นไป 

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้   
จ านวนของผูຌส าเรใจการศกกษาทีไมีผลการประเมินคุณลักษณะทีไพกงประสงค์อยู฿นเกณฑ์รຌอยละ 

๘์ ขกๅนไปตามทีไสถาบันก าหนด โดยค านวณเป็นรຌอยละเทียบกับจ านวนผูຌส าเรใจการศกกษาทัๅงหมด  

หมำยเหตุ : เกณฑ์ด-ีดีมาก หมายถกงคารຌอยละ ≥ ๘์หรือคาเฉลีไย ≥ ๏.๕ํ จากคะนนเตใม ๕ 
 

วิธีกำรค ำนวณ 

 จ านวนผูຌส าเรใจการศกกษาทีไมีผลการประเมินคุณลักษณะทีไพกงประสงค์รຌอยละ ๘์ ขกๅนไป  

จ านวนผูຌส าเรใจการศกกษาทัๅงหมด  
 

หมำยเหตุ : การคิดคารຌอยละของตัวบงชีๅนีๅค านวณมาจากคะนนรวมผลสัมฤทธิ์ของผูຌส าเรใจการศกกษา 
 ฿น ๐ ดຌาน ดังนีๅ ํี ดຌานความรูຌวิชาการละวิชาชีพทหาร นๅ าหนักคะนน ํ์์ คะนน 

  ๒ี ดຌานคุณลักษณะผูຌน าทหาร นๅ าหนักคะนน ๕์ คะน 

 ๏ี ดຌานความประพฤติ คุณธรรม จริยธรรม ละการสรຌางชืไอเสียง฿หຌสถาบัน  
นๅ าหนักคะนน ๕์ คะนน 

  ๐ี ดຌานสมรรถภาพรางกาย นๅ าหนักคะนน ๕์ คะนน 

เกณฑ์กำรประเมิน 

น้ ำหนัก คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๏ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

๕ คะนน <๒์ >๒์ >๓์ >๓๕ >๘์ 
 

ผลกำรด ำเนินงำน 

 ฿นปีการศกกษา ๒๕๕๘ รร.นนก.ไมมีผลการด าเนินงานดຌานรຌอยละของผูຌส าเรใจการศกกษา 

฿นตละปีทีไมีผลการประเมินคุณลักษณะทีไพกงประสงค์ ฿นเกณฑ์รຌอยละ ๘์ ขกๅนไป เนืไองจาก 

฿นปีการศกกษา ๒๕๕๘ รร.นนก.ไดຌเปลีไยนหลักสูตรจาก หลักสูตร รร.นอ.พ.ศ.๒๕๕๏ ทีไก าหนด
ระยะเวลา฿นการส าเรใจการศกกษาไวຌ ๐ ปี เปลีไยนมา฿ชຌหลักสูตร รร.นนก.ิฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๘ี 
ทีไก าหนดระยะเวลา฿นการส าเรใจการศกกษาไวຌ ๕ ปี จกงสงผล฿หຌ นนอ.ชัๅนปีทีไ ๐ เลืไอนชัๅนมาเป็น นนอ.
ชัๅนปีทีไ ๕ ฿นปีการศกกษา ๒๕๕๘ จกงไมมีผูຌส าเรใจการศกกษา  
กำรประเมินตนเอง 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน กำรบรรลุเป้ำหมำย คะแนนกำรประเมิน 

>๓๕ - - - 

เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง 
- 

X ํ์์ 



 ๒๕ |     รายงานการประเมินตนเอง โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธริาช ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 

 

 

ตัวบ่งช้ี ๑.๓ ระดับควำมพึงพอใจของหน่วยผู้ใช้ทีไมีต่อผู้ส ำเรจจกำรศึกษำ ิสมศ.ี 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ 

ความพกงพอ฿จของผูຌ ฿ชຌผูຌส า เรใจการศกกษาไดຌมาจากการประเมินความพกงพอ฿จของ
ผูຌบังคับบัญชา ผูຌรวมงาน ละผูຌรับบริการทีไมีตอผูຌส าเรใจการศกกษา ซกไงท างานมาลຌวตัๅงต ๒ เดือน 

เป็นตຌนไป โดยพิจารณาคุณสมบัติทีไครอบคลุมทัๅง ๐ ดຌาน คือ ํี ดຌานคุณลักษณะทางทหาร  
๒ี ดຌานความรูຌความสามารถวิชาชีพทหาร ๏ี ดຌานความรูຌความสามารถพืๅนฐานทีไสงผลตอการท างาน
ละ ๐ี ดຌานคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ฿นวิชาชีพ  
หมำยเหตุ : บบประเมินตຌองไดຌรับกลับคืนไมนຌอยกวารຌอยละ ๘์ 

 

วิธีกำรค ำนวณ  

 ผลรวมคาเฉลีไยการประเมินความพกงพอ฿จของผูຌส าเรใจการศกกษารายบุคคล  

 จ านวนผูຌส าเรใจการศกกษาทีไไดຌรับการประเมินทัๅงหมด  

 

เกณฑ์กำรประเมิน 

น้ ำหนัก คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๏ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

๕ คะนน <๒.๕์ >๒.๕์ >๏.์์ >๏.๒๕ >๏.๕์ 

 

ผลกำรด ำเนินงำน 

 ฿นปีการศกกษา ๒๕๕๘ รร.นนก.ไมมีผลการด าเนินงานดຌานระดับความพกงพอ฿จของหนวยผูຌ฿ชຌ
ทีไมีตอผูຌส าเรใจการศกกษา เนืไองจาก฿นปีการศกกษา ๒๕๕๘ รร.นนก.ไดຌเปลีไยนหลักสูตรจาก หลักสูตร 
รร.นอ.พ.ศ.๒๕๕๏ ทีไก าหนดระยะเวลา฿นการส าเรใจการศกกษาไวຌ ๐ ปี เปลีไยนมา฿ชຌหลักสูตร รร.นนก.
ิฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๘ี ทีไก าหนดระยะเวลา฿นการส าเรใจการศกกษาไวຌ ๕ ปี จกงสงผล฿หຌ นนอ. 
ชัๅนปีทีไ ๐ เลืไอนชัๅนมาเป็น นนอ.ชัๅนปีทีไ ๕ ฿นปีการศกกษา ๒๕๕๘ จกงไมมีผูຌส าเรใจการศกกษา  
 

กำรประเมินตนเอง 
เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน กำรบรรลุเป้ำหมำย คะแนนกำรประเมิน 

>๏.๒๕ - - - 

 

เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง 
- 

 



 ๏์ |     รายงานการประเมินตนเอง โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธริาช ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 

 

 

ตัวบ่งช้ี ๑.๘ คุณภำพของบัณฑิตปริญญำตรี ท และเอกตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิอุดมศึกษำ 

 แห่งชำติ (สมศ. ๒ี 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ 

คุณภาพของผูຌส าเรใจการศกกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกกษาหงชาติ ิTQFี 
คือ คุณภาพของผูຌส าเรใจการศกกษาระดับปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกกษา
หงชาติทีไ สกอ.ระบุครอบคลุมอยางนຌอย ๕ ดຌาน คือ ํี ดຌานคุณธรรมจริยธรรม ๒ี ดຌานความรูຌ  
๏ี ดຌานทักษะทางปัญญา ๐ี ดຌานทักษะความสัมพันธ์ระหวางบุคคลละความรับผิดชอบ ละ  
๕ี ดຌานทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสืไอสารละการ฿ชຌเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 

วิธีกำรค ำนวณ  

 ผลรวมของคะนนการประเมินผูຌส าเรใจการศกกษา  

 จ านวนผูຌส าเรใจการศกกษาทีไไดຌรับการประเมินทัๅงหมด  

 

เกณฑ์กำรประเมิน 

น้ ำหนัก คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๏ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

๕ คะนน ฿ชຌคาเฉลีไยของคะนนประเมินบัณฑิต คะนนเตใม ๕ 

 

ผลกำรด ำเนินงำน 

฿นปีการศกกษา ๒๕๕๘ รร.นนก.ไมมีผลการด าเนินงานดຌานคุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี  โท 
ละเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศกกษาหงชาติ  เนืไองจาก฿นปีการศกกษา ๒๕๕๘ รร.นนก. 
ไดຌเปลีไยนหลักสูตรจาก หลักสูตร รร.นอ.พ.ศ.๒๕๕๏ ทีไก าหนดระยะเวลา฿นการส าเรใจการศกกษาไวຌ  
๐ ปี เปลีไยนมา฿ชຌหลักสูตร รร.นนก.ิฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๘ี ทีไก าหนดระยะเวลา฿นการส าเรใจ
การศกกษาไวຌ ๕ ปี จกงสงผล฿หຌ นนอ.ชัๅนปีทีไ ๐ เลืไอนชัๅนมาเป็น นนอ.ชัๅนปีทีไ ๕ ฿นปีการศกกษา ๒๕๕๘ 
จกงไมมีผูຌส าเรใจการศกกษา  
 

กำรประเมินตนเอง 
เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน กำรบรรลุเป้ำหมำย คะแนนกำรประเมิน 

>๏.๒๕ - - - 

 

เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง 
- 
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ตำรำงแสดงผลกำรประเมินคุณภำพตำมมำตรฐำนและตัวบ่งชี้ มำตรฐำนทีไ ๑ 

มำตรฐำน
/ 

ตัวบ่งชี้ 

 

เป้ำหมำย 

 

ผลกำรด ำเนินงำน 

กำรบรรลุ
เป้ำหมำย 

น้ ำหนัก 
คะแนน 

กำรประเมิน 

คะแนน 

X น้ ำหนัก 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
ิ% หรือ
สัดส่วนี ตัวหำร 

มำตรฐำนทีไ ๑ คุณภำพผู้ส ำเรจจกำรศึกษำ 

ํ.ํ > ๕์ 
- - - 

๕ 
- - 

- 

ํ.๒ > ๒.๐์ - - - ๕ - - 

ํ.๏ > ๘์ 
- - - 

๕ 
- - 

- 

ํ.๐ > ๓๕ 
- - - 

๕ 
- - 

- 

ํ.๕ > ๓๕ 
- - - 

๕ 
- - 

- 

ํ.๒ > ๓๕ 
- - - 

๕ 
- - 

- 

ํ.๓ > ๏.๒๕ - - - ๕ - - 

ํ.๘ > ๏.๒๕ - - - ๕ - - 

คะแนนรวม ๔์ -  

คะแนนเฉลีไย - - 

ระดับคุณภำพ - 

 

กำรวิเครำะห์มำตรฐำนทีไ ๑ 

จุดเด่น 

  - 

จุดทีไควรพัฒนำ 

  - 

ข้อเสนอแนะเพืไอกำรพัฒนำ 

- 
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มำตรฐำนทีไ ๒ กำรวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ 

ค ำอธิบำย 

สถาบันอุดมศกกษาตละหงมีจุดเนຌน฿นเรืไองการวิจัยทีไตกตางกันขกๅนกับสภาพวดลຌอมละ
ความพรຌอมของตละสถาบัน อยางไรกใตามทุกสถาบันอุดมศกกษาจ าเป็นตຌองมีพันธกิจนีๅเป็นสวนหนกไง
ของพันธกิจสถาบัน ดังนัๅน จกงตຌองมีระบบละกลไกควบคุม฿หຌสามารถด าเนินการ฿นพันธกิจดຌานนีๅ
อยางมีประสิทธิภาพละคุณภาพภาย฿ตຌจุดเนຌนเฉพาะของตละสถาบัน เพืไอ฿หຌไดຌผลงานวิจัยละ  

งานสรຌางสรรค์ทีไเกิดประโยชน์ การวิจัยจะประสบความส าเรใจละเกิดประโยชน์จ าเป็นตຌองมี
สวนประกอบทีไส าคัญสามประการคือ 

ิํี สถาบันตຌองมีผนการวิจัย ระบบละกลไก ตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากร฿หຌสามารถ
ด าเนินการไดຌตามผน  

ิ๒ี คณาจารย์มีสวนรวม฿นการวิจัยอยางเขຌมขใง โดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียน 

การสอน ละพันธกิจดຌานอืไนโ ของสถาบัน  
ิ๏ี ผลงานวิจัยมีคุณภาพ มีประโยชน์ สนองยุทธศาสตร์ของชาติ  ละมีการเผยพร 

อยางกวຌางขวาง ละสามารถน าไป฿ชຌประโยชน์ไดຌ 
รร.นนก.ไดຌด าเนินการสรຌางผลงานเชิงวิชาการ งานดຌานวิจัย/งานสรຌางสรรค์ของบุคลากร 

฿น กกศ.ฯ ฿หຌมีคุณภาพ สามารถเผยพรน าไปตีพิมพ์฿นวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
ไดຌละน าไป฿ชຌประโยชน์฿นเชิงวิชาการละวิชาชีพ/เชิงนโยบายไดຌ เพืไอพัฒนาองค์ความรูຌ฿หຌทันสมัย 
สามารถน าไปประยุกต์฿ชຌประโยชน์฿นการพัฒนาวิชาชีพ หนวยงานกองทัพ สังคม ประเทศชาติละ/
หรือนานาชาติ รวมทัๅงสรຌางเครือขายประสานความรวมมือกับสถาบันการศกกษา฿นกองทัพ/ 
นอกกองทัพ ละ฿นประเทศ/ตางประเทศ 

การประเมิน฿นดຌานการวิจัยละงานสรຌางสรรค์ตามตัวบงชีๅ มีรายละเอียดดังนีๅ 
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ตัวบ่งชี ้๒.๑ ระบบและกลไกในกำรสนับสนุนกำรผลิตงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ 
เกณฑ์กำรพิจำรณำ 

(ํี มีการจัดท าระบบบริหารงานวิจัยละงานสรຌางสรรค์เพืไอ฿หຌการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย
ตามผนพัฒนางานวิจัยละงานสรຌางสรรค์ของสถาบัน 

(๒ี มีการจัดท าระบบฐานขຌอมูลละสารสนเทศทีไเกีไยวขຌองกับการบริหารงานวิจัยละ 

งานสรຌางสรรค์ทีไ฿ชຌประโยชน์ไดຌจริง 
(๏ี มีการจัดสรรทรัพยากรการเงินทรัพยากรบุคคลหลงคຌนควຌาตางโ เพืไอสนับสนุนงานวิจัย

ละงานสรຌางสรรค์ 
(๐ี มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลดຌานการวิจัย 

(๕ี มีการสรຌางขวัญละก าลัง฿จละยกยองคณาจารย์/นักวิจัยทีไมีผลงานวิจัยละ/หรือ 

งานสรຌางสรรค์ดีเดน 

(๒ี มีการสงเสริมความรวมมือระหวางคณาจารย์/นักวิจัยกับองค์กรภายนอก 

(๓ี มีการติดตามละประเมินผลการพัฒนางานวิจัยละงานสรຌางสรรค์ 
(๘ี มีการน าผลประเมินทีไไดຌไปพัฒนาหรือปรับปรุงผนงานฯ 

 

เกณฑ์กำรประเมิน 

น้ ำหนัก คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๏ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

๒ คะนน มี ํ-๏ ขຌอ มี ๐ ขຌอ มี ๕ ขຌอ มี ๒ ขຌอ มีครบทุกขຌอ 

 

ผลกำรด ำเนินงำน 

฿นปีการศกกษา ๒๕๕๘ รร.นนก.มีระบบละกลไก฿นการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยละ 

งานสรຌางสรรค์ ซกไง รร.นนก.ปฏิบัติไดຌตามเกณฑ์การประเมิน ๘ ขຌอ จาก ๘ ขຌอ ดังนีๅ 
ิ๑ี มีกำรจัดท ำระบบบริหำรงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ เพืไอให้กำรด ำเนินงำนบรรลุ

เป้ำหมำยตำมแผนพัฒนำงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ของสถำบัน 

รร.นนก.มีการจัดท าระบบบริหารงานวิจัยละงานสรຌางสรรค์  เพืไอ฿หຌการด าเนินงานบรรลุ
เป้าหมายตามผนพัฒนางานวิจัยละงานสรຌางสรรค์ของ รร.นนก.ิปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ/ํี  
โดยมี กสว.รร.นนก.เป็นหนวยงานทีไรับผิดชอบละด าเนินการบริหารงานวิจัยโดยตรง ิปศ.รร.นนก. 
๒/๒.ํ/๒ี ละเพืไอ฿หຌการด าเนินงานวิจัยเป็นไปตามผนละนโยบายของ รร.นนก.การอนุมัติ
โครงการวิจัย การติดตามความกຌาวหนຌาโครงการวิจัย การตรวจสอบละประเมินผลการด าเนินงาน
โครงการวิจัย จกงจัดท า฿นรูปบบของ คณก.กองทุนสงเสริมการพัฒนางานศกกษา -วิจัย รร.นนก. 
ิปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ/๏ี ซกไงประกอบดຌวยบุคลากรระดับผูຌบริหาร รร.นนก.ละบุคลากรผูຌทรงคุณวุฒิ
ดຌานวิชาการของ รร.นนก.โดยทีไมีระเบียบโรงเรียนนายเรืออากาศวาดຌวยการบริหารกองทุน  
เพืไอการวิจัยโรงเรียนนายเรืออากาศ พ.ศ.๒๕๕๒ ิปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ/๐ี เป็นนวทาง 
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฿นการด าเนินงาน สวนการบริหารงานวิจัยของ นนอ.เป็นความรับผิดชอบของ คณก.โครงการวิจัย     
กกศ.รร.นนก.ิปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ/๕ี ก าหนดผนงานละนวทางการวิจัยตามหลักสูตรการศกกษา
ของ รร.นนก. 

ิ๒ี กำรจัดท ำระบบฐำนข้อมูลและสำรสนเทศทีไเกีไยวข้องกับกำรบริหำรงำนวิจัยและ 

งำนสร้ำงสรรค์ทีไใช้ประยชน์ได้จริง 
ด าเนินการโดย กสว.รร.นนก.ซกไงเป็นหนวยขกๅนตรงของ รร.นนก.ละรับผิดชอบงาน 

ดຌานการวิจัยโดยตรง ดังนัๅน ขຌอมูลละสารสนเทศทีไ เกีไยวขຌองกับการบริหารงานวิจัยละ 

งานสรຌางสรรค์ทีไ฿ชຌประโยชน์ไดຌจริงของ รร.นนก.จกงไดຌรับการรวบรวมไวຌทีไ กสว.รร.นนก.ละเผยพร
฿นเวใบไซต์ของ กสว.รร.นนก.ิปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ/๒ี   

ิ๏ี มีกำรจัดสรรทรัพยำกรกำรเงินทรัพยำกรบุคคลแหล่งค้นคว้ำต่ำงๆ เพืไอสนับสนุน
งำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ 

รร.นนก.ไดຌรับทุนสนับสนุนการวิจัยเป็นประจ าทุกปีจากบริษัทการบินไทย จ ากัด โดยมีวงรอบ
การขอรับทุน การพิจารณาขຌอเสนอโครงการ การรายงานความกຌาวหนຌา จนกระทัไงถกงการปຂดโครงการ 
ตามปีปฏิทิน ซกไง฿นปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ิต.ค.๕๓–ก.ย.๕๘ี รร.นนก.ไดຌรับทุนสนับสนุนเป็นจ านวน
เงิน ํุ๏ํ๕ุ์์์ บาท นอกจากนีๅ  ยังไดຌรับงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยจาก ศวอ.ทอ. 
๏ุํ๒๕ุ์์์.์์ บาท ละจาก วท.กห. ฿นสวนของขຌาราชการ ๘ุ๕๓๘ุ๐์์.์์ บาท ละ นนอ.
๐์์ุ์์์.์์ บาท ิปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ/๓ี  ซกไงงบประมาณทัๅงหมดนีๅน ามาจัดสรร฿หຌบุคลากร 
รร.นนก.ผานการด าเนินงานของ คณก.กองทุนสงเสริมการพัฒนางานศกกษา-วิจัย รร.นนก.ละ 

กกศ.รร.นนก.   
รร.นนก.มีการพัฒนาระบบอินเทอร์เนใตทีไมีประสิทธิภาพ ท า฿หຌผูຌวิจัยเขຌาถกงหลงคຌนควຌา 

ตางโ ไดຌอยางสะดวกละรวดเรใวโดยหนวยงานเฉพาะ คือ กทส.ฯ ท าหนຌาทีไ฿นการพัฒนาระบบ  
ิปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ/๘ี รวมกับ กสว.รร.นนก.ซกไงพัฒนาฐานขຌอมูลดຌานการวิจัยโดยเฉพาะ  
ิปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ/๕ี 

ิ๔ี มีกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลด้ำนกำรวิจัย 

 รร.นนก.ด าเนินการโครงการตางโ เพืไอพัฒนาทรัพยากรบุคคลดຌานการวิจัย  คณก.
โครงการวิจัย รร.นนก.จัด฿หຌมีโครงการการบรรยายพิเศษ฿นดຌานการวิจัย เพืไอเป็นการเพิไมพูนความรูຌ
ดຌานการวิจัยกบุคลากรเป็นประจ าทุกปี ซกไง฿นปีการศกกษา ๒๕๕๘ กสว.ฯ ไดຌรับอนุมัติ฿หຌจัดโครงการ
ศกกษาเพืไอการบรรยายพิเศษ เรืไอง งานประจ าอยางเซียน เพียรพัฒนา นนอ.ดຌวยหัวขຌอวิจัย 

ปฎิบัติการ” โดยวิทยากรพิเศษ ดร.โยธี สวงดี เมืไอวันทีไ ๒์ ม.ค.๕๘ ละกิจกรรมศกกษาดูงาน  
ณ ศูนย์เรียนรูຌโซลาฟาร์ม บริษัท เอสพีซีจี จากัด (มหาชน) จว.นครราชสีมา วันพุธทีไ ๒๘ ม.ค.๕๘ 
ิปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ/๕ี 
 



๏๕ |     รายงานการประเมินตนเอง โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธริาช ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 
 

ิ๕ี มีกำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจและยกย่องคณำจำรย์/นักวิจัยทีไมีผลงำนวิจัยและหรือ
งำนสร้ำงสรรค์ดีเด่น 

รร.นนก.มีการตงตัๅง คณก.จัดท าวารสารวิชาการนายเรืออากาศ ิปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ/ํ์ี 
ด าเนินงานดຌานวารสารวิชาการนายเรืออากาศ ละวารสารมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์ 
นายเรืออากาศ เพืไอเป็นเวทีเผยพรงานวิจัยของอาจารย์ เป็นการสรຌางขวัญละก าลัง฿จละยกยอง
คณาจารย์/นักวิจัยทีไมีผลงานวิจัยละ/หรืองานสรຌางสรรค์ดีเดน  ซกไง฿นปี ๒๕๕๘  มีอาจารย์ จ านวน ๒ คน 
ไดຌรับการเผยพรงานวิจัย฿นวารสารวิชาการนายเรืออากาศประจ าปี ๒๕๕๘ ละจ านวน ๐ คน  
ไดຌรับการเผยพรงานวิจัย฿นวารสารมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์ นายเรืออากาศ ิปศ. รร.นนก. 
๒/๒.ํ/ํํี   

ิ๒ี มีกำรส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำงคณำจำรย์/นักวิจัยกับองค์กรภำยนอก 

บุคลากรของ รร.นนก.มีการท าวิจัยรวมกับสถาบันอืไนโ ละ รร.นนก.ท า MOU ละ 

จัดสรรทรัพยากรการเงิน การพัฒนาทรัพยากรบุคคลดຌานการวิจัยกับสถาบันเทคโนโลยีป้องกัน
ประเทศ ิสทป.ี ิปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ/ํ๒ี ละกรมวิทยาศาสตร์ละเทคโนโลยีกลาโหม ิวท.กห.ี 
ิปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ/ํ๏ี อยางตอเนืไอง รวมทัๅงภาควิชาเคมี กองวิชาวิทยาศาสตร์ไดຌท าความรวมมือ
ดຌานการวิจัยกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ฿นหลายโครงการอีกดຌวย ิปศ.รร.นนก. 
๒/๒.ํ/ํ๐ี 

ิ๓ี มีกำรติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ 
คณก.กองทุนสงเสริมการพัฒนางานศกกษา -วิจัย รร.นนก.ภาย฿ตຌการด าเนินงานของ  

กสว.รร.นนก.เป็นผูຌก ากับติดตามผลการวิจัยเป็นวงรอบทุก ๏ เดือน จนกวาจะปຂดโครงการวิจัย โดยทีไ
การติดตามโครงการตละครัๅง คณก.ฯ ฿ชຌการประชุมติดตามความกຌาวหนຌาโครงการ ิปศ.รร.นนก. 
๒/๒.ํ/ํ๕ี ซกไง฿น คณก.สวนมากจะเป็น คณาจารย์ กกศ.ฯ ละเป็นคณก.โครงการวิจัยของ รร.นนก.  

ิ๘ี กำรน ำผลประเมินทีไได้ไปพัฒนำหรือปรับปรุงแผนงำนฯ 

รร.นนก.โดย กสว.รร.นนก.เกใบรวบรวมขຌอมูลวงรอบการท างานประเมินผล เพืไอน าไป
ปรับปรุงผนการด าเนินงาน฿นปีตอไป ิปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ/ํ๒ี 
 

กำรประเมินตนเอง 
เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน กำรบรรลุเป้ำหมำย คะแนนประเมินตนเอง 

๒ ขຌอ ๘ ขຌอ บรรลุเป้าหมาย ๕ 

 

 

 

 

 



๏๒ |     รายงานการประเมินตนเอง โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธริาช ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 
 

เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง 
ํ. ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ/ํ ผนปฏิบัติราชการ รร.นนก. 
๒. ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ/๒ การบงสวนราชการละภาระงานของ กสว.รร.นนก. 
๏. ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ/๏ ค าสัไงตงตัๅง คณก.กองทุนสงเสริมการพัฒนางานศกกษา-วิจยัรร.นนก. 
๐. ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ/๐ ระเบียบ รร.นนก.วาดຌวยกองทุนสงเสริมการพัฒนางานศกกษา-วิจัย รร.นนก. 
๕. ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ/๕  ค าสัไงตงตัๅง คณก.โครงการวิจัย กกศ.รร.นนก. 
๒. ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ/๒ เอกสารการไดຌรับเงินสนับสนุนจาก บ.การบินไทย จก. ิมหาชนี 
๓. ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ/๓ เอกสารการไดຌรับเงินสนับสนุนจาก ศวอ.ทอ. ละ วท.กห. 
๘. ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ/๘ ภารกิจ กทส.ฯ 

๕. ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ/๕ งบสัไงจายโครงการศกกษาทอ.ประจ าปีงบประมาณ ๕๘ 

ํ์. ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ/ํ์ วารสารวิชาการนายเรืออากาศประจ าปี ๕๘ 

ํํ. ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ/ํํ เอกสารสดงรายชืไอบทความทีไไดຌรับการเผยพร 
฿นวารสารวิชาการนายเรืออากาศฯ 

ํ๒. ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ/ํ๒ MOU ระหวาง รร.นนก.ละ สทป. 
ํ๏. ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ/ํ๏ การจัดสรรทรัพยากรการเงินดຌานวิจัยจาก วท.กห. 
ํ๐. ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ/ํ๐ หลักฐานสดงความรวมมืองานวิจัยระหวาง รร.นนก.โดย กวว.ฯ  

ละคณะวิทยาศาสตร์ม.ศิลปากร 

ํ๕. ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ/ํ๕ รายงานการประชุมการติดตามความกຌาวหนຌาโครงการวิจัย 

ํ๒. ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ/ํ๒ รายงานสรุปการประเมินผลการท างานตามวงรอบเพืไอปรับปรุงผน 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rtafresearch.org/


๏๓ |     รายงานการประเมินตนเอง โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธริาช ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 
 

ตัวบ่งชี้ ๒.๒ ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำทีไรับทุนท ำวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์จำกภำยในสถำบัน 

และ/หรือจำกภำยนอกสถำบันต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ 

เกณฑ์กำรประเมิน 

น้ ำหนัก คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๏ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

๒ คะนน <๒๕ >๒๕ >๏์ >๏๕ >๐์ 

 

ผลกำรด ำเนินงำน 

  ฿นปีการศกกษา ๒๕๕๘ รร.นนก.มีรຌอยละของอาจารย์ประจ าทีไรับทุนท าวิจัย/งานสรຌางสรรค์
จากภาย฿นสถาบันละ/หรือจากภายนอกสถาบันตอจ านวนอาจารย์ประจ า ดังนีๅ 

ข้อมูล ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ 

จ านวนอาจารย์ประจ าทัๅงหมด ิปีการศกกษาี        ๘๐ 

จ านวนอาจารย์ประจ าทีไรับทุนท าวิจัยฯ   

- จากภาย฿นสถาบัน - 

- จากภายนอกสถาบัน ๏๓ 

รวมจ านวนอาจารย์ประจ าทีไรับทุนท าวิจัย/งานสรຌางสรรค์จากภาย฿นละ
ภายนอกสถาบัน 

๏๓ 

รຌอยละของอาจารย์ประจ าทีไรับทุนท าวิจัย/งานสรຌางสรรค์จากภาย฿น
สถาบันละหรือจากภายนอกสถาบัน 

๐๐.์๕ 

 

รร.นนก.มีอาจารย์ไดຌรับทุนจากภายนอกสถาบัน จ านวน ๏๓ คน ิไมมีผูຌไดຌรับทุนภาย฿น
สถาบันี จากจ านวนอาจารย์ประจ าทัๅงหมด ๘๐ คน คิดเป็นรຌอยละ ๐๐.์๕ ซกไงมีคาเป็นไปตาม
เป้าหมายทีไไดຌวางไวຌ โดย฿นปีตอโ ไปจะตຌองหาหลงทุนเพิไมเติมละกระตุຌนอาจารย์฿หຌพัฒนางานวิจัย 

ตมีบางโครงการไดຌรับทุนพิเศษเป็นงานทางยุทธการละนโยบายทีไไมสามารถเปຂดเผยทางเอกสารไดຌ
เนืไองจากเป็นชัๅนระดับความลับละผูຌบังคับบัญชาไดຌสัไงการมิ฿หຌเผยพร 
 

กำรประเมินตนเอง 
เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน กำรบรรลุเป้ำหมำย คะแนนประเมินตนเอง 

>๏๕ ๐๐.์๕ บรรลุเป้าหมาย ๕ 

 

เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง 
ํ. ปศ.รร.นนก.๒/๒.๒/ํ รายชืไออาจารย์ รร.นนก.ปีการศกกษา ๒๕๕๘ 

๒. ปศ.รร.นนก.๒/๒.๒/๒ เอกสารเกีไยวกับอาจารย์ประจ าทีไไดຌรับทุนท าวิจัย/งานสรຌางสรรค์ 
จากภายนอกสถาบัน 



๏๘ |     รายงานการประเมินตนเอง โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธริาช ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 
 

ตัวบ่งชี้ ๒.๏ งำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ทีไได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (สมศ.๕ี 
เกณฑ์กำรประเมิน 

น้ ำหนัก คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๏ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

๒ คะนน ฿ชຌบัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดรຌอยละ ๒์ เทากับ ๕ คะนน ทุกกลุมสาขาวิชา 
 

ผลกำรด ำเนินงำน 

 ฿นปีการศกกษา ๒๕๕๘ รร.นนก.มีงานวิจัยหรืองานสรຌางสรรค์ทีไไดຌรับการตีพิมพ์หรือ
เผยพร  ดังนีๅ 

ข้อมูล ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ 

- มีการตีพิมพ์฿นรายงานสืบเนืไองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ 
ระดับนานาชาติ (คานๅ าหนัก ์.๒๕ี 

๕ x ์.๒๕ = ๒.๒๕ 

- มีการตีพิมพ์฿นวารสารวิชาการทีไปรากฏ฿นฐานขຌอมูล TCI  

(คานๅ าหนัก ์.๒๕ี 
ํ์ x ์.๒๕ = ๒.๕ 

- มีการตีพิมพ์฿นวารสารวิชาการระดับชาติทีไมีชืไอปรากฏ฿นประกาศของ สมศ. 
(คานๅ าหนัก ์.๕์ี 

- 

- มีการตีพิมพ์฿นวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีไมีชืไอปรากฏอยู฿นประกาศ
ของ สมศ. (คานๅ าหนัก ์.๓๕ี 

- 

- มีการตีพิมพ์฿นวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีไมีชืไอปรากฏอยู฿นฐานขຌอมูล
สากล ISI หรือ Scopus (คานๅ าหนัก ํ.์์ี 

๏ x ํ.์์ = ๏.์์ 

- งานสรຌางสรรค์ทีไไดຌรับการเผยพร฿นระดับสถาบันหรือจังหวัด ิ์.ํ๒๕ี - 

 - งานสรຌางสรรค์ทีไไดຌรับการเผยพร฿นระดับชาติ ิ์.๒๕ี ๒ x ์.๒๕ = ์.๕์ 

 - งานสรຌางสรรค์ทีไไดຌรับการเผยพร฿นระดับความรวมมือระหวางประเทศ     
 ิ์.๕์ี 

- 

  - งานสรຌางสรรค์ทีไไดຌรับการเผยพร฿นระดับภูมิภาคอาเซียน  ิ .์๓๕  ี ๒ x ์.๓๕ = ํ.๕์ 

 - งานสรຌางสรรค์ทีไไดຌรับการเผยพร฿นระดับนานาชาติ ิํ.์์ี ๒ x ํ.์ = ๒.์ 

-  จ านวนอาจารย์ประจ าทัๅงหมด ๘๐ 

-  ผลรวมถวงนๅ าหนักของงานวิจัย/งานสรຌางสรรค์ทีไไดຌรับการตีพิมพ์ 

 หรือเผยพร 
ิํํ.๓๕/๘๐ี x ํ์์ 

= ํ๏.๕๕ 

 

 

 

 



๏๕ |     รายงานการประเมินตนเอง โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธริาช ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 
 

รร.นนก.มีผลงานวิจัยทีไไดຌรับการตีพิมพ์จ านวน ํ๒  เรืไอง จากจ านวนอาจารย์ประจ าทัๅงหมด   
๘๐ คน ผลรวมถวงนๅ าหนักเทากับ ํ๏.๕๕ ซกไงจ านวนบทความทีไไดຌตีพิมพ์เผยพรไมบรรลุผลตาม
เป้าหมายทีไก าหนดไวຌ เนืไองจาก฿นปีการศกกษา ๒๕๕๘ นีๅเป็นปีรก฿นการปรับเปลีไยนมา฿ชຌหลักสูตร  
๕ ปี ท า฿หຌยังไมมีการท าโครงการวิจัยของ นนอ.สงผล฿หຌไมมีการน าเสนอบทความวิชาการ ละ 

งานสรຌางสรรค์เหมือน฿นปีทีไผานมา 
 

กำรประเมินตนเอง 
เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน กำรบรรลุเป้ำหมำย คะแนนประเมินตนเอง 
๐ คะนน ๏.๕์ ไมบรรลุเป้าหมาย ๏.๕์ 

 

เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง 
ํ. ปศ.รร.นนก.๒/๒.๏/ํ ตารางสรุปงานวิจัยหรืองานสรຌางสรรค์ทีไไดຌรับการตีพิมพ์หรือเผยพร 
๒. ปศ.รร.นนก.๒/๒.๏/๒ หลักฐานสดงงานวิจัยหรืองานสรຌางสรรค์ทีไไดຌรับการตีพิมพ์ 

หรือเผยพรตามตารางสรุป 

 

  



๐์ |     รายงานการประเมินตนเอง โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธริาช ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 
 

ตัวบ่งชี้ ๒.๔ งำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ทีไน ำมำใช้ประยชน์ (สมศ.๒ี 
เกณฑ์กำรประเมิน 

น้ ำหนัก ฿ชຌบัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดรຌอยละ ๒์ เทากับ ๕ คะนน 

ทุกกลุมสาขาวิชา ๒ คะนน 

 

ผลกำรด ำเนินงำน 

 ฿นปีการศกกษา ๒๕๕๘ รร.นนก.มีงานวิจัยหรืองานสรຌางสรรค์ทีไน ามา฿ชຌประโยชน์ ดังนีๅ 
ข้อมูล ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ 

จ านวนอาจารย์ประจ าทัๅงหมด ๘๐ 

จ านวนงานวิจัยทัๅงหมด          

- จ านวนงานวิจัยทีไน ามา฿ชຌประโยชน์ ๓ 

จ านวนงานสรຌางสรรค์ทัๅงหมด  

- จ านวนงานสรຌางสรรค์ทีไน ามา฿ชຌประโยชน์ ๒ 

รวมจ านวนงานวิจัย/งานสรຌางสรรค์ ทีไน ามา฿ชຌประโยชน์ ๕ 

ผลรวมของงานวิจัย/งานสรຌางสรรค์ ทีไน ามา฿ชຌประโยชน์ ตอจ านวน
อาจารย์ประจ า 

ํ์.๓ํ 

 

รร.นนก.มีงานวิจัยทีไน ามา฿ชຌประโยชน์จ านวนทัๅงสิๅน ๓ เรืไอง รวมงานวิจัยหรืองานสรຌางสรรค์
ทีไน ามา฿ชຌประโยชน์ทัๅงหมด ๓ เรืไอง ิ๓/๘๐ี x ํ์์ = ํ์.๓ํ ก าหนดรຌอยละ ๒์ เทากับ ๕ 
คะนนไดຌคะนนเทากับ ๒.๒๘ (ปศ.รร.นนก.๒/๒.๐/ํี 
 

กำรประเมินตนเอง 
เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน กำรบรรลุเป้ำหมำย คะแนนประเมินตนเอง 

๐ ๒.๒๘ ไมบรรลุเป้าหมาย ๒.๒๘ 

 

เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง 
ํ. ปศ.รร.นนก.๒/๒.๐/ํ  ตารางสรุปรายชืไอผลงานวิจัยทีไน าไป฿ชຌประโยชน์ปี ๕๘ 

 

 

 

 

 



๐ํ |     รายงานการประเมินตนเอง โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธริาช ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 
 

ตัวบ่งชี้ ๒.๕ ผลงำนวิชำกำรทีไได้รับกำรรับรองคุณภำพ (สมศ.๓ี 
เกณฑ์กำรประเมิน 

น้ ำหนัก 
฿ชຌบัญญัติไตรยางศ์เทียบโดยก าหนดรຌอยละ ํ์ เทากับ ๕ คะนน 

๒ คะนน 

 

ผลกำรด ำเนินงำน 

฿นปีการศกกษา ๒๕๕๘ รร.นนก.มีผลงานวิชาการทีไไดຌรับการรับรองคุณภาพ  ดังนีๅ 
ข้อมูล ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ 

- บทความทางวิชาการทีไไดຌรับการตีพิมพ์฿นวารสารระดับชาติ ิ์.๒๕ี ๐x์.๒๕=ํ.์์ 

- บทความทางวิชาการทีไไดຌรับการตีพิมพ์฿นวารสารระดับนานาชาติ 
ิ์.๕์ี 

๐x์.๕์=๒.์์ 

- ต าราหรือหนังสือทีไมีการตรวจอานโดยผูຌทรงคุณวุฒิทีไสถานศกกษา
ก าหนด ิ์.๓๕ี 

ํ๏ x์.๓๕=๕.๓๕ 

- ต าราหรือหนังสือทีไ฿ชຌ฿นการขอผลงานทางวิชาการละ 

ผานการพิจารณาตามเกณฑ์การขอต าหนงทางวิชาการ หรือต ารา
หรือหนังสือทีมีคุณภาพสูง มีผูຌทรงคุณวุฒิตรวจอานตามเกณฑ์การขอ
ต าหนงทางวิชาการ ิํ.์์ี 

ํ๏ xํ.์์=ํ๏.์์ 

- จ านวนอาจารย์ประจ าทัๅงหมด ๘๐ 

- ผลรวมผลงานวชิาการทีไไดຌรับการรับรองคุณภาพ ๒๕.๓๕ 

- ผลรวมถวงนๅ าหนักผลงานวิชาการทีไไดຌรับการรับรองคุณภาพ ิ๒๕.๓๕/๘๐ี X ํ์์ 

=๏์.๒๕ 

 

รร.นนก.มีผลงานวิชาการทีไไดຌรับการรับรองคุณภาพตามเกณฑ์การประเมิน คิดเป็น ๒๕.๓๕ 
มีผลรวมถวงนๅ าหนัก เทากับ ๏์.๒๕ ฿ชຌบัญญัติไตรยางศ์เทียบก าหนดรຌอยละ ํ์ เทากับ ๕ คะนน  
ทุกกลุมสาขา ไดຌคะนนเทากับ ๕ ผลงานวิชาการทีไสามารถท าไดຌสูงกวาเป้าหมาย เพราะ รร.นนก. 
มีต าหนงทางวิชาการจ านวนมาก หากอาจารย์ทีไผานเกณฑ์ตามระเบียบทีไก าหนดไวຌกใสามารถเขียน
ต าราผาน คณก.ผูຌทรงคุณวุฒิพิจารณาตราระเบียบ ละเมืไอผานลຌวด าเนินการ฿หຌ ทอ.ออกค าสัไง
ตงตัๅงตอไป 

 

 

 

 

 



๐๒ |     รายงานการประเมินตนเอง โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธริาช ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 
 

กำรประเมินตนเอง 
เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน กำรบรรลุเป้ำหมำย คะแนนประเมินตนเอง 

๐ ๕ บรรลุเป้าหมาย ๕ 

 

เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง 
ํ. ปศ.รร.นนก. ๒/๒.๕/ํ  ตารางสรุปบทความทางวิชาการทีไไดຌรับการรับรองคุณภาพ ละหลักฐาน 

๒. ปศ.รร.นนก. ๒/๒.๕/๒  ตารางสรุป หลักฐาน/ปกต าราทีไผานการขอผลงานทางวิชาการ 

 

ตำรำงทีไ ๒ แสดงผลกำรประเมินคุณภำพตำมมำตรฐำนและตัวบ่งช้ี มำตรฐำนทีไ ๒ 

มำตรฐำน/
ตัวบ่งชี้ 

เป้ำหมำย 

ผล
ด ำเนินกำร 

กำรบรรลุ
เป้ำหมำย น้ ำหนัก 

คะแนน 

กำร
ประเมิน 

คะแนน x 

น้ ำหนัก 

มำตรฐำนทีไ ๒ กำรวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ 
๒.ํ ๒ ขຌอ ๘ ขຌอ บรรลุเป้าหมาย ๒ ๕ ๏์ 

๒.๒ >๏๕ ๐๐.์๕ บรรลุเป้าหมาย ๒ ๕ ๏์ 

๒.๏ ๐ ๏.๕์ ไมบรรลุเป้าหมาย ๒ ๏.๕์ ๒ํ 

๒.๐ ๐ ๒.๒๘ ไมบรรลุเป้าหมาย ๒ ๒.๒๘ ํ๒.์๘ 

๒.๕ ๐ ๕ บรรลุเป้าหมาย ๒ ๕ ๏์ 

คะแนนรวม ๏์ - ๑๒๓.์๘ 

คะแนนเฉลีไย  (๑๒๓.์๘÷ ๏์ = ี ๔.๒๔ 

ระดับคุณภำพ ดี 
 

กำรวิเครำะห์มำตรฐำนทีไ ๒ 

จุดเด่น 

ํ.มีอาจารย์จ านวนมากทีไมีความรูຌความสามารถทีไจะท างานวิจัยไดຌอยางตอเนืไอง 
๒.อาจารย์มีความรูຌเฉพาะทาง฿นสาขาวิชาหายากละมีผลงานวิจัยเป็นทีไยอมรับละไดຌรับ

รางวัล 

๏.มีวารสารวิชาการนายเรืออากาศทีไอยู฿นฐานขຌอมูล TCI 

๐.มีหนวยงานทีไสงเสริม฿หຌด าเนินงานวิจัยอยางเป็นระบบ 

๕ .มี ต าหน งทางวิ ช าการละ เกณฑ์ ร ะ เบี ยบก าหนด ฿นการขอด า ร งต า หน ง 

ละมีผูຌทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงาน 

 



๐๏ |     รายงานการประเมินตนเอง โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธริาช ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 
 

จุดทีไควรพัฒนำ 

ํ.ไมมีงบประมาณประจ าส าหรับการสนับสนุนงานวิจัยของหนวยทีไชัดเจน 

๒.ควรสงเสริม฿หຌอาจารย์สามารถท างานวิจัยละงานสรຌางสรรค์อยางมีประสิทธิภาพ 

  
ข้อเสนอแนะเพืไอกำรพัฒนำ 

ํ.จัดหางบประมาณส าหรับการสนับสนุนงานวิจัยโดยเป็นงบประมาณประจ าทุกปี 
๒.รร.นนก.สงเสริมละสนับสนุนทรัพยากรตางโ เพืไอ฿หຌอาจารย์สามารถท างานวิจัย 

ละงานสรຌางสรรค์ เชน เวลาส าหรับการท างานวิจัย เงินทุนหรือหลงสนับสนุนทุน เป็นตຌน  
๏.มีระเบียบปฏิบัติส าหรับการจัดซืๅอ จัดหา อุปกรณ์ส าหรับการ฿ชຌ฿นงานวิจัยโดยเฉพาะ  

เพืไอไมเกิดความลาชຌาเป็นอุปสรรคตอการท างาน มีหนวยงานรับผิดชอบ หรือหากองทุน฿นการ฿ชຌจาย
เบืๅองตຌน 

๐.ด าเนินการวิจัยรวมกับสถาบันระดับอุดมศกกษาอืไน ละผลักดัน฿หຌเกิด MOU 

๕.สรຌางรงจูง฿จ สงเสริมละกระตุຌนอาจารย์฿หຌสรຌางงานวิจัยอยางตอเนืไอง รวมทัๅงการเขียน
บทความลงตีพิมพ์฿นวารสารระดับประเทศ ละระดับนานาชาติอยางตอเนืไองละมีปริมาณทีไมากขกๅน 



๐๐ |     รายงานการประเมินตนเอง โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธริาช ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 

 

 

มำตรฐำนทีไ ๏ กำรบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพ 

ตัวบ่งช้ี ๏.๑ ร้อยละของอำจำรย์ทีไเป็นทีไปรึกษำ กรรมกำรวิชำกำร/วิชำชีพกรรมกำรวิทยำนิพนธ์ 
เอกสำรวิจัยสนับสนุนหน่วยงำนอืไนทั้งภำยในและภำยนอกกองทัพต่อจ ำนวนอำจำรย์ 
ประจ ำทั้งหมด  

 

เกณฑ์กำรประเมิน 

น้ ำหนัก คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๏ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

 ๐ คะนน < ํ๕ > ํ๕ > ๒์ > ๒๕ > ๏์ 

 

ผลกำรด ำเนินงำน 

 ฿นปีการศกกษา ๒๕๕๘ รร.นนก.มีรຌอยละของอาจารย์ทีไเป็นทีไปรกกษา กรรมการวิชาการ/
วิชาชีพ กรรมการวิทยานิพนธ์/เอกสารวิจัยสนับสนุนหนวยงานอืไนทัๅงภาย฿นละภายนอกกองทัพ 

ตอจ านวนอาจารย์ประจ าทัๅงหมด ดังนีๅ 
 

ข้อมูล ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ 

จ านวนอาจารย์ประจ าทัๅงหมด ๘๐ 

จ านวนอาจารย์ทีไเป็นทีไปรกกษา กรรมการวิชาการ/วิชาชีพ  

กรรมการวิทยานิพนธ์/เอกสารวิจัยสนับสนุนหนวยงานอืไน 

ทัๅงภาย฿นละภายนอกกองทัพ 

๐๏ 

รຌอยละของอาจารย์ทีไเป็นทีไปรกกษา กรรมการวิชาการ/วิชาชีพ  

กรรมการวิทยานิพนธ์/เอกสารวิจัย สนับสนุนหนวยงานอืไน 

ทัๅงภาย฿นละภายนอกกองทัพ 

๕ํ.ํ๕ 

 

รร.นนก.มีอาจารย์ประจ าไปเป็นทีไปรกกษา กรรมการวิชาการ/วิชาชีพ กรรมการวิทยานิพนธ์/
เอกสารวิจัย สนับสนุนหนวยงานอืไนทัๅงภาย฿นละภายนอกกองทัพ จ านวน ๐๏ คน จากจ านวน
อาจารย์ประจ าทัๅงหมด จ านวน ๘๐ คน คิดเป็นรຌอยละ ๕ํ.ํ๕  

โดยมีรายชืไออาจารย์ รร.นนก.ทีไเป็นทีไปรกกษา กรรมการวิชาการ/วิชาชีพ กรรมการ/
วิทยานิพนธ์/เอกสารวิจัยสนับสนุนหนวยงานอืไนทัๅงภาย฿นละภายนอกกองทัพ ปีการศกกษา ๒๕๕๘ 
ดังสดง฿นตารางทีไ ๏.ํ ิปศ.รร.นนก.๏/๏.ํ/ํี  

  



๐๕ |     รายงานการประเมินตนเอง โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธริาช ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 

 

 

ตำรำงทีไ ๏.๑ รำยชืไออำจำรย์ รร.นนก.ทีไเป็นทีไปรึกษำ กรรมกำรวิชำกำร/วิชำชีพ กรรมกำร
วิทยำนิพนธ์/เอกสำรวิจัย สนับสนุนหน่วยงำนอืไนทั้งภำยในและภำยนอกกองทัพ  
ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ 

ล ำดับ ชืไออำจำรย์ 
ชืไอกิจกรรม/ 

ชืไอเรืไอง/ชืไอกลุ่ม 

บุคคล 

/หน่วยทีไ
ให้บริกำร 

ช่วงเวลำ
ทีไให้ 

บริกำร 

เลข 

เอกสำร 

ภำยใน ทอ. 
ํ. น.อ.อนุรักษ โชติดิลก โครงการเสริมศักยภาพ 

การเป็นอาจารย์ทีไปรกกษา
เอกสารวิจัยละความเป็น
คร ูิDS) 

รร.สธ.ทอ.
ยศ.ทอ. 

๒๕ ต.ค.
๕๘ 

NO.1 

๒. น.อ.กิตติ  
ศรีนุชศาสตร 

นวทางการจัดท า SAR ยศ.ทอ. ํ๕ พ.ย.
๕๘ 

NO.2 

๏. น.อ.เทวา กาญจนชม ออกขຌอสอบ ทอ. กพ.ทอ. มี.ค.๕๘ NO.3 

๐. น.อ.หญิง ฉายศรี 
ฉายากุล 

ออกขຌอสอบ ทอ. กพ.ทอ. มี.ค.๕๘ NO.3 

๕. น.อ.หญิง ศรีวรรณ  

อุดมโภชน 

ออกขຌอสอบ ทอ. กพ.ทอ. มี.ค.๕๘ NO.3 

๒. น.อ.หญิง รชยา  
ศรีเกษม 

ออกขຌอสอบ ทอ. กพ.ทอ. มี.ค.๕๘ NO.3 

๓. น.อ.นที ปนทอง อบรมการ฿ชຌโปรกรม 

ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

กพ.ทอ. ๒-๓  

ส.ค.๕๘ 

NO.4 

๘. 

  

น.ท.หญิง ดุลยการณ  

กรณฑสง 
  

หลักสูตรเจຌาหนຌาทีไ 
สารบรรณ 

สบ.ทอ.   NO.5 

คณะอนุกรรมการ 

ออกขຌอสอบ นบ.หญิง 
ทอ. ก.พ.-มี.ค.

๕๘ 

NO.6 

๕. น.อ.สมเกียรติ  
สุกางโฮง 

คณะอนุกรรมการ 

ออกขຌอสอบ นบ.หญิง 
ทอ. ก.พ.-มี.ค.

๕๘ 

NO.6 

ํ์. น.อ.ศรีทัศน ชัยมี คณะอนุกรรมการ 

ออกขຌอสอบ นบ.หญิง 
ทอ. ก.พ.-มี.ค.

๕๘ 

NO.6 
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ล ำดับ ชืไออำจำรย์ 
ชืไอกิจกรรม/ 

ชืไอเรืไอง/ชืไอกลุ่ม 

บุคคล 

/หน่วยทีไ
ให้บริกำร 

ช่วงเวลำ
ทีไให้ 

บริกำร 

เลข 

เอกสำร 

ภำยใน ทอ. 
ํํ. น.ท.สมภูมิ มีชาวนา คณะอนุกรรมการ 

ออกขຌอสอบ นบ.หญิง 
ทอ. ก.พ.-มี.ค.

๕๘ 

NO.6 

ํ๒. น.ท.วีระพล วิลามาศ คณะอนุกรรมการ 

ออกขຌอสอบ นบ.หญิง 
ทอ. ก.พ.-มี.ค.

๕๘ 

NO.6 

ํ๏. ร.อ.หญิง เมธิรา  
ผาตินุวัติ 

คณะอนุกรรมการ 

ออกขຌอสอบ นบ.หญิง 
ทอ. ก.พ.-มี.ค.

๕๘ 

NO.6 

 

ล ำดับ ชืไออำจำรย์ 
ชืไอกิจกรรม/ 

ชืไอเรืไอง/ชืไอกลุ่ม 

บุคคล/
หน่วยทีไ
ให้บริกำร 

ช่วงเวลำ
ทีไให้ 

บริกำร 

เลข
เอกสำร 

ภำยนอก ทอ. 
ํ. 

  

น.อ.ธนากร พีระพันธุ 
  

ผูຌทรงคุณวุฒิ คณก. 
การรถไฟขนสงมวลชน 

หงประเทศไทย 

กระทรวง
คมนาคม 

  NO.30 

อบรมหัวขຌอระเบิด 

ความเสียหาย 

การวิเคราะห์ละ
ป้องกัน กรณีศกกษา  
เหตุระเบิดทีไศาล 

ทຌาวมหาพรหมราช
ประสงค์ 

สมาคม
คอนกรีต

หง
ประเทศ

ไทย 

  NO.12 

๒. น.อ.ปริพนธ  

สุขพิมาย 

การท าผนทีไรายละเอียด
สูงจาก UAV 

ส านักงาน
พัฒนา

เทคโนโลยี
อวกาศ 

ละภูมิ
สารสนเทศ 

๐ ก.พ.๕๕ NO.7 
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ล ำดับ ชืไออำจำรย์ 
ชืไอกิจกรรม/ 

ชืไอเรืไอง/ชืไอกลุ่ม 

บุคคล/
หน่วยทีไ
ให้บริกำร 

ช่วงเวลำ
ทีไให้ 

บริกำร 

เลข
เอกสำร 

๏. 

  

ร.ท.จินตสิทธิ์  
ประวิตร ณ อยุธยา 

  

โครงการนะนว
การศกกษาตอดຌาน
วิศวกรรมการบิน 

ละอวกาศ 

ชมรมดารา
ศาสตร์
ละ

อวกาศ
เยาวชน

นานาชาติ 

ํ๐ ม.ค.
๕๕ 

NO.8 

  ฝกอบรมการปฏิบัติงานกับ
Mini UAV 

สถาบัน
เทคโนโลยี
ป้องกัน
ประเทศ 

ํ๘-๒ํ  

ต.ค.๕๘ 

NO.20 

๐. 

  

น.อ.ตระการ  

กาวกสิกรรม 

  

การพัฒนาองค์การ 

ทางการศกกษา 

ดຌวยเกณฑ์ EdPEx 

มธ. ๒๐-๒๕  

ธ.ค.๕๘ 

NO.9 

ผูຌตรวจเกณฑ์คุณภาพ
การศกกษา 

ม.สงขลาฯ 
ละ มธ. 

๒๘-๒๕  
พ.ค.๕๘ /  

๘–๕  

มิ.ย.๕๘ 

NO.22 

๕. ร.อ.จีรศักดิ์  
หมวดโพธิ์กลาง 

บรรยายพิเศษ ชมรม
วิทยาศาสตร์ละ
เทคโนโลยี 

รร.ตท. ํ๒ ต.ค.
๕๘ ถกง  

ํํ ม.ค.
๕๕ 

NO.10 

๒. 

  

น.ท.ประสาทพร  

วงษค าชาง 
  

บรรยายพิเศษ ชมรม
วิทยาศาสตร์ละ
เทคโนโลยี 

รร.ตท. ํ๒ ต.ค.
๕๘ ถกง  

ํํ ม.ค.
๕๕ 

NO.10 
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ล ำดับ ชืไออำจำรย์ 
ชืไอกิจกรรม/ 

ชืไอเรืไอง/ชืไอกลุ่ม 

บุคคล/
หน่วยทีไ
ให้บริกำร 

ช่วงเวลำ
ทีไให้ 

บริกำร 

เลข
เอกสำร 

  คณก.พิจารณาบทความ
ยอดเยีไยม ิME-NETTโ้ี 

เครือขาย
วิศวกรรม 

เครืไองกล
หง

ประเทศ
ไทย 

ํ–๏  

ก.ค.๕๘ 

NO.28 

๓. พล.อ.ต.วินัย  

จันทรเปลง 
เสวนาลกเปลีไยน  

Change in  

TQA Criteria  

โ55้-โ5ๆเ 

ส านักงาน
รางวัล

คุณภาพ
หงชาติ 

๒๒ ธ.ค.
๕๘ 

NO.11 

๘. น.ต.เทียนสิร ิ 
เหลืองวิไล 

ผูຌตรวจประเมินรางวัล
คุณภาพหงชาติ ทีไปรกกษา
ปริญญานิพนธ์รวม 

คณก.
รางวัล

คุณภาพ
หงชาติ 

คณะ 

ทันต-

พทย์-
ศาสตร์  
มศว. 

ํ๕-ํ๒  

ต.ค.๕๘ 

NO.15 

๕. น.ท.ทศพล บุญเกิน ปฏิบัติงาน Automatic 
Suspect Vehicle 
Recognition ทีไสถาบัน
เทคโนโลยีป้องกันประเทศ
เป็นครัๅงคราว 

สถาบัน
เทคโนโลยี
ป้องกัน
ประเทศ 

ํ ต.ค.๕๘  
ถกง  

๏์ ก.ย.
๕๕ 

NO.14 

ํ์. ร.อ.วรุต ธรรมวชิัย อาจารย์ทีไปรกกษารวม
โครงการวิจัย 

คณะ
วิทยา-
ศาสตร์  

ม.ศิลปากร 

ํ๒ ต.ค.
๕๘ ถกง 

 ๏์ ก.ย.
๕๕ 

NO.16 
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ล ำดับ ชืไออำจำรย์ 
ชืไอกิจกรรม/ 

ชืไอเรืไอง/ชืไอกลุ่ม 

บุคคล/
หน่วยทีไ
ให้บริกำร 

ช่วงเวลำ
ทีไให้ 

บริกำร 

เลข
เอกสำร 

ํํ. น.อ.ณัฐพล นิยมไทย อบรมเจຌาหนຌาทีไบังคับ
อากาศยานขนาดเลใก 

ศทย.อย. ๓–๒๕ 

ก.ย.๕๘ 

NO.17 

ํ๒. 

  

พล.อ.ต.วารินทร์  
เจริญรัตน์ 
  

ผูຌทรงคุณวุฒิดຌานวิชาการ รร.นร. ๒๒–๒๘  
ส.ค.๕๘ 

NO.18 

ทีไปรกกษาของมูลนิธิ
การศกกษาทางไกล 

ผานดาวเทียม 

มูลนิธิ
การศกกษา
ทางไกล

ผาน
ดาวเทียม 

๒๒–๒๘  
ส.ค.๕๘ 

NO.23 

ํ๏. น.อ.พิทักษ์  
คูณขุนทด 

ผูຌทรงคุณวุฒิดຌานวิชาการ รร.นร. ๒๒–๒๘  
ส.ค.๕๘ 

NO.18 

ํ๐. 
  

น.อ.พิชาญ  
พิชัยณรงค์ 
  

ผูຌทรงคุณวุฒิดຌานวิชาการ รร.นร. ๒๒–๒๘  
ส.ค.๕๘ 

NO.18 

  คณก.พิจารณาบทความ 

ยอดเยีไยม ิME-NETTโ้ี 
เครือขาย
วิศวกรรม 

เครืไองกล
หง

ประเทศ
ไทย 

ํ–๏  
ก.ค.๕๘ 

NO.28 

ํ๕. น.อ.สมศักดิ์ บัวศรี ผูຌทรงคุณวุฒิดຌานวิชาการ รร.นร. ๒๒–๒๘  
ส.ค.๕๘ 

NO.18 

ํ๒. น.อ.อุทัย สงพิทักษ์ ผูຌทรงคุณวุฒิดຌานวิชาการ รร.นร. ๒๒–๒๘  
ส.ค.๕๘ 

NO.18 

ํ๓. น.อ.พาห์รณ  
สงวนโภคัย 

ผูຌทรงคุณวุฒิดຌานวิชาการ รร.นร. ๒๒–๒๘  
ส.ค.๕๘ 

NO.18 
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ล ำดับ ชืไออำจำรย์ 
ชืไอกิจกรรม/ 

ชืไอเรืไอง/ชืไอกลุ่ม 

บุคคล/
หน่วยทีไ
ให้บริกำร 

ช่วงเวลำ
ทีไให้ 

บริกำร 

เลข
เอกสำร 

    คณก.พิจารณาบทความ 

ยอดเยีไยม ิME-NETTโ้ี 
เครือขาย
วิศวกรรม 

เครืไองกล
หง

ประเทศ
ไทย 

ํ–๏  
ก.ค.๕๘ 

NO.28 

ํ๘. น.อ.สรกฤช ศรีเกษม ประธานสอบเคຌาโครงราง
วิทยานิพนธ์ หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรดุษฎี
บัณฑิต 

ม.วงษ ์

ชวลิตกุล 

๒ํ ส.ค.
๕๘  

NO.19 

ํ๕. น.ท.สุคนธ์ พันธุเณร ฝึกอบรมการปฏิบัติงานกับ 
Mini UAV 

สถาบัน
เทคโนโลยี
ป้องกัน
ประเทศ 

ํ๘-๒ํ  
ต.ค.๕๘ 

NO.20 

๒์. น.ต.รัตนสุทธิ  
สุทธิยຌม 

ฝึกอบรมการปฏิบัติงานกับ 
Mini UAV 

สถาบัน
เทคโนโลยี
ป้องกัน
ประเทศ 

ํ๘-๒ํ  
ต.ค.๕๘ 

NO.20 

๒ํ. 
  

ร.อ.ฐาปณัต  
บัวภิบาล 

  

ทีไปรกกษาคณะ 

อนุกรรมาธิการ  
ดຌานคมนาคมทางอากาศ 

สภานิติ
บัญญัติ
หงชาติ 

ตัๅงต  
๏์ มิ.ย.

๕๘ 

NO.21 

คณะท างานบูรณาการ 

ละจัดท ายุทธศาสตร์ 
การพัฒนาอุตสาหกรรม
การบินของชาติ 

คณะ 

กรรมา- 
ธิการสภา
นิติบัญญัติ
หงชาติ 
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ล ำดับ ชืไออำจำรย์ 
ชืไอกิจกรรม/ 

ชืไอเรืไอง/ชืไอกลุ่ม 

บุคคล/
หน่วยทีไ
ให้บริกำร 

ช่วงเวลำ
ทีไให้ 

บริกำร 

เลข
เอกสำร 

๒๒. 

  

น.อ.ประสงค์  
ปราณีตพลกรัง 
  

ทีไปรกกษาของมูลนิธิ
การศกกษาทางไกล 

ผานดาวเทียม 

มูลนิธิ
การศกกษา
ทางไกล

ผาน
ดาวเทียม 

ํ์ มิ.ย.
๕๘ 

NO.23 

คณก.พิจารณาถลง
ปกป้องเอกสารวิจัย 

วสท.สปท. ํ์–ํ๒  
มิ.ย.๕๘ 

NO.26 

    ทีไปรกกษานายกวิศวกรรม
สถานหงประเทศไทย 

นายก
วิศวกรรม
สถานหง
ประเทศ

ไทย 

ตัๅงต  
ํ์ ม.ค.

๕๘ 

NO.31 

๒๏. น.อ.สมชาย 
หาญกลຌา 

ประธาน session  

คณก.พิจารณาบทความ
ยอดเยีไยม ิME-NETTโ้ี 

เครือขาย
วิศวกรรม 

เครืไองกล
หง

ประเทศ
ไทย 

ํ–๒  
ก.ค.๕๘ 

NO.24 

๒๐. น.ท.ศรีพัฒน์ 
นามวัฒน์ 

วางระบบจ าลองยุทธ 

ทางอากาศ จ.พิษณุโลก 

วสท.สปท. ๒๏–๒๓  
ส.ค.๕๘ 

NO.25 

๒๕. น.อ.ศยาม ผิวเหลือง คณก.พิจารณาบทความ 

ยอดเยีไยม ิME-NETTโ้ี 
เครือขาย
วิศวกรรม 

เครืไองกล
หง

ประเทศ
ไทย 

ํ–๏  
ก.ค.๕๘ 

NO.28 



๕๒ |     รายงานการประเมินตนเอง โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธริาช ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 

 

 

ล ำดับ ชืไออำจำรย์ 
ชืไอกิจกรรม/ 

ชืไอเรืไอง/ชืไอกลุ่ม 

บุคคล/
หน่วยทีไ
ให้บริกำร 

ช่วงเวลำ
ทีไให้ 

บริกำร 

เลข
เอกสำร 

๒๒. น.อ.บุญเลิศ  
ปีกขุนทด 

คณก.พิจารณาบทความ 

ยอดเยีไยม ิME-NETTโ้ี 
เครือขาย
วิศวกรรม 

เครืไองกล
หง

ประเทศ
ไทย 

ํ–๏  
ก.ค.๕๘ 

NO.28 

๒๓. น.อ.โอฐศิลป์ นิลุบล คณก.พิจารณาบทความ 

ยอดเยีไยม ิME-NETTโ้ี 
เครือขาย
วิศวกรรม 

เครืไองกล
หง

ประเทศ
ไทย 

ํ–๏  
ก.ค.๕๘ 

NO.28 

๒๘. น.ต.เจนวิทย์ ค าพูล คณก.พิจารณาบทความ 

ยอดเยีไยม ิME-NETTโ้ี 
เครือขาย
วิศวกรรม 

เครืไองกล
หง

ประเทศ
ไทย 

ํ–๏  
ก.ค.๕๘ 

NO.28 

๒๕. น.อ.บุญเลิศ อันดารา อนุกรรมการวิชาการ
สถาบันการบินพลเรือน 

สถาบัน 

การบิน 

พลเรือน 

ตัๅงต  
๏ ธ.ค.๕๘ 

NO.29 

๏์. น.อ.หญิง ทิพยรัตน์  
พัชรวรรัช 

เป็นอาจารย์ทีไปรกกษา
เอกสารวิจัยละความเป็น
ครู ิDS) 

รร.สธ.ทอ.
ยศ.ทอ. 

๒๕ ต.ค.
๕๘ 

NO.30 

 

 

 

 



๕๏ |     รายงานการประเมินตนเอง โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธริาช ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 

 

 

กำรประเมินตนเอง 
เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน กำรบรรลุเป้ำหมำย คะแนนประเมิน 

> ๒๕ ๕ํ.ํ๕ บรรลุเป้าหมาย ๕  
 

เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง  
ํ. ปศ.รร.นนก.๏/๏.ํ/ํ หลักฐานสดงรຌอยละของอาจารย์เป็นทีไปรกกษา กรรมการวิชาการ/

วิชาชีพ กรรมการวิทยานิพนธ์/เอกสารวิจัย สนับสนุนภาย฿น/นอก ทอ. 
  



๕๐ |     รายงานการประเมินตนเอง โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธริาช ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 

 

 

ตัวบ่งช้ี ๏.๒ ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำทีไเป็นวิทยำกร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชีไยวชำญสนับสนุน 

หน่วยงำนอืไนทั้งภำยในและภำยนอกกองทัพต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมด  
 

เกณฑ์กำรประเมิน 

น้ ำหนัก คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๏ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

๐ คะนน < ํ๕ > ํ๕ > ๒์ > ๒๕ > ๏์ 

 

ผลกำรด ำเนินงำน 

฿นปีการศกกษา ๒๕๕๘ รร.นนก.มีรຌอยละของอาจารย์ประจ าทีไเป็นวิทยากร ผูຌทรงคุณวุฒิ 
ผูຌเชีไยวชาญ สนับสนุนหนวยงานอืไนทัๅงภาย฿นละภายนอกกองทัพ ดังนีๅ 
  

ข้อมูล ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ 

จ านวนอาจารย์ประจ าทัๅงหมด ๘๐ 

จ านวนอาจารย์ทีไเป็นวิทยากร / ผูຌทรงคุณวุฒิ / ผูຌเชีไยวชาญ  
สนับสนุนหนวยงานอืไนทัๅงภาย฿นละภายนอกกองทัพ 

 

- ภาย฿นกองทัพ (ภาย฿นอยางเดียว หรือ ภายนอกละภาย฿นี ํ๓ 

- ภายนอกกองทัพ (อยางเดียวี ๓ 

รวมจ านวนอาจารย์ทีไเป็นวิทยากร / ผูຌทรงคุณวุฒิ / ผูຌเชีไยวชาญ/
สนับสนุนหนวยงานอืไนทัๅงภาย฿นละภายนอกกองทัพ 

๒๐ 

รຌอยละของอาจารย์ทีไเป็นวิทยากร / ผูຌทรงคุณวุฒิ / ผูຌเชีไยวชาญ/
สนับสนุนหนวยงานอืไนทัๅงภาย฿นละภายนอกกองทัพ 

๒๘.๕๓ 

 

รร.นนก.มีอาจารย์ประจ าไปเป็นวิทยากร ผูຌทรงคุณวุฒิ ผูຌเชีไยวชาญ สนับสนุน จ านวน ๒๐ คน 
จากจ านวนอาจารย์ประจ าทัๅงหมด ๘๐ คน คิดเป็นรຌอยละ ๒๘.๕๓ โดยมีรายชืไออาจารย์ รร.นนก. 
ทีไเป็นวิทยากร/ผูຌทรงคุณวุฒิ/ผูຌเชีไยวชาญ/สนับสนุนหนวยงานอืไนทัๅงภาย฿นละภายนอกกองทัพ   

ิเนຌนงานสอน วิทยากร ละการบรรยายพิเศษี ปีการศกกษา ๒๕๕๘ ดังสดง฿นตารางทีไ ๏.๒  
ิปศ.รร.นนก.๏/๏.๒/ํี 

 

 

 



๕๕ |     รายงานการประเมินตนเอง โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธริาช ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 

 

 

รำยชืไออำจำรย์ รร.นนก.ทีไเป็นวิทยำกร/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชีไยวชำญ/สนับสนุนหน่วยงำนอืไนทั้ง
ภำยในและภำยนอกกองทัพ ิเน้นงำนสอน วิทยำกร และกำรบรรยำยพิเศษี ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ 

ล ำดับ ชืไออำจำรย์ 
ชืไอหลักสูตร/ 

เรืไองทีไไปบรรยำย 

หน่วยทีไ
ให้บริกำร 

ช่วงเวลำทีไ
ให้บริกำร 

เลข
เอกสำร 

ภำยใน ทอ. 
ํ. 
  

  

น.อ.อนุรักษ์  
โชติดิลก  

  

  

วิธีละเครืไองมือ
ด าเนินการวิจัย  

รร.สธ.ทอ. 
ยศ.ทอ. 

๘ ธ.ค.๕๘ 
NO. 1 

สถิติทางการศกกษา  รร.คท.ยศ.ทอ. ๒๐-๒๘  

ธ.ค.๕๘ 
NO. 12 

การสัมภาษณ์เชิงลกก  วสท. ๕ พ.ย.๕๘ NO. 23 

๒. น.ต.รัตนสุทธิ  
สุทธิยຌม  

ฝึกอบรม จนท.บังคับ
อากาศยานขนาดเลใก  

อย. ๒๒ มี.ค.- 
ํ๒ เม.ย.๕๕ 

NO. 2 

๏. 
  

น.ต.หญิง สุภาวดี  
ลีลายุทธ  

  

ชีวสถิติ  วพอ. ํ๕ ม.ค.- 
๏ พ.ค.๕๕ 

NO. 3 

การค านวณเบืๅองตຌน  หลักสูตร
เจຌาหนຌาทีไ 

สงก าลังบ ารุง 

๒ํ ม.ค.- 
๏ํ มี.ค.๕๕ NO. 6 

๐. 
  

  

  

น.ท.หญิง  
ดุลยการณ์  
กรณฑ์สง  
  

  

  

หลักภาษาไทย
ส าหรับนายทหาร
ตางประเทศ  

ยศ.ทอ. ํ มี.ค.-๒ ก.ย.
๕๕ NO. 4 

ภาษาไทย รร.เหลา 
สบ.กสม.ทอ. 

๓ ม.ค.- 
ํ มี.ค.๕๕ 

NO.5 

ภาษาไทยหลักสูตร
พนักงานธุรการ  

สบ.ทอ. ๒๓ ต.ค.- 
๕ ธ.ค.๕๘ 

NO.10 

หลักภาษาไทย
ส าหรับนายทหาร
ตางประเทศ  

ยศ.ทอ. ๕มี.ค.- 
ํํ ก.ย.๕๘ NO.15 

๕. 
  

น.อ.หญิง  
ทิพยรัตน์  
พัชรวรรัช  

  

จิตวิทยาส าหรับ
ผูຌบังคับบัญชา  

รร.นฝ.ยศ.ทอ. ๒ ธ.ค.๕๘ 
NO. 7 

จิตวิทยาส าหรับ
ผูຌบังคับบัญชา 

รร.นฝ.ยศ.ทอ. ๘ มิ.ย.๕๘ 
NO. 16 



๕๒ |     รายงานการประเมินตนเอง โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธริาช ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 

 

 

ล ำดับ ชืไออำจำรย์ 
ชืไอหลักสูตร/ 

เรืไองทีไไปบรรยำย 

หน่วยทีไ
ให้บริกำร 

ช่วงเวลำทีไ
ให้บริกำร 

เลข
เอกสำร 

  

  

  

  

เทคนิคการเขียน รร.สธ.ทอ. 
ยศ.ทอ. 

๒๕ ต.ค.๕๘ 
NO. 11 

วิชาการเทคนิค 
Coaching  

บบมืออาชีพ  

รพ.พระมงกุฏ
เกลຌา 

๒์ ส.ค.๕๘ 

NO. 28 

๒. 
  

  

น.อ.ปริพนธ์  
สุขพิมาย  

  

  

อากาศพลศาสตร์  หลักสูตร
ยุทธวิธีการรบ
ทางอากาศ 

๕ ธ.ค.๕๘ 

NO. 8 

การกຌปัญหา
ทางดຌานอากาศ
พลศาสตร์  

รร.นิรภัย
ทหารอากาศ 

๕ ธ.ค.๕๘- 

๏ มี.ค.๕๕ NO. 9 

อากาศพลศาสตร์ของ
เฮลิคอปเตอร์  

บน.๒ ๒์–๒๐ เม.ย.
๕๘ 

NO. 17 

๓. น.อ.สุภาพ  
เพิงมาก  

การกຌปัญหา
ทางดຌานอากาศ
พลศาสตร์  

รร.นิรภัย
ทหารอากาศ 

๕ ธ.ค.๕๘- 

๏ มี.ค.๕๕ NO. 9 

๘. น.ท.กนก  
ทองสวาง  

การกຌปัญหา
ทางดຌานอากาศ
พลศาสตร์  

รร.นิรภัย
ทหารอากาศ 

๕ ธ.ค.๕๘- 

๏ มี.ค.๕๕ NO. 9 

๕. น.ต.อิทธิ  
ยุทธยานนท์  

การกຌปัญหา
ทางดຌานอากาศ
พลศาสตร์  

รร.นิรภัย
ทหารอากาศ 

๕ธ.ค.๕๘- 

๏ มี.ค.๕๕ NO. 9 

ํ์. น.ต.วันชัย  
เจียจันทร์  

การกຌปัญหา
ทางดຌานอากาศ
พลศาสตร์  

รร.นิรภัย
ทหารอากาศ 

๕ธ.ค.๕๘- 

๏ มี.ค.๕๕ NO. 9 

ํํ. น.อ.หญิง วิภาดา  
คูณขุนทด  

คณิตศาสตร์  วพอ. ปีการศกกษา 
๒๕๕๘ 

NO. 13 

ํ๒. น.อ.หญิง เรวดี  
นาคพิพัฒน์  

เคมี  วพอ. ปีการศกกษา 
๒๕๕๘ 

NO. 13 



๕๓ |     รายงานการประเมินตนเอง โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธริาช ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 

 

 

ล ำดับ ชืไออำจำรย์ 
ชืไอหลักสูตร/ 

เรืไองทีไไปบรรยำย 

หน่วยทีไ
ให้บริกำร 

ช่วงเวลำทีไ
ให้บริกำร 

เลข
เอกสำร 

ํ๏. น.อ.หญิง กุศยา  
สุวรรณวิหค  

เคมี  วพอ. ปีการศกกษา 
๒๕๕๘ 

NO. 13 

ํ๐. น.อ.หญิง 
สัณสนีย์  
เหมาคม  

เคมี  วพอ. ปีการศกกษา 
๒๕๕๘ NO. 13 

ํ๕. ร.อ.หญิง เอืๅอมพร  
รัตนสิงห์  

เคมี  วพอ. ปีการศกกษา 
๒๕๕๘ 

NO. 13 

ํ๒. 
  

  

  

น.ท.ธนินท์รัฐ  
สิทธิเวชธนาศิริ 
  

  

  

วิทยาศาสตร์  รร.จอ.ยศ.ทอ. ปีการศกกษา 
๒๕๕๘ 

NO. 14 

วิทยาศาสตร์ 
English Program  

รร.ฤทธยิะ 

วรรณาลัย 

ปีการศกกษา 
๒๕๕๘ 

NO. 25 

จริยธรรมละ
คุณธรรมคานิยมหลัก 
ํ๒ ประการ  

วพบ. ๒ ต.ค.๕๘ 

NO. 29 

ประวัติศาสตร์ 
ชาติไทยละ
ประวัติศาสตร์
สงคราม ละปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  

วพบ. ๕ ต.ค.๕๘ 

NO. 29 

ํ๓. น.อ.หญิง รชยา  
ศรีเกษม  

ประวัติศาสตร์ไทย
รวมสมัย  

วพอ. ปีการศกกษา 
๒๕๕๘ 

NO. 21 

 

  



๕๘ |     รายงานการประเมินตนเอง โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธริาช ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 

 

 

ล ำดับ ชืไออำจำรย์ 
ชืไอหลักสูตร/ 

เรืไองทีไไปบรรยำย 

หน่วยทีไ
ให้บริกำร 

ช่วงเวลำทีไ
ให้บริกำร 

เลข
เอกสำร 

ภำยนอก ทอ. 
ํ. ร.ท.จิรภัทร  

ลดาวัลย์  
ฟຂสิกส์ส าหรับ 

นักเทคโนโลยี  
ม.เทคโนโลยี
พระจอมเกลຌา

พระนคร 

ํํ ม.ค.- 
ํ๕ พ.ค.๕๕ NO. 18 

๒. 
  

  

น.อ.สรกฤช  
ศรีเกษม  

  

  

Communication 

Networks 

&Transmission 

Lines  

ม.เทคโนโลยี
ราชมงคล

อีสาน 

ํ๘ ม.ค.- 
๏์ พ.ค.๕๕ 

NO. 19 

คณิตศาสตร์
วิศวกรรมไฟฟ้า  

ม.วงษ ์

ชวลิตกุล 

ทุกเสาร์  
ปี ๕๕ 

NO. 20 

สนามมเหลใกไฟฟ้า  ม.วงษ ์

ชวลิตกุล 

๒๕ ส.ค.๕๘–
๒๒ ธ.ค.๕๕ 

NO. 26 

๏. น.ท.โอฐศิลป์  
นิลุบล  

นักบินพาณิชย์  ม.รังสิต ํ๕ ม.ค.๕๕-

๒ พ.ค.๕๕ 
NO. 22 

๐. ร.อ.พิพิจ  
รัตนปรมากุล  

ฟຂสิกส์ทาง 
การพยาบาล  

วพบ. ๒๘ ธ.ค.๕๘- 

๐ เม.ย.๕๕ 
NO. 24 

๕. พล.อ.ต.วารินทร์  
เจริญรัตน์  

คณิตศาสตร์ 
฿นชีวิตประจ าวัน  

วพบ. ํ์ ส.ค.๕๘-

๐ ธ.ค.๕๘ 
NO. 27 

๒. 
  

น.อ.สุทธิ์  
ศรีบูรพา  
  

Ergonomics and 

Safety at Work 

ม.เทคโนโลยี
พระจอมเกลຌา
พระนครเหนือ 

ํ์ ส.ค.๕๘–
๒ พ.ย.๕๘ NO. 30 

จิตวิทยาสิไงวดลຌอม
ละพลังการท างาน
ของมนุษย์  

ม.รามค าหง ํ๕ ก.ค.- 
๏ พ.ย.๕๘ NO. 31 

๓. น.อ.ประสงค์  
ประณีตพลกรัง  

การสืไอสารขຌอมูลละ
อินเตอร์เนใต 

รร.นรต. ๕ มิ.ย.๕๘ 
NO. 32 

 

 

 



๕๕ |     รายงานการประเมินตนเอง โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธริาช ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 

 

 

กำรประเมินตนเอง 
เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน กำรบรรลุเป้ำหมำย คะแนนประเมิน 

> ๒๕ ๒๘.๕๓ บรรลุเป้าหมาย ๐ 

 

เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง  
ํ. ปศ.รร.นนก.๏/๏.๒/ํ หลักฐานสดงรຌอยละของอาจารย์อาจารย์ประจ าเป็นวิทยากร 

ผูຌทรงคุณวุฒิ ผูຌเชีไยวชาญสนับสนุนหนวยงาน฿น/นอก ทอ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒์ |     รายงานการประเมินตนเอง โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธริาช ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 

 

 

ตัวบ่งช้ี ๏.๏ ผลกำรน ำควำมรู้และประสบกำรณ์จำกกำรให้บริกำรวิชำกำรมำใช้ในกำรพัฒนำ 

กำรเรียนกำรสอนและ/หรือกำรวิจัย (สมศ.๘ี 
 

เกณฑ์กำรประเมิน 

น้ ำหนัก 
฿ชຌบัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดรຌอยละ ๏์ เทากับ ๕ คะนน 

๐ คะนน 

 

ผลกำรด ำเนินงำน 

  ฿นปีการศกกษา ๒๕๕๘ รร.นนก.มีผลการน าความรูຌละประสบการณ์จากการ฿หຌบริการ
วิชาการมา฿ชຌ฿นการพัฒนาการเรียนการสอนละ/หรือการวิจัย ดังนีๅ 
 

ข้อมูล ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทัๅงหมด ํ 

จ านวนโครงการบริการวิชาการทีไน ามา฿ชຌพัฒนาการเรียนการสอน ํ 

จ านวนโครงการบริการวิชาการทีไน ามา฿ชຌพัฒนาการวิจัย - 

จ านวนโครงการบริการวิชาการทีไน ามา฿ชຌพัฒนาทัๅง฿นสวนของการเรียน 

การสอนละการวิจัย 
- 

รຌอยละของโครงการบริการวิชาการทีไน ามา฿ชຌพัฒนาการเรียนการสอน 

ละการวิจัย 
ํ์์.์ 

 

รร.นนก.มีการน าความรูຌละประสบการณ์การ฿หຌบริการวิชาการมา฿ชຌ฿นการพัฒนาการเรียน
การสอน จ านวน ํ กิจกรรม/โครงการ ิปศ.รร.นนก.๏/๏.๏/ํี จากทัๅงหมด ํ กิจกรรม/โครงการ 
ิปศ.รร.นนก.๏/๏.๏/๒ี คิดเป็นรຌอยละ ํ์์.์ ฿ชຌบัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดรຌอยละ ๏์ 

เทากับ ๕ คะนน ดังนัๅน คะนน ํ์์.์ เทียบบัญญัติไตรยางศ์ ไดຌคะนนเทากับ ๕.์์  
โดยมีรายละเอียดโครงการ ดังนีๅ 

ครงกำรคลินิกวิจัย 

โครงการคลินิกวิจัย มีวัตถุประสงค์฿นการเป็นโครงการทีไ฿หຌบริการวิชาการละวิชาชีพส าหรับ
ขຌาราชการ ทอ.ละ นนอ.ละน าการบริการวิชาการนัๅนมาบูรณาการ฿ชຌ฿นการเรียนการสอน฿หຌกับ 
นนอ.โดย฿นปีการศกกษา ๒๕๕๘ ไดຌน าปัญหาทีไพบจากผูຌเขຌารับบริการวิชาการมาเป็นปัญหาทีไถาม 

เพืไอเสริมสรຌางความรูຌ฿หຌก นนอ.฿นหຌองเรียน ตลอดจนน าไปออกเป็นปัญหาสอบ฿นวิชา  คณ ๒์๏ 
สถิติส าหรับวิศวกรรมศาสตร์ดຌวย 



๒ํ |     รายงานการประเมินตนเอง โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธริาช ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 

 

 

กำรประเมินตนเอง 
เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน กำรบรรลุเป้ำหมำย คะแนนประเมิน 

- ํ์์ - ๕  
 

เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง  
ํ. ปศ.รร.นนก.๏/๏.๏/ํ รายการสดงจ านวนโครงการบริการวิชาการทีไน ามา฿ชຌพัฒนา 

การเรียนการสอน 

๒. ปศ.รร.นนก.๏/๏.๏/๒ รายการสดงจ านวนโครงการบริการวิชาการทัๅงหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๒ |     รายงานการประเมินตนเอง โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธริาช ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 

 

 

ตัวบ่งช้ี ๏.๔ ผลกำรเรียนรู้และเสริมสร้ำงควำมเข้มแขจงของชุมชนหรือองค์กรภำยนอก (สมศ.๕ี 
 

เกณฑ์กำรพิจำรณำ 

ิํี มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีสวนรวมของชุมชนหรือองค์กร 

ิ๒ี บรรลุเป้าหมายตามผนประจ าปีไมตไ ากวารຌอยละ ๘์ 

ิ๏ี ชุมชนหรือองค์กรมีผูຌน าหรือสมาชิกทีไมีการเรียนรูຌละด าเนินกิจกรรมอยางตอเนืไอง 
ิ๐ี ชุมชนหรือองค์กรสรຌางกลไกทีไมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนืไองละยัไงยืนโดยคงอัตลักษณ์

ละวัฒนธรรมของชุมชนหรือองค์กร 

ิ๕ี มีผลกระทบทีไเกิดประโยชน์สรຌางคุณคาตอสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเขຌมขใง 
 

เกณฑ์กำรประเมิน 

น้ ำหนัก คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๏ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

 ๐ คะนน ปฏิบัติไดຌ  
ํ ขຌอ 

ปฏิบัติไดຌ  
๒ ขຌอ 

ปฏิบัติไดຌ  
๏ ขຌอ 

ปฏิบัติไดຌ  
๐ ขຌอ 

ปฏิบัติไดຌ 
๕ ขຌอ 

 

ผลกำรด ำเนินงำน 

 ฿นปีการศกกษา ๒๕๕๘ รร.นนก.ไดຌด าเนินการโครงการ/กิจกรรมทีไกอ฿หຌเกิดผลการเรียนรูຌละ
เสริมสรຌางความเขຌมขใงของชุมชนหรือองค์กรภายนอก ซกไง รร.นนก.ปฏิบัติไดຌตามเกณฑ์การประเมิน 

๕ ขຌอ จาก ๕ ขຌอ ดังนีๅ 
 ิ๑ี มีกำรด ำเนินงำนตำมวงจรคุณภำพ (PDCA) ดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร 

โครงการคลินิกวิจัยเป็นโครงการตอเนืไองมีการด าเนินงาน฿นลักษณะจิตอาสากวา ํ์ ปี  
โดย฿หຌบริการวิชาการกบุคคลละหนวยงานทัๅงภาย฿นละภายนอก ทอ.฿นปีการศกกษา ๒๕๕๘ 
฿หຌบริการวิชาการ ฿นเรืไอง การท าเอกสารวิจัยของนายทหารนักเรียนหลักสูตรตางโ ของ
สถาบันการศกกษาของกองทัพ” ไดຌก หลักสูตรวิทยาลัยการทัพอากาศ ิวทอ.ยศ.ทอ.ีุ หลักสูตร
โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ ิรร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.ีุ หลักสูตรวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบัน
วิชาการป้องกันประเทศ ิวสท.สปท.ี ละโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย โดยโครงการคลินิกวิจัย
ไดຌถูกบรรจุลง฿นผนปฏิบัติราชการ รร.นนก.ปี ๕๘ ิปศ.รร.นนก.๏/๏.๐/ํี ละผนบริการวิชาการ
ละสังคม กกศ.ฯ ปี ๕๘ ิปศ.รร.นนก.๏/๏.๐/๒ี มีภาควิชาคณิตศาสตร์ฯ เป็นหนวยงานทีไรับผิดชอบ
฿นการเขียนโครงการ ิปศ.รร.นนก.๏/๏.๐/๏ี ด าเนินการวิเคราะห์ละประเมินผล ละน าผล 

การปฏิบัติน าเสนอ฿หຌกับผูຌบังคับบัญชา ิปศ.รร.นนก. ๏/๏.๐/๐ี เพืไอพัฒนาตัวโครงการ ละปรับ
ผนการด าเนินงาน฿นปีตอไปตามวงรอบ PDCA 



๒๏ |     รายงานการประเมินตนเอง โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธริาช ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 

 

 

การด าเนินการ฿นรอบปีการศกกษาทีไผานมา พบวา โครงการคลินิกวิจัยสามารถ฿หຌบริการ  

ไดຌเป็นไปตามตัวชีๅวัดของโครงการ กลาวคือ มีผูຌมาขอรับบริการ จ านวน ํ๕ คน ซกไงหนวยทีไเขຌามาขอ
฿ชຌบริการ ไดຌก รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.ุ วสท.สปท.ุ รร.อนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย ละนักศกกษาฝึกงาน 

฿นหนวยงานของ ทอ.สามารถน าองค์ความรูຌทีไไดຌจากการลกเปลีไยนเรียนรูຌมาถายทอด฿หຌกับ
ขຌาราชการ ละ นนอ.ไดຌ ํ์ เรืไอง ไดຌก ํ) วิธีการตัๅงชืไอเรืไอง  ๒) วิธีการคຌนหาความส าคัญละ 

ความเป็นมาของปัญหา ๏) วิธีการเขียนวัตถุประสงค์ ละการเขียนประโยชน์ทีไไดຌรับจากการวิจัย  
๐) วิธีการออกบบการวิจัย ๕) วิธีการสุมตัวอยาง การหาขนาดตัวอยางทีไเหมาะสม ๒) วิธีการเขียน
นิยามศัพท ์๓) วิธีการคຌานหาวรรณกรรมทีไเกีไยวขຌอง ๘) วิธีการเขียนอຌางอิง ๕) วิธีการวิเคราะห์ขຌอมูล
ํ์) วิธีการเขียน สรุป อภิปรายผล ละขຌอเสนอนะ ซกไงผลการด าเนินโครงการท า฿หຌเกิดการมี 
สวนรวมขององค์กรตามผนบริการวิชาการประจ าปี สามารถบรรลุเป้าหมายไดຌ รຌอยละ ํ์์ 

ิ๒ี บรรลุเป้ำหมำยตำมแผนประจ ำปีไม่ตไ ำกว่ำร้อยละ ๘์ 

฿นปี ๒๕๕๘ โครงคลินิกวิจัย สามารถด าเนินการบรรลุเป้าหมายตามผน รຌอยละ ํ์์ 
ิปศ.รร.นนก. ๏/๏.๐/๐ี 

ิ๏ี ชุมชนหรือองค์กรมีผู้น ำหรือสมำชิกทีไมีกำรเรียนรู้และด ำเนินกิจกรรมอย่ำงต่อเนืไอง 
โครงการคลินิกวิจัย มีวัตถุประสงค์ทีไส าคัญ คือ ํี เพืไอสรຌางหลงเรียนรูຌการ฿หຌบริการ

วิชาการละวิชาชีพส าหรับขຌาราชการ ทอ.ละ นนอ. ๒ี เพืไอบูรณาการการ฿หຌบริการวิชาการละ
วิชาชีพมา฿ชຌ฿นการเรียนการสอน฿หຌกับ นนอ. ๏ี เพืไอพัฒนาขีดความสามารถทางวิชาการละ 

ความมีจิตอาสาของอาจารย์ ภคณ.ฯ ละ ๐ี เพืไอชวยเหลือบุคคลหรือหนวยงานทีไประสบปัญหา 

งานดຌานสถิติวิจัยสามารถชีๅน านวทางการกຌปัญหา฿หຌกับบุคลากรหรือหนวยงานตางโ ไดຌ หนวยงาน
หลักทีไ฿ชຌบริการ คือ รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.โดยโรงเรียนไดຌจัด฿หຌมีหຌอง Research Clinic ส าหรับ฿หຌ
ค าปรกกษาละกຌปัญหาการท าเอกสารวิจัย฿หຌกับนายทหารนักเรียนเป็นรายบุคคลละยัง฿หຌค าปรกกษา
กับอาจารย์ทีไควบคุมเอกสารวิจัย เพืไอสรຌางความเขຌมขใง฿นเรืไองของการท าเอกสารวิจัย฿หຌกับ 

รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.อยางครบวงจร  

ิ๔ี ชุมชนหรือองค์กรสร้ำงกลไกทีไมีกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนืไองและยัไงยืน  ดยคง 
อัตลักษณ์และวัฒนธรรมของชุมชนหรือองค์กร 

โครงการคลินิกวิจัยเป็นโครงการทีไมีการพัฒนาอยางตอเนืไองละยัไงยืน โดยมีการด าเนินการ
฿นรูปบบจิตอาสามากวา ํ์ ปี ละเริไมด าเนินการอยางเป็นทางการโดยการเขียนเป็นผน 

การ฿หຌบริการวิชาการละด าเนินการตามวงรอบ PDCA เมืไอปีการศกกษา ๒๕๕๕ เป็นตຌนมา  
มีเครือขายหลัก คือ รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.โดยคงอัตลักษณ์ละวัฒนธรรมขององค์กร คือ การฝึก฿หຌ
นายทหารนักเรียนมีกระบวนการคิดอยางเป็นระบบ มีระเบียบวิธีคิดตามนวทางบบวิทยาศาสตร์ 
โดยฝึก฿หຌนายทหารนักเรียนทุกคนไดຌท าวิจัยดຌวยตนเอง ฝึก฿นเรืไองการตอบค าถาม การเชืไอมโยง
เรืไองราวตางโ ละการ฿หຌเหตุผล นอกจากนีๅยัง฿หຌค าปรกกษากับคณาจารย์ของ รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.ละ
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ลกเปลีไยนเรียนรูຌ฿นกรณีศกกษาตางโ เชน การเขียนโครงการวิจัย การเขียนเอกสารวิจัย฿นบททีไ ๐ กับ
บททีไ ๕ การ฿ชຌการสุมตัวอยางหรือไม฿ชຌ การ฿ชຌสถิติ฿นการทดสอบสมมติฐาน เป็นตຌน การ฿หຌบริการ
คลินิกวิจัยจะ฿หຌบริการทัๅง฿นรูปบบการ฿หຌค าปรกกษาเป็นรายบุคคล ละการบรรยายพิเศษ฿นภาพรวม 
ถือเป็นโครงการทีไสรຌางกลไก ละพัฒนาขีดความสามารถดຌานงานวิจัย฿หຌบุคลากรละนายทหาร
นักเรียนของ รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ. 

ิ๕ี มีผลกระทบทีไเกิดประยชน์สร้ำงคุณค่ำต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีควำมเข้มแขจง 
ส าหรับผลกระทบทีไเกิดประโยชน์ละการสรຌางคุณคา฿หຌกับสังคม คือ ผลงานวิจัยของ

นายทหารนักเรียน รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.มีคุณภาพเป็นทีไยอมรับของกองทัพ สามารถน ามา฿ชຌ 
เป็นเอกสารอຌางอิงไดຌ ละสามารถน าผลงานวิจัยไปตอยอด฿นการพัฒนากองทัพไดຌ ส าหรับ  
รร.อนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย ครูสามารถท างานวิจัย฿นชัๅนเรียนไดຌ ละสามารถน าผลการวิจัย  

ไปพัฒนาการเรียนการสอน เพืไอระบบการจัดการเรียนการสอนไดຌเป็นอยางดี 
 

กำรประเมินตนเอง 
เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน กำรบรรลุเป้ำหมำย คะแนนประเมิน 

ปฏิบัติไดຌ ๐ ขຌอ ปฏิบัติไดຌ ๕ ขຌอ บรรลุเป้าหมาย ๕  
 

เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง  
ํ. ปศ.รร.นนก.๏/๏.๐/ํ ผนปฏิบัติราชการ รร.นนก.ปี ๕๘ 

๒. ปศ.รร.นนก.๏/๏.๐/๒ ผนบริการวิชาการละสังคม กกศ.ฯ ๕๘ 

๏. ปศ.รร.นนก.๏/๏.๐/๏ อนุมัติโครงการคลินิกวิจัย 

๐. ปศ.รร.นนก.๏/๏.๐/๐   สรุปผลการด าเนินงานคลินิกวิจัย 
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ตัวบ่งช้ี ๏.๕ ผลกำรชี้น ำและ/หรือแก้ปัญหำสังคมในด้ำนต่ำงๆ ของสถำบัน (สมศ. ๑๘ี 
 ๏.๕.๑ ผลกำรชี้น ำ ป้องกัน หรือแก้ปัญหำของสังคมภำยในสถำบัน  

เรืไอง เศรษฐกิจพอเพียง 
 

เกณฑ์กำรพิจำรณำ  
ิํี มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ ิPDCAี  
ิ๒ี บรรลุเป้าหมายตามผนประจ าปีไมตไ ากวารຌอยละ ๘์  
ิ๏ี มีประโยชน์ละสรຌางคุณคาตอคน฿นสถาบัน 

ิ๐ี มีผลกระทบทีไเกิดประโยชน์ละสรຌางคุณคาตอสถาบัน 

ิ๕ี ไดຌรับการยกยองระดับกองทัพ ระดับชาติละ/หรือนานาชาติ 
 

เกณฑ์กำรประเมิน 

น้ ำหนัก คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๏ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

๒ คะนน - 
ปฏิบัติไดຌ  

ํ ขຌอ 

ปฏิบัติไดຌ  
๒ ขຌอ 

ปฏิบัติไดຌ  
๏ ขຌอ 

ปฏิบัติไดຌ  
๐-๕ ขຌอ 

 

ผลกำรด ำเนินงำน 

 ฿นปีการศกกษา ๒๕๕๘ รร.นนก.ไดຌด าเนินการโครงการ/กิจกรรมทีไกอ฿หຌเกิดผลการชีๅน า 
ป้องกัน หรือกຌปัญหาของสังคมภาย฿นสถาบัน เรืไอง เศรษฐกิจพอเพียง” ซกไง รร.นนก.ปฏิบัติไดຌ 
ตามเกณฑ์การประเมิน ๐ ขຌอ จาก ๕ ขຌอ ดังนีๅ  

ิ๑ี มีกำรด ำเนินงำนตำมวงจรคุณภำพ ิPDCAี  
รร.นนก.มีโครงการสงเสริมการเรียนรูຌตามนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงทีไสามารถชีๅน า 

ป้องกัน หรือกຌปัญหาของสังคมภาย฿น รร.นนก.ซกไงเป็นนโยบายของ ผบ.รร.นนก.มีการด าเนินการ
อยางตอเนืไองอยางเป็นทางการมาตัๅงต ปี ๒๕๕๐ ครบตามวงจรคุณภาพ (PDCA) คือ การประกาศ
โรงเรียนนายเรืออากาศ เรืไอง การขับเคลืไอน฿หຌเป็นองค์กรเศรษฐกิจพอเพียงเป็นวาระหง รร.นนก.
ประกาศ ณ วันทีไ ํ๕ ต.ค.๕๕ โดย ผบ.รร.นนก.มีผนงานชืไอผนงานสงเสริมการเรียนรูຌตามนว 

พระราชด ารัสเศรษฐกิจพอเพียง รร.นนก.฿นชืไอโครงการสงเสริมการเรียนรูຌตามนวพระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียง รร.นนก.โดยโครงการมีวัตถุประสงค์ ๐ ขຌอ คือ ํี เพืไอสงเสริมการเรียนรูຌนว 

พระราชด ารัสเศรษฐกิจพอเพียง฿หຌกับก าลังพล รร.นนก.ครอบครัวละผูຌสน฿จทัไวไป ๒ี เพืไอเป็น 

การสนองนโยบาย ผบ.ทอ.เกีไยวกับการนຌอมน าพระราชด ารัส ละหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

หงองค์พระบาทสมเดใจพระเจຌาอยูหัว มาปฏิบัติ฿หຌเกิดผลอยางจริงจัง ๏ี เพืไอเป็นการประหยัด
รายจาย฿นครัวเรือน฿หຌกับก าลังพล รร.นนก.ครอบครัว ละผูຌสน฿จทัไวไป ละ ๐ี เพืไอเป็นการ฿ชຌเวลา
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วาง฿หຌเกิดประโยชน์ กลุมเป้าหมาย คือ กลุมขຌาราชการ ลูกจຌาง พนักงานราชการ ละ นนอ. 
สังกัด รร.นนก.ละครอบครัว มีระบบกลไกการด าเนินงานตามผน มี คณก.ขับเคลืไอน฿หຌ รร.นนก. 
เป็นองค์กรเศรษฐกิจพอเพียง โดย ผบ.รร.นนก.เป็นประธานกรรมการ คณก.อ านวยการ ละ  
เสธ รร.นนก.เป็นประธาน คณก.ด าเนินงานเศรษฐกิจพอเพียง รร.นนก.มีศูนย์การเรียนรูຌเศรษฐกิจ
พอเพียง฿หຌความรูຌกขຌาราชการละ นนอ.฿นการปลูกพืชละเลีๅยงสัตว์ คือ การปลูกผักบบไฮโดร 

โปรนิกส์ การปลูกผักสวนครัวตางโ เชน พริก มะเขือยาว กระเพรา โหระพา การปลูกมะนาว 

฿นบอซีเมนต์ เป็นตຌน ตลอดจนเป็นหลงเพาะพันธุ์ตຌนกลຌาพืชตางโ เชน กลຌวย พริกขีๅหนู เป็นตຌน 

เพืไอจกจาย฿หຌกับขຌาราชการ รร.นนก.น าไปปลูกทีไบຌาน เพืไอเป็นการขยายผลโครงการเศรษฐกิจ
พอเพียงตอไปยังบຌานของขຌาราชการอีกดຌวย ิปศ.รร.นนก.๏/๏.๕.ํ/ํี  

 

ภำพกำรด ำเนินกำรในครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ตำมแนวพระรำชด ำริเศรษฐกิจพอเพียง รร.นนก. 
 

ิ๒ี บรรลุเป้ำหมำยตำมแผนประจ ำปีไม่ตไ ำกว่ำร้อยละ ๘์  
฿นปี ๒๕๕๘ ผนงานสงเสริมการเรียนรูຌตามนวพระราชด ารัสเศรษฐกิจพอเพียง รร.นนก.

เป็นโครงการทีได าเนินการบรรลุเป้าหมายตามผนปฏิบัติราชการ รຌอยละ ํ์์ ิปศ.รร.นนก. 
๏/๏.๕.ํ/ํี 

ิ๏ี มีประยชน์และสร้ำงคุณค่ำต่อคนในสถำบัน 

ขຌาราชการ ลูกจຌาง พนักงานราชการ นนอ.ละครอบครัว สามารถน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงตามนวพระราชด าริมาเป็นหลัก฿นการด าเนินชีวิตประจ าวันไดຌ ละเป็นการ฿ชຌเวลาวาง 

฿หຌเป็นประโยชน์ ก าลังพลทีไผานการอบรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง สามารถถายทอดความรูຌละ
ประสบการณ์ทีไไดຌรับ฿หຌกับก าลังพล รร.นนก.ละผูຌสน฿จทัไวไป นอกจากนีๅ รร.นนก.สามารถเป็น
ตຌนบบเรืไองเศรษฐกิจพอเพียง฿หຌกับสถานศกกษาละชุมชน฿กลຌเคียงไดຌ ดังจะเหในจากหลักฐาน 
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เชิงประจักษ์ทีไตละ นขต.รร.นนก.ด าเนินการจัดท าโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เชน กวท.ฯ กกศ.ฯ 
เป็นตຌน  

 

ภำพกำรด ำเนินกำรในครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ตำมแนวพระรำชด ำริเศรษฐกิจพอเพียง รร.นนก. 
 

 ิ๔ี มีผลกระทบทีไเกิดประยชน์และสร้ำงคุณค่ำต่อสถำบัน  
 การด าเนินโครงการสงเสริมการเรียนรูຌตามนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง รร.นนก. 

ถือเป็นการด าเนินการตามนโยบายของ ผบ.ทอ.ละสอดคลຌองกับ นโยบาย ผบ.รร.นนก.฿นการจัดท า
โครงการอันเนืไองมาจากพระราชด าริด าเนินงานตามนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เพืไอเสริมสรຌางละ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของก าลังพล โดยน าการปฏิบัติบนพืๅนฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

มาประยุกต์฿นการด ารงชีพ  
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 ิ๕ี ได้รับกำรยกย่องระดับกองทัพ ระดับชำติและ/หรือนำนำชำติ 
โครงการสงเสริมการเรียนรูຌตามนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง รร.นนก.เป็นตຌนบบ  

฿หຌหนวยงานละบุคคลทัไวไปทีไสน฿จเขຌามาศกกษาหาความรูຌ ไดຌตลอดเวลา ตยังไมไดຌสงผลงาน 

เขຌาประกวด฿นระดับกองทัพ  
 

กำรประเมินตนเอง 
เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน กำรบรรลุเป้ำหมำย คะแนนประเมิน 

ปฏิบัติไดຌ ๏ ขຌอ ปฏิบัติไดຌ ๐ ขຌอ บรรลุเป้าหมาย ๕  
 

เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง  
ํ. ปศ.รร.นนก.๏/๏.๕.ํ/ํ ฟ้มโครงการเศรษฐกิจพอเพียง นกร.รร.นนก. 
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 ๏.๕.๒ ผลกำรชี้น ำ ป้องกัน หรือแก้ปัญหำของสังคมภำยนอกสถำบัน  
เรืไอง ครงกำรคลินิกวิจัย  

 

เกณฑ์กำรพิจำรณำ  
ิํี มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ ิPDCAี  
ิ๒ี บรรลุเป้าหมายตามผนประจ าปีไมตไ ากวารຌอยละ ๘์  
ิ๏ี มีประโยชน์ละสรຌางคุณคาตอคน฿นชุมชน 

ิ๐ี มีผลกระทบทีไเกิดประโยชน์ละสรຌางคุณคาตอชุมชนหรือสังคม 

ิ๕ี ไดຌรับการยกยองระดับกองทัพ ระดับชาติละ/หรือนานาชาติ 
 

เกณฑ์กำรประเมิน 

น้ ำหนัก คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๏ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

๒ คะนน - 
ปฏิบัติไดຌ 

ํ ขຌอ 

ปฏิบัติไดຌ 
๒ ขຌอ 

ปฏิบัติไดຌ 
๏ ขຌอ 

ปฏิบัติไดຌ 
๐-๕ ขຌอ 

 

ผลกำรด ำเนินงำน 

  ฿นปีการศกกษา ๒๕๕๘ รร.นนก.ไดຌด าเนินการโครงการ/กิจกรรมทีไกอ฿หຌเกิดผลการชีๅน า 
ป้องกัน หรือกຌปัญหาของสังคมภายนอกสถาบัน คือ โครงการคลินิกวิจัย ซกไง รร.นนก.ปฏิบัติไดຌ 
ตามเกณฑ์การประเมิน ๕ ขຌอ จาก ๕ ขຌอ ดังนีๅ  

ิ๑ี มีกำรด ำเนินงำนตำมวงจรคุณภำพ ิPDCAี  
โครงการคลินิกวิจัยเป็นโครงการตอเนืไองมีการด าเนินงาน฿นลักษณะจิตอาสากวา ํ์ ปี  

โดย฿หຌบริการวิชาการกบุคคลละหนวยงานทัๅงภาย฿นละภายนอก ทอ.฿นปีการศกกษา ๒๕๕๘ 
฿หຌบริการวิชาการ ฿นเรืไอง การท าเอกสารวิจัยของนายทหารนักเรียนหลั กสูตรตางโ ของ
สถาบันการศกกษาของกองทัพ” ไดຌก หลักสูตรวิทยาลัยการทัพอากาศ ิวทอ.ยศ.ทอ.ีุ หลักสูตร
โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ ิรร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.ีุ หลักสูตรวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบัน
วิชาการป้องกันประเทศ ิวสท.สปท.ี ละโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย โดยโครงการคลินิกวิจัย
ไดຌถูกบรรจุลง฿นผนปฏิบัติราชการ รร.นนก.ปี ๕๘ ิปศ.รร.นนก.๏/๏.๐/ํี ละผนบริการวิชาการ
ละสังคม กกศ.ฯ ปี ๕๘ ิปศ.รร.นนก.๏/๏.๐/๒ี มีภาควิชาคณิตศาสตร์ฯ เป็นหนวยงานทีไรับผิดชอบ
฿นการเขียนโครงการ ิปศ.รร.นนก.๏/๏.๐/๏ี ด าเนินการวิเคราะห์ละประเมินผล ละน าผล 

การปฏิบัติน าเสนอ฿หຌกับผูຌบังคับบัญชา ิปศ.รร.นนก. ๏/๏.๐/๐ี เพืไอพัฒนาตัวโครงการ ละปรับ
ผนการด าเนินงาน฿นปีตอไปตามวงรอบ PDCA 
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ิ๒ี บรรลุเป้ำหมำยตำมแผนประจ ำปีไม่ตไ ำกว่ำร้อยละ ๘์  
฿นปีการศกกษา ๒๕๕๘ โครงการคลินิกวิจัยไดຌ฿หຌบริการวิชาการ ฿นเรืไอง การท าเอกสารวิจัย

ของนายทหารนักเรียนหลักสูตรตางโ ของสถาบันการศกกษาของกองทัพ” ไดຌก หลักสูตรวิทยาลัย 

การทัพอากาศ ิวทอ.ยศ.ทอ.ีุ หลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ ิรร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.ีุ 
หลักสูตรวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ิวสท.สปท.ี ละโรงเรียน 

อนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย โดยสามารถด าเนินการบรรลุเป้าหมายตามผน รຌอยละ ํ์์ ิปศ.รร.นนก.
๏/๏.๐/๐ี 

ิ๏ี มีประยชน์และสร้ำงคุณค่ำต่อคนในชุมชน 

โครงการคลินิกวิจัย มีวัตถุประสงค์ทีไส าคัญ คือ ํี เพืไอสรຌางหลงเรียนรูຌการ฿หຌบริการ
วิชาการละวิชาชีพส าหรับขຌาราชการ ทอ.ละ นนอ. ๒ี เพืไอบูรณาการการ฿หຌบริการวิชาการ 

ละวิชาชีพมา฿ชຌ฿นการเรียนการสอน฿หຌกับ นนอ. ๏ี เพืไอพัฒนาขีดความสามารถทางวิชาการละ
ความมีจิตอาสาของอาจารย์ ภคณ.ฯ ละ ๐ี เพืไอชวยเหลือบุคคลหรือหนวยงานทีไประสบปัญหา 

งานดຌานสถิติวิจัยสามารถชีๅน านวทางการกຌปัญหา฿หຌกับบุคลากรหรือหนวยงานตางโ ไดຌ หนวยงาน
หลักทีไ฿ชຌบริการ คือ รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.โดยโรงเรียนไดຌจัด฿หຌมีหຌอง Research Clinic ส าหรับ 

฿หຌค าปรกกษาละกຌปัญหาการท าเอกสารวิจัย฿หຌกับนายทหารนักเรียนเป็นรายบุคคล ละยัง฿หຌ
ค าปรกกษากับอาจารย์ทีไควบคุมเอกสารวิจัย เพืไอสรຌางความเขຌมขใง฿นเรืไองของการท าเอกสารวิจัย
฿หຌกับ รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.อยางครบวงจร  

 

 

ภำพแสดงคณะผู้บริหำร อำจำรย์ รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.แลกเปลีไยนเรียนรู้เกีไยวกับกำรพัฒนำ
เอกสำรวิจัยทีไเป็นประยชน์และสร้ำงคุณค่ำให้ ทอ. 
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ิ๔ี มีผลกระทบทีไเกิดประยชน์และสร้ำงคุณค่ำต่อชุมชนหรือสังคม 

โครงการคลินิกวิจัยเป็นโครงการทีไมีการพัฒนาอยางตอเนืไองละยัไงยืน โดยมีการด าเนินการ
฿นรูปบบจิตอาสามากวา ํ์ ปี ละเริไมด าเนินการอยางเป็นทางการโดยการเขียนเป็นผน 

การ฿หຌบริการวิชาการละด าเนินการตามวงรอบ PDCA เมืไอปีการศกกษา ๒๕๕๕ เป็นตຌนมา 
มีเครือขายหลัก คือ รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.โดยคงอัตลักษณ์ละวัฒนธรรมขององค์กร คือ การฝึก฿หຌ
นายทหารนักเรียนมีกระบวนการคิดอยางเป็นระบบ มีระเบียบวิธีคิดตามนวทางบบวิทยาศาสตร์ 
โดยฝึก฿หຌนายทหารนักเรียนทุกคนไดຌท าวิจัยดຌวยตนเอง ฝึก฿นเรืไองการตอบค าถาม การเชืไอมโยง
เรืไองราวตางโ ละการ฿หຌเหตุผล นอกจากนีๅยัง฿หຌค าปรกกษากับคณาจารย์ของ รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.ละ
ลกเปลีไยนเรียนรูຌ฿นกรณีศกกษาตางโ เชน การเขียนโครงการวิจัย การเขียนเอกสารวิจัย฿นบททีไ ๐ กับ 
บททีไ ๕ การ฿ชຌการสุมตัวอยางหรือไม฿ชຌ การ฿ชຌสถิติ฿นการทดสอบสมมติฐาน เป็นตຌน การ฿หຌบริการ
คลินิกวิจัยจะ฿หຌบริการทัๅง฿นรูปบบการ฿หຌค าปรกกษาเป็นรายบุคคล ละการบรรยายพิเศษ฿นภาพรวม 
ถือเป็นโครงการทีไสรຌางกลไก ละพัฒนาขีดความสามารถดຌานงานวิจัย฿หຌบุคลากรละนายทหาร
นักเรียนของ รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.  

ิ๕ี ได้รับกำรยกย่องระดับกองทัพ ระดับชำติและ/หรือนำนำชำติ 
ผลกระทบโดยตรงของโครงการคลินิกวิจัย คือ นายทหารนักเรี ยนมีความเขຌา฿จ฿น

กระบวนการคิดผานระบบของการท าเอกสารวิจัย โครงการคลินิกวิจัยสามารถคลายความกังวล฿จ
฿หຌกับนายทหารนักเรียนทีไไมมีความรูຌเรืไองงานวิจัยไดຌเป็นอยางดี ตลอดจนบุคลากรดຌานงานวิจัยของ 
รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.ซกไงมีการสลับปรับเปลีไยนต าหนงตามวงรอบทุกปี มีความเขຌา฿จ฿นกระบวนการท า
เอกสารวิจัยมากขกๅน สามารถควบคุม ก ากับ ดูล ละ฿หຌค าปรกกษาการท าเอกสารวิจัยของนายทหาร
นักเรียนไดຌอยางถูกหลักการ ท า฿หຌเอกสารวิจัยของ รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.มีความเป็นมาตรฐาน ละ 
กองทัพอากาศสามารถอຌางอิงขຌอมูลทีไไดຌจากเอกสารวิจัย ไปพัฒนางานของกองทัพไดຌ 
 

กำรประเมินตนเอง 
เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน กำรบรรลุเป้ำหมำย คะแนนประเมิน 

ปฏิบัติไดຌ ๏ ขຌอ ปฏิบัติไดຌ ๕ ขຌอ บรรลุเป้าหมาย ๕  
 

เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง  
ํ. ปศ.รร.นนก.๏/๏.๐/ํ ผนปฏิบัติราชการ รร.นนก.ปี ๕๘ 

๒. ปศ.รร.นนก.๏/๏.๐/๒ ผนบริการวิชาการละสังคม กกศ.ฯ ๕๘ 

๏. ปศ.รร.นนก.๏/๏.๐/๏ อนุมัติโครงการคลินิกวิจัย 

๐. ปศ.รร.นนก.๏/๏.๐/๐   สรุปผลการด าเนินงานคลินิกวิจัย 
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ตำรำงแสดงผลกำรประเมินคุณภำพตำมมำตรฐำนและตัวบ่งชี้ มำตรฐำนทีไ ๏ 

มำตรฐำน
/ตัวบ่งชี้ 

 

เป้ำ 

หมำย 

 

ผลกำรด ำเนินงำน 

กำรบรรลุ
เป้ำหมำย 

น้ ำหนัก 

คะแนน
กำร

ประเมิน 

คะแนน 

X 
น้ ำหนัก 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
ิ% หรือ
สัดส่วนี ตัวหำร 

มำตรฐำนทีไ ๏ กำรบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพ 

๏.ํ > ๒๕ 
๐๏Xํ์์ 

๕ํ.ํ๕ 
บรรลุ

เป้าหมาย 
๐ ๕.์์ ๒์ 

๘๐ 

๏.๒ > ๒๕ 
๒๐Xํ์์ 

๒๘.๕๓ 
บรรลุ

เป้าหมาย 
๐ ๐.์์ ํ๒ 

๘๐ 

๏.๏ - 
ํXํ์์ 

ํ์์ - ๐ ๕.์์ ๒์ 
ํ 

๏.๐ 
ปฏิบัติไดຌ 

๐ ขຌอ 
 

ปฏิบัติไดຌ 
๕ ขຌอ 

บรรลุ
เป้าหมาย 

๐ ๕.์์ ๒์ 

๏.๕.ํ 
ปฏิบัติไดຌ 

๏ ขຌอ 
 

ปฏิบัติไดຌ 
๐ ขຌอ 

บรรลุ
เป้าหมาย 

๒ ๕.์์ ํ์ 

๏.๕.๒ 
ปฏิบัติไดຌ 

๏ ขຌอ 
 

ปฏิบัติไดຌ 
๕ ขຌอ 

บรรลุ
เป้าหมาย 

๒ ๕.์์ ํ์ 

คะแนนรวม ๒์ - ๕๒ 

คะแนนเฉลีไย (๕๒÷๒์=๔.๘์ี - 

ระดับคุณภำพ ดีมำก 

 

กำรวิเครำะห์มำตรฐำนทีไ ๏ 

จุดเด่น 

ํ.รร.นนก.มีอาจารย์ทีไมีความรูຌ ความสามารถ จ านวนมาก ท า฿หຌมีหนวยงานทัๅงภาย฿นละ
ภายนอก ทอ.ขอรับการสนับสนุนไปบริการวิชาการ฿นรูปบบการบรรยายหรือเป็นผูຌทรงคุณวุฒิ 
฿นดຌานตางโ เป็นประจ า 

๒.รร.นนก.มีโครงการคลินิกวิจัย ซกไงเป็นโครงการบริการวิชาการละสังคม ละยังเป็น
โครงการทีไมีมาตรการทีไชีๅน า ป้องกัน หรือกຌปัญหาของสังคมภายนอกสถาบันทีไมีการด าเนินการ 
อยางเป็นระบบ มีความตอเนืไอง ละมีการปฏิบัติอยางเป็นระบบมาเป็นเวลานาน นอกจากนีๅยังมี
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โครงการเศรษฐกิจพอเพียง เป็นมาตรการสงเสริมทีไชีๅน า ป้องกัน หรือกຌปัญหาของสังคมภาย฿น
สถาบันทีได าเนินการไดຌอยางบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการเป็นอยางดีเยีไยม  
 

จุดทีไควรพัฒนำ 

 - 

 

ข้อเสนอแนะเพืไอกำรพัฒนำ 

 -  
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มำตรฐำนทีไ ๔ กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีทำงทหำร 
 ตัวบ่งช้ี ๔.๑ ผลส ำเรจจในกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีทำงทหำร 

ิํี รຌอยละของโครงการ/กิจกรรม฿นการอนุรักษ์สืบสาน เผยพรสงเสริมการท านุบ ารุง
เอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรมไทย ประวัติศาสตร์ไทย ภูมิปัญญาไทย ละขนบธรรมเนียมประเพณี 
ทางทหารตอจ านวนโครงการ/กิจกรรมทัๅงหมด 

 

เกณฑ์กำรประเมิน 

น้ ำหนัก คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๏ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

ํ คะนน <ํ๕ >ํ๕ >ํ๒ >ํ๘ >๒์ 

 

ผลกำรด ำเนินงำน 

฿นปีการศกกษา ๒๕๕๘ รร.นนก.โดย กรม นนอ.รอ.รร.นนก.มีโครงการ/กิจกรรม฿น 

การอนุรักษ์ สืบสาน เผยพร สงเสริมการท านุบ ารุง เอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรมไทย ประวัติศาสตร์
ไทย ภูมิปัญญาไทย ละขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร ดังนีๅ 

ข้อมูล ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมทัๅงหมด ๕์ 

จ านวนโครงการ/กิจกรรม฿นการอนุรักษ์   

สืบสาน เผยพรสงเสริมการท านุบ ารุงเอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรมไทย
ประวัติศาสตร์ไทย ภูมิปัญญาไทย  

๓ 

- สืบสาน เผยพรสงเสริม ขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร ํ๒ 

รวมจ านวนกิจกรรม฿นการอนุรักษ์สืบสาน เผยพรสงเสริมการท านุบ ารุง
เอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรมไทย ประวัติศาสตร์ไทย ภูมิปัญญาไทย ละ
ขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร 

๒๏ 

รຌอยละของกิจกรรม฿นการอนุรักษ์สืบสาน เผยพรสงเสริมการท านุบ ารุง
เอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรมไทย ประวัติศาสตร์ไทย ภูมิปัญญาไทย ละ
ขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร 

๐๒ 

 

รร.นนก.โดย กรม นนอ.รอ.รร.นนก.มีโครงการ/กิจกรรม฿นการอนุรักษ์สืบสาน เผยพร
สงเสริมการท านุบ ารุงเอกลักษณ์  ศิลปวัฒนธรรมไทย ประวัติศาสตร์ไทย ภูมิปัญญาไทย ละ
ขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร จ านวน ๒๏ โครงการ/กิจกรรม ิปศ.รร.นนก.๐/๐.ํ/ํี  
ตอจ านวนโครงการ/กิจกรรมทัๅงหมด ๕์ โครงการ/กิจกรรม ิปศ.รร.นนก.๐/๐.ํ/๒ี คิดเป็นรຌอยละ 
๐๒ โดยมีรายละเอียดดังนีๅ  



๓๕ |     รายงานการประเมินตนเอง โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธริาช ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 
 

 

ครงกำร/กิจกรรมในกำรอนุรักษ์สืบสำน เผยแพร่ส่งเสริมกำรท ำนุบ ำรุงเอกลักษณ์
ศิลปวัฒนธรรมไทย ประวัติศำสตร์ไทย ภูมิปัญญำไทย มีดังนี้ 
  ํ.พิธีไหวຌครู   
    ๒.พิธีอุปสมบท  

๏.พิธีเนืไอง฿นวันส าคัญส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
       ๐. พิธีเนืไอง฿นงานวันส าคัญประเพณีไทย 

๕.กิจกรรมดนตรีไทย รร.นนก. 
๒.กิจกรรมพุทธศาสน์ รร.นนก. 
๓.กิจกรรมคายอาสา/บ าเพใญประโยชน์  
ครงกำร/กิจกรรมในกำรอนุรักษ์สืบสำน เผยแพร่ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีทำงทหำร 

มีดังนี้ 
 ํ.พิธีรับสงหนຌาทีไ ผบ.รร.นนก.   
 ๒.พิธีรับสงหนຌาทีไการบังคับบัญชาของ นนอ.  
 ๏. พิธีเลืไอนชัๅนการศกกษาละประดับเครืไองหมายนักเรียนบังคับบัญชา  

๐.พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนละสวนสนามของทหารรักษาพระองค์  
๕.พิธีกระท าสัตย์ปฏิญาณตนตอธงชัยเฉลิมพล  

๒.พิธีเปຂด/ปຂด การฝึกชัยพฤกษ์ 
๓.พิธีเปຂดการฝึกบินกับอากาศยานขัๅนตຌน  

๘.พิธีมอบกระบีไสัๅนละงานราตรีชัยพฤกษ์ ๒๏  
๕.การฝึกการท าการทนนักเรียนบังคับบัญชา 
ํ์.ประเมินคาคุณลักษณะนักเรียนนายเรืออากาศ 

ํํ.พิธีเปຂด/ปຂดกีฬาประเพณี รร.ทหาร-ต ารวจ  

ํ๒.กิจกรรมขงขันกีฬาภาย฿นกองทัพอากาศ 

ํ๏.กิจกรรมงานวันมหงชาติ  
ํ๐.กิจกรรมงานวันพอหงชาติ 
ํ๕.กิจกรรมงานวันเดใกหงชาติ  
ํ๒.โครงการลกเปลีไยนเยีไยมชมโรงเรียนนายเรืออากาศตางประเทศ 

 

กำรประเมินตนเอง 
เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน กำรบรรลุเป้ำหมำย คะแนนกำรประเมิน 

>ํ๘ ๐๒ บรรลุเป้าหมาย ๕  
 



๓๒ |     รายงานการประเมินตนเอง โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธริาช ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 
 

 

เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง 
ํ. ปศ.รร.นนก.๐/๐.ํ/ํ เอกสารรวบรวมโครงการ/กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ละ

ขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร   
๒. ปศ.รร.นนก.๐/๐.ํ/๒ เอกสารรวบรวมโครงการ/กิจกรรมทัๅงหมด 

 

 ิ๒ี ร้อยละของจ ำนวนครงกำร/กิจกรรมทีไมีกำรบูรณำกำรด้ำนศิลปวัฒนธรรมไทย 

ภูมิปัญญำไทยและอืไนๆ ประวัติศำสตร์ไทยและขนบธรรมเนียมประเพณีทำงทหำรเข้ำกับพันธกิจ
อืไนต่อจ ำนวนครงกำร/กิจกรรมทั้งหมด 

 

เกณฑ์กำรประเมิน 

น้ ำหนัก คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๏ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

ํ คะนน <ํ๕ >ํ๕ >ํ๒ >ํ๘ >๒์ 

 

ผลกำรด ำเนินงำน 

฿นปีการศกกษา ๒๕๕๘ รร.นนก.โดย กรม นนอ.รอ.รร.นนก.มีโครงการ/กิจกรรมทีไมี 
การบูรณาการดຌานศิลปวัฒนธรรมไทย  ภูมิปัญญาไทย ละอืไนโ ประวัติศาสตร์ ไทย ละ
ขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหารเขຌากับพันธกิจทัๅง ๐ ดຌาน โดยมีรายละเอียดดังนีๅ 
 

ข้อมูล ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมทัๅงหมด ๕์ 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมการบูรณาการดຌานศิลปวัฒนธรรมไทย 

ภูมิปัญญาไทยละอืไนโ เขຌากับพันธกิจอืไน 

๒๏ 

     - พันธกิจฝึกอบรมวิชาทหารละความเป็นผูຌน า ํ๒ 

     - พันธกิจวิจัยละพัฒนาองค์ความรูຌละนวัตกรรมดຌานการบินละ
การทหาร 

๕ 

     - พันธกิจการบริการวิชาการ ๒ 

     - พันธกิจดຌานการวิจัย ํ๕ 

รวมจ านวนโครงการ/กิจกรรมฯ ทีไมีการบูรณาการเขຌากับพันธกิจอืไน ๒๏  
รຌอยละของจ านวนกิจกรรม/โครงการทีไมีการบูรณาการดຌานศิลปวัฒนธรรม
ไทยฯ 

เขຌากับพันธกิจอืไน 

๐๒ 

 

หมายเหตุ : กิจกรรมบางกิจกรรมสามารถบูรณาการไดຌมากกวา ํ ดຌาน 



๓๓ |     รายงานการประเมินตนเอง โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธริาช ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 
 

 

รร.นนก.โดย กรม นนอ.รอ.ฯ มีโครงการ/กิจกรรมทีไมีการบูรณาการดຌานศิลปวัฒนธรรมไทย 
ภูมิปัญญาไทยละอืไนโ ประวัติศาสตร์ไทย ละขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหารเขຌากับพันธกิจ 

ทัๅง ๕ ดຌาน จ านวน ๒๏ โครงการ/กิจกรรม ิปศ.รร.นนก.๐/๐.ํ/ํี จากจ านวนโครงการ/กิจกรรม
ทัๅงหมด ๕์ โครงการ/กิจกรรม ิปศ.รร.นนก.๐/๐.ํ/๒ี คิดเป็นรຌอยละ ๐๒ โดยมีรายละเอียดดังนีๅ  
 ํ.บูรณาการเขຌากับพันธกิจทีไ ํ ผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักของกองทัพอากาศทีไมี
คุณลักษณะความเป็นผูຌน าเพียบพรຌอมดຌวยคุณธรรมจริยธรรมความรอบรูຌดຌานวิชาการ ความรูຌ
ความสามารถ฿นวิชาชีพทหาร ละสามารถพัฒนาตนเอง฿หຌทันกับการเปลีไยนปลงไดຌ จ านวน  
ํ๒ โครงการ/กิจกรรม 

 ๒.บูรณาการเขຌากับพันธกิจทีไ ๒ วิจัยละการพัฒนาองค์ความรูຌละนวัตกรรมดຌานการบิน 

ละการทหาร จ านวน ๕ โครงการ/กิจกรรม 

๏.บูรณาการเขຌากับพันธกิจทีไ ๏ การ฿หຌบริการวิชาการละการบริการสังคม จ านวน  
๒ โครงการ/กิจกรรม 

๐.บูรณาการเขຌากับพันธกิจทีไ ๐ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมละบบธรรมเนียมทหาร 
จ านวน ํ๕ โครงการ/กิจกรรม 

 

กำรประเมินตนเอง 
เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน กำรบรรลุเป้ำหมำย คะแนนกำรประเมิน 

>ํ๘ ๐๒ บรรลุเป้าหมาย ๕  
 

เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง 
ํ. ปศ.รร.นนก.๐/๐.ํ/ํ เอกสารรวบรวมโครงการ/กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ละ

ขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร   
๒. ปศ.รร.นนก.๐/๐.ํ/๒ เอกสารรวบรวมโครงการ/กิจกรรมทัๅงหมด 

 

ิ๏ี ร้อยละของจ ำนวนครงกำร/กิจกรรมกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมประวัติศำสตร์ไทย 
ภูมิปัญญำไทยต่อจ ำนวนครงกำร/กิจกรรมทั้งหมด 

 

เกณฑ์กำรประเมิน 

น้ ำหนัก คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๏ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

ํ คะนน < ํ์ > ํ์ > ํ๒ > ํ๐ > ํ๕ 

 

 



๓๘ |     รายงานการประเมินตนเอง โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธริาช ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 
 

 

ผลกำรด ำเนินงำน 

฿นปีการศกกษา ๒๕๕๘ รร.นนก.โดย กรม นนอ.รอ.รร.นนก.มีโครงการ/กิจกรรมทีไมีการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ไทย ภูมิปัญญาไทย โดยมีรายละเอียดดังนีๅ 

ข้อมูล ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมทัๅงหมด ๕์ 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม/  
ประวัติศาสตร์ไทย/ภูมิปัญญาไทย 

๕ 

รຌอยละของจ านวนกิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม/ 
ประวัติศาสตร์ไทย/ภูมิปัญญาไทยตอจ านวนกิจกรรมทัๅงหมด 

ํ๘ 

 

รร.นนก.โดย  กรม นนอ.รอ.ฯ มีโครงการ/กิจกรรมการท านุบ ารุ งศิลปวัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์ไทย ภูมิปัญญาไทย จ านวน ๕ โครงการ/กิจกรรม ิปศ.รร.นนก.๐/๐.ํ/๏ี จากจ านวน
โครงการ/กิจกรรม ทัๅงหมด ๕์ โครงการ/กิจกรรม ิปศ.รร.นนก.๐/๐.ํ/๒ี คิดเป็นรຌอยละ ํ๘  
โดยมีรายละเอียด ดังนีๅ   
 

ล ำดับ กิจกรรม 
ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 

ํ. พิธีไหวຌครู   ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 

๒. พิธีอุปสมบท  ความศรัทธา฿นสถาบันศาสนา 

๏. พิธีเนืไอง฿นวันส าคัญทางศาสนา  ความศรัทธา฿นสถาบันศาสนา 

๐. พิธีเนืไอง฿นงานวันส าคัญทางประเพณีไทย ประเพณีไทย 

๕. กิจกรรมดนตรีไทย รร.นนก. ประเพณีไทย 

๒. กิจกรรมพุทธศาสน์ รร.นนก. ความศรัทธา฿นสถาบันศาสนา 

๓. กิจกรรมคายอาสา/บ าเพใญประโยชน์ สงเสริมวัฒนธรรมทีไดี 
๘. พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนละสวนสนามของทหารรักษา

พระองค์ 
ความภูมิ฿จ฿นสถาบัน ชาติ  
ศาสนา ละพระมหากษัตริย์ 

๕. พิธีกระท าสัตย์ปฏิญาณตนตอธงชัยเฉลิมพล ความภูมิ฿จ฿นสถาบัน ชาติ 
ศาสนา ละพระมหากษัตริย์ 

  
กำรประเมินตนเอง 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน กำรบรรลุเป้ำหมำย คะแนนกำรประเมิน 

> ํ๐ ํ๘ บรรลุเป้าหมาย ๕  



๓๕ |     รายงานการประเมินตนเอง โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธริาช ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 
 

 

เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง 
ํ. ปศ.รร.นนก.๐/๐.ํ/๒ เอกสารรวบรวมโครงการ/กิจกรรมทัๅงหมด 

๒. ปศ.รร.นนก.๐/๐.ํ/๏ หลักฐานสดงจ านวนโครงการ/กิจกรรมการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม/ประวัติศาสตร์ไทย/ภูมิปัญญาไทย 

 

ิ๔ี ร้อยละของจ ำนวนครงกำร/กิจกรรมขนบธรรมเนียมประเพณีทำงทหำรต่อจ ำนวน
ครงกำร/กิจกรรมทั้งหมด 

 

เกณฑ์กำรประเมิน 

น้ ำหนัก คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๏ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

ํ คะนน < ํ์ > ํ์ > ํ๒ > ํ๐ > ํ๕ 

 

ผลกำรด ำเนินงำน 

฿นปีการศกกษา ๒๕๕๘ รร.นนก.โดย กรม นนอ.รอ.รร.นนก.มี โครงการ/กิจกรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหารตอจ านวนโครงการ/กิจกรรมทัๅงหมด โดยมีรายละเอียด ดังนีๅ 

ข้อมูล ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมทัๅงหมด ๕์ 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร ํ๒ 

รຌอยละของจ านวนโครงการ/กิจกรรมขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร  
ตอจ านวนโครงการ/กิจกรรมทัๅงหมด 

๏๒ 

 

รร.นนก.โดย กรม นนอ.รอ.ฯ มีโครงการ/กิจกรรมขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร  
จ านวน ํ๒ โครงการ/กิจกรรม ิปศ.รร.นนก.๐/๐.ํ/๐ี จากจ านวนโครงการ/กิจกรรมทัๅงหมด  
๕์ โครงการ/กิจกรรม ิปศ.รร.นนก.๐/๐.ํ/๒ี คิดเป็นรຌอยละ ๏๒ โดยมีรายละเอียด ดังนีๅ   

โครงการ/กิจกรรม฿นการอนุรักษ์สืบสาน เผยพรสงเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร
มีดังนีๅ 

ํ.พิธีรับสงหนຌาทีไ ผบ.รร.นนก.   
 ๒.พิธีรับสงหนຌาทีไการบังคับบัญชาของ นนอ.  
 ๏. พิธีเลืไอนชัๅนการศกกษาละประดับเครืไองหมายนักเรียนบังคับบัญชา  

๐.พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนละสวนสนามของทหารรักษาพระองค์  
๕.พิธีกระท าสัตย์ปฏิญาณตนตอธงชัยเฉลิมพล  

๒.พิธีเปຂด/ปຂด การฝึกชัยพฤกษ์ 



๘์ |     รายงานการประเมินตนเอง โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธริาช ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 
 

 

๓.พิธีเปຂดการฝึกบินกับอากาศยานขัๅนตຌน  

๘.พิธีมอบกระบีไสัๅนละงานราตรีชัยพฤกษ์ ๒๏  
๕.การฝึกการท าการทนนักเรียนบังคับบัญชา 
ํ์.ประเมินคาคุณลักษณะ นนอ. 
ํํ.พิธีเปຂด/ปຂดกีฬาประเพณี รร.ทหาร-ต ารวจ  

ํ๒.กิจกรรมขงขันกีฬาภาย฿นกองทัพอากาศ 

ํ๏.กิจกรรมงานวันมหงชาติ  
ํ๐.กิจกรรมงานวันพอหงชาติ 
ํ๕. กิจกรรมงานวันเดใกหงชาติ  
ํ๒. โครงการลกเปลีไยนเยีไยมชมโรงเรียนนายเรืออากาศตางประเทศ 

 

กำรประเมินตนเอง 
เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน กำรบรรลุเป้ำหมำย คะแนนกำรประเมิน 

> ํ๐ ๏๒ บรรลุเป้าหมาย ๕  
 

เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง 
ํ. ปศ.รร.นนก.๐/๐.ํ/๒ เอกสารรวบรวมโครงการ/กิจกรรมทัๅงหมด 

๒. ปศ.รร.นนก.๐/๐.ํ/๐ หลักฐานสดงจ านวนโครงการ/กิจกรรมขนบธรรมเนียมประเพณี
ทางทหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘ํ |     รายงานการประเมินตนเอง โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธริาช ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 
 

 

ตัวบ่งชี ้๔.๒ กำรส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.๑์ี 
เกณฑ์กำรพิจำรณำ  

ิํี มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ ิPDCAี  
ิ๒ี บรรลุเป้าหมายตามผนประจ าปีไมตไ ากวารຌอยละ ๘์  
ิ๏ี มีการด าเนินงานสมไ าเสมออยางตอเนืไอง 
ิ๐ี เกิดประโยชน์ละสรຌางคุณคาตอชุมชนภาย฿น/ภายนอก 

ิ๕ี ไดຌรับการยกยองระดับกองทัพ ระดับชาติละ/หรือนานาชาติ 
 

 

เกณฑ์กำรประเมิน 

น้ ำหนัก คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๏ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

๏ คะนน 
ปฏิบัติไดຌ 

ํ ขຌอ 

ปฏิบัติไดຌ 
๒ ขຌอ 

ปฏิบัติไดຌ 
๏ ขຌอ 

ปฏิบัติไดຌ 
๐ ขຌอ 

ปฏิบัติไดຌ  
๕ ขຌอ 

 

ผลกำรด ำเนินงำน 

฿นปีการศกกษา ๒๕๕๘ รร.นนก.โดย กรม นนอ.รอ.รร.นนก.ไดຌด าเนินการโครงการ/กิจกรรม
การสงเสริมละสนับสนุนศิลปะละวัฒนธรรม ซกไง รร.นนก.ปฏิบัติไดຌตามเกณฑ์การประเมิน ๕ ขຌอ 
จาก ๕ ขຌอ ดังนีๅ 

ิ๑ี มีกำรด ำเนินงำนตำมวงจรคุณภำพ ิPDCAี 
รร.นนก.โดย กรม นนอ.รอ.ฯ ไดຌจัดท าผนงานพัฒนาระบบละกลไกการท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมละบบธรรมเนียมทหาร มีโครงการสงเสริมสนับสนุนศิลปวัฒธรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณีทางทหาร ผูຌน าทหาร อัตลักษณ์ละเอกลักษณ์ของ รร.นนก.ละมีโครงการ/กิจกรรม  
จ านวน ๒๏ โครงการ/กิจกรรม ิปศ.รร.นนก.๐/๐.๒/ํี ซกไงตละกิจกรรมไดຌบูรณาการการปฏิบัติ 
฿นปฏิทินการปฏิบัติงานของ รร.นนก.กิจกรรมดຌานความเป็นผูຌน าละคุณธรรมจริยธรรม มีผูຌบังคับการ  
กรม นนอ.รอ.ฯ ควบคุม ดูล ประเมินผลประชุมสัมมนา เพืไอปรับปรุงกิจกรรมดຌานการฝึกอบรม 

ความเป็นผูຌน าละจริยธรรม 

ิ๒ี บรรลุเป้ำหมำยตำมแผนประจ ำปีไม่ตไ ำกว่ำร้อยละ ๘์ 

รร.นนก.โดย กรม นนอ.รอ.ฯ สามารถด าเนินกิจกรรมไดຌครบทุกโครงการ/กิจกรรม จ านวน 
๒๏ โครงการ/กิจกรรมทีไก าหนดไวຌ฿นโครงการสงเสริมสนับสนุนศิลปวัฒธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี
ทางทหาร ผูຌน าทหาร อัตลักษณ์ ละเอกลักษณ์ของ รร.นนก.คิดเป็นรຌอยละ ํ์์ ละรายงาน
สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรมประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ ตามโครงการสงเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม



๘๒ |     รายงานการประเมินตนเอง โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธริาช ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 
 

 

ขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร ผูຌน าทหาร อัตลักษณ์ ละเอกลักษณ์ของ รร.นนก.ิปศ.รร.นนก. 
๐/๐.๒/๒ี 

ิ๏ี มีกำรด ำเนินงำนสมไ ำเสมออย่ำงต่อเนืไอง 
การด าเนินงานหรือปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการสงเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม

ขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร ผูຌน าทหาร อัตลักษณ์ละเอกลักษณ์ของ รร.นนก.ก าหนดไวຌ฿น
ปฏิทินการปฏิบัติงานของ รร.นนก.ละของหนวยงานทีได าเนินกิจกรรม เชน ปฏิทินการปฏิบัติงานของ
กรม นนอ.รอ.ฯ ซกไงกิจกรรมตามโครงการกใสอดคลຌองกับผนการ฿ชຌงบประมาณประจ าปี  ๕๘ ิปศ.ร
ร.นนก.๐/๐.๒/๏ี 

ิ๔ี เกิดประยชน์และสร้ำงคุณค่ำต่อชุมชนภำยใน/ภำยนอก 

รร.นนก.ไดຌด าเนินการจัดโครงการสงเสริมสนับสนุนศิลปวัฒธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี
ทางทหาร ผูຌน าทหาร อัตลักษณ์ ละเอกลักษณ์ของ รร.นนก.ทีไเกิดประโยชน์ละคุณคาตอชุมชน 

ละสังคม ดังนีๅ 

ดຌานรักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย ไดຌก กิจกรรมงานท าบุญตักบาตรวันขกๅนปี฿หม ละ 

งานสงกรานต์ ท า฿หຌชุมชน฿น รร.นนก.เกิดความสดชืไน สนุกสนาน รืไนเริงรวมกันตຌอนรับวันปี฿หม 
เกิดเป็นสังคมทีไเอืๅออาทรละเคารพผูຌอาวุโสดຌวยการรดนๅ าขอพรผูຌ฿หญ เป็นตຌน นอกจากนัๅน ไดຌก  

กิจกรรมพิธีไหวຌครู พิธีประกาศกตัญญูพระคุณครูอาจารย์ กิจกรรมรับศิษย์เขຌาบຌาน กิจกรรม
ปฐมนิเทศ นนอ.฿หม กิจกรรมรับนຌองประคองศิษย์ เป็นกิจกรรมทีไท า฿หຌชุมชน฿น รร.นนก.ทัๅง
ขຌาราชการ ละนนอ.ไดຌสดงมุทิตาจิต ละร าลกกถกงพระคุณของครูอาจารย์ ละการเคารพผูຌอาวุโส 
อันเป็นการสรຌางสาย฿ยสัมพันธ์ทีไดีตอกันระหวาง คร-ูศิษย์ ละพีไ-นຌอง ิปศ.รร.นนก.๐/๐.๒/๐ี   

ดຌานท านุบ ารุงศาสนา ไดຌก พิธีอุปสมบท นนอ.ภาคฤดูรຌอน ละพิธีเนืไอง฿นวันอาสาฬหบูชา 
ซกไงเกิดประโยชน์ตอชุมชนละสังคม คือ เป็นการเปຂดโอกาส฿หຌ นนอ.ไดຌศกกษาพระธรรม สืบทอด
พระพุทธศาสนา นอกจากนัๅนขຌาราชการ ละผูຌปกครองจากภายนอกยังไดຌมีสวนรวมกิจกรรม฿นพิธี 
โดยตลอดอันเป็นการสรຌางความสัมพันธ์ทีไดีระหวางครอบครัวละสถาบันการศกกษาอีกดຌวย  
ิปศ.รร.นนก.๐/๐.๒/๕ีุ ิปศ.รร.นนก.๐/๐.๒/๒ี ละ ิปศ.รร.นนก.๐/๐.๒/๓ี 
  ดຌานท านุบ ารุงขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีทางทหาร ไดຌก กิจกรรมทีไเกีไยวเนืไองกับ
ภารกิจทางทหาร ไดຌก  พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนละสวนสนามของทหารรักษาพระองค์ พิธีกระท า
สัตย์ปฏิญาณตนตอธงชัยเฉลิมพล พิธีเลืไอนชัๅนการศกกษาละประดับเครืไองหมายนักเรียนบังคับบัญชา 
พิธีเปຂด/ปຂดกีฬาประเพณี รร.ทหาร-ต ารวจพิธีเปຂดการฝึกบินกับอากาศยานขัๅนตຌน พิธีรับสงหนຌาทีไ 
ผบ.รร.นนก. พิธีรับสงหนຌาทีไการบังคับบัญชาของ นนอ. พิธีมอบวุฒิบัตรละเครืไองหมายปีกบินชัยพฤกษ์ 
พิธีมอบกระบีไสัๅน ละงานราตรีชัยพฤกษ์ กิจกรรมงานวันมหงชาติ กิจกรรมงานวันพอหงชาติ 
กิจกรรมงานวันเดใกหงชาติ  



๘๏ |     รายงานการประเมินตนเอง โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธริาช ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 
 

 

กิจกรรมตางโ นีๅ ท า฿หຌ นนอ.ไดຌเรียนรูຌวัฒนธรรมประเพณีละการปฏิบัติ฿นสังคมทางทหาร
ผานกิจกรรม สรຌาง฿หຌเกิดความภาคภูมิ฿จ฿นอาชีพทหาร ละมีความจงรักภักดีตอสถาบันชาติ ศาสนา 
ละพระมหากษัตริย์ นอกจากนัๅนชุมชนทีไมีสวนรวมละรวมชม฿นกิจกรรมตางโ จะไดຌรับรูຌเกิด 

ความเขຌา฿จทีไดี ชืไนชมละประทับ฿จ฿นภารกิจ วัฒนธรรมทีไดีงาม ละความมีระบบระเบียบทางทหาร
อันสงผลดีตอคานิยมทีไมีตอสถาบันทหารละสรຌางจิตส านกก฿นความจงรักภักดีอีกดຌวย ิปศ.รร.นนก. 
๐/๐.๒/๘ี 
 ิ๕ี ได้รับกำรยกย่องระดับกองทัพ ระดับชำติและ/หรือนำนำชำติ 

การสวนสนามกระท าสัตย์ปฏิญาณตนตอธงชัยเฉลิมพลละการสวนสนามถวายสัตย์ของ
ทหารรักษาพระองค์สรຌางคุณคาดຌานจิตส านกกทีไดีงาม฿หຌกับประชาชนพลเรือนผูຌเขຌารวมพิธี การ 

สวนสนามถวายสัตย์ของทหารรักษาพระองค์ ิปศ.รร.นนก.๐/๐.๒/๕ี อันเกิดประโยชน์ละสรຌาง
คุณคาตอชุมชนภายนอก ซกไงการเขຌารวมพิธีดังกลาวถือเป็นเกียรติละศักดิ์ศรีของทหารละผูຌเขຌารวม
พิธีฯ ทุกคน ละมีการถายทอดทางสืไอมวลชนเป็นประจ าทุกปี ท า฿หຌเป็นทีไรูຌจักละไดຌรับการยอมรับ
โดยทัไวไปทัๅงจากกองทัพละประชาชน นอกจากนีๅ รร.นนก.สงพาเหรด นนอ.เพืไอการรวมประกวด
พาเหรด฿นพิธีเปຂด/ปຂด กีฬาภาย฿นกองทัพอากาศ ประจ าปี ๒๕๕๘ รร.นนก.ไดຌรับรางวัลชนะเลิศ
ขบวนพาเหรด 

  
กำรประเมินตนเอง 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน กำรบรรลุเป้ำหมำย คะแนนกำรประเมิน 

ปฏิบัติไดຌ ๐ ขຌอ ปฏิบัติไดຌ ๕ ขຌอ บรรลุเป้าหมาย ๕  
 

เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง 
ํ.   ปศ.รร.นนก.๐/๐.๒/ํ ผนวก ผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี ๒๕๕๘ 

๒.   ปศ.รร.นนก.๐/๐.๒/๒ วัตถุประสงค์ของการด าเนินกิจกรรม 

๏.   ปศ.รร.นนก.๐/๐.๒/๏ ปฎิทินการปฎิบัติงาน ปีการศกกษา ๒๕๕๘ 

๐.   ปศ.รร.นนก.๐/๐.๒/๐ การท าบุญตักบาตรเนืไอง฿นโอกาสวันขกๅนปี฿หม 
๕.   ปศ.รร.นนก.๐/๐.๒/๕ พิธีอุปสมบท นนอ.ภาคฤดูรຌอน 

๒.   ปศ.รร.นนก.๐/๐.๒/๒ หลักฐาน นนอ.ไปรวมกิจกรรมพุทธศาสนา 

๓.   ปศ.รร.นนก.๐/๐.๒/๓ หลักฐาน นนอ.มาชวยปฎิบัติงานพิธีบ าเพใญกุศลตางโ 

๘.   ปศ.รร.นนก.๐/๐.๒/๘ หลักฐานระบบปกครองบังคับบัญชา 
๕.   ปศ.รร.นนก.๐/๐.๒/๕ ภาพถายทางสืไอมวลชนพิธีการสวนสนามถวายสัตย์ของทหารรักษา 

  พระองค์ 
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 ตัวบ่งชี ้๔.๏ กำรพัฒนำสุนทรียภำพในมิติทำงศิลปะและวัฒนธรรม(สมศ.๑๑ี 
เกณฑ์กำรพิจำรณำ  

ิํี การมีสวนรวมของบุคลากร฿นสถาบันทีไกอ฿หຌเกิดวัฒนธรรมทีไดี 
ิ๒ี สิไงวดลຌอมดຌานความปลอดภัยของอาคารสถานทีไ  สะอาดถูกสุขลักษณะละตกตง 

อยางมีความสุนทรีย์ 
ิ๏ี ปรับตงละรักษาภูมิทัศน์฿หຌสวยงามสอดคลຌองกับธรรมชาติละเป็นมิตรกับสิไงวดลຌอม 

ิ๐ี การจัด฿หຌมีพืๅนทีไละกิจกรรมทางวัฒนธรรมทีไเอืๅอละสงเสริม฿หຌผูຌเรียนละบุคลากร 

มีสวนรวมอยางสมไ าเสมอ  
ิ๕ี ระดับความพกงพอ฿จของบุคลากรละผูຌเรียนทีไเกีไยวกับประเดใน ํ ถกง ๐ ไมตไ ากวา ๏.๕ํ 

จากคะนนเตใม  ๕  
 

เกณฑ์กำรประเมิน 

น้ ำหนัก คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๏ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

๏ คะนน 
ปฏิบัติไดຌ 

ํ ขຌอ 

ปฏิบัติไดຌ 
 ๒ ขຌอ 

ปฏิบัติไดຌ 
๏ ขຌอ 

ปฏิบัติไดຌ 
๐ ขຌอ 

ปฏิบัติไดຌ  
๕ ขຌอ 

 

ผลกำรด ำเนินงำน 

฿นปีการศกกษา ๒๕๕๘ รร.นนก.ไดຌด าเนินการ฿นการพัฒนาสุนทรียภาพ฿นมิติทางศิลปะละ
วัฒนธรรม ซกไง รร.นนก.ปฏิบัติไดຌตามเกณฑ์การประเมิน ๕ ขຌอ จาก ๕ ขຌอ ดังนีๅ 

ิ๑ี กำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในสถำบันทีไก่อให้เกิดวัฒนธรรมทีไดี 
฿นการด าเนินกิจกรรมตามผนงานพัฒนาภาวะผูຌน ามีโครงการพัฒนาสุนทรียภาพ 

฿นมิติทางศิลปะละวัฒนธรรม พิธีกระท าสัตย์ปฏิญาณตนตอธงชัยเฉลิมพล ประจ าปี ๒๕๕๘  
฿หຌขຌาราชการ รร.นนก.เขຌารวมพิธีกระท าสัตย์ฯ ทุกโ ปี ิปศ.รร.นนก.๐/๐.๏/ํี การประกอบพิธี 
มี ผบ.ทอ.หรือผูຌทนเป็นประธาน฿นพิธีฯ โดย฿หຌ ผบ.รร.นนก., รอง ผบ.รร.นนก., เสธ.รร.นนก.,  
รอง เสธ.รร.นนก.ละขຌาราชการ รร.นนก.เขຌารวมพิธีฯ ละ ผบ.กรม นนอ.รอ.ฯุ ผบ.พัน.สวนสนาม, 
เสธ.กรม นนอ.รอ.ฯุ ผบ.กรม นนอ.รอ.ฯ ละนนอ.ชัๅนปีทีไ ํ ละ ๒ เป็นก าลังพลสวนสนาม 

เขຌารวมพิธี เพืไอเป็นเกียรติละเป็นการสรຌางวัฒนธรรมทีไดี฿นการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 

฿น รร.นนก.พิธีมอบกระบีไสัๅน฿หຌ นนอ.ชัๅนปีทีไ ํ เพืไอเป็นเกียรติละสดงความยินดีกับ นนอ.ชัๅนปีทีไ ํ 
มีผูຌบังคับบัญชาทุกทาน หัวหนຌาหนวยขกๅนตรงทุกหนวย ละอาจารย์ กกศ.ฯ ละนนอ.ชัๅนปีทีไ ๒,๏,๐ 
ละ ๕ เขຌารวมพิธีมอบกระบีไสัๅน เป็นตຌน 
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ิ๒ี สิไงแวดล้อมด้ำนควำมปลอดภัยของอำคำรสถำนทีไ สะอำดถูกสุขลักษณะและตกแต่ง 
อย่ำงมีควำมสุนทรีย ์

รร.นนก.ไดຌมีการตกตงดูลอาคารสถานทีไ฿หຌสะอาดถูกสุขลักษณะเป็นประจ าวันละ 

มีกิจกรรมเพืไอสงเสริมเป็นพิเศษ ไดຌก กิจกรรมพัฒนาท าความสะอาด ิBig Cleaning Dayี เนืไอง฿น
วันคลຌายวันสถาปนา รร.นนก.ครบรอบ ๒๒ ปี ิปศ.รร.นนก.๐/๐.๏/ํี นอกจากนัๅนเมืไอมีกิจกรรมพิธี
จะตกตงอาคารสถานทีไตลอดจนบริเวณงานพิธีตางโ ฿หຌเหมาะสมละมีความสุนทรีย์ เพืไอท า฿หຌ
ประชาคมทัๅงภาย฿นละภายนอก รร.นนก.ไดຌซกมซาบวัฒนธรรมทหารละสุนทรียภาพอันท า฿หຌเกิด
ความภาคภูมิ฿จละสดชืไนสบายตาสบาย฿จละประทับ฿จ โดย รร.นนก.มี กรก.ฯ เป็นหนวยงาน
รับผิดชอบโดยตรง฿นการตกตงทนพิธี ประดับธงทิว บริเวณประกอบพิธี ดูลสถานทีไ฿หຌสวยงาม
ละเหมาะสมกับงานพิธีมอบกระบีไสัๅน คณะจัดงาน นนอ.ชัๅนปีทีไ ๐ มีหนຌาทีไจัดเตรียมตกตง สถานทีไ
ทัๅงภาย฿นละภายนอกอาคารรณนภากาศ฿หຌมีความสุนทรียภาพ เพืไอจัดงานราตรีชัยพฤกษ์ฯ  
฿นการสดงความยินดีกับ นนอ.ชัๅนปีทีไ ํ ิปศ.รร.นนก.๐/๐.๏/๏ี 

กรก.ฯ ท าความสะอาดสถานทีไประกอบพิธีฯ บริเวณหอพระ รร.นนก.ละอาคารรณภากาศ  
การประดับตกตงทนทีไประทับดຌวยไมຌดอกไมຌประดับทีไสวยงามละมีความประทับ฿จเพืไอพิธีมอบ 

กระบีไสัๅน ละงานราตรีชัยพฤกษ์ฯ เป็นตຌน ิปศ.รร.นนก.๐/๐.๏/๐ี 
ิ๏ี ปรับแต่งและรักษำภูมิทัศน์ให้สวยงำมสอดคล้องกับธรรมชำติและเป็นมิตรกับ

สิไงแวดล้อม 

การเตรียมประกอบพิธีมอบกระบีไสัๅนละงานราตรีชัยพฤกษ์  รร.นนก.โดย กรม นนอ.รอ.ฯ  
ไดຌประสานกับ ผชย.กรก.ฯ ฿นการด าเนินการปรับตง/รักษาภูมิทัศน์บริเวณ รร.นนก.฿หຌมี 
ความสวยงาม เชน การดูลความเรียบรຌอยของสนามหญຌาตามจุดตางโ ฿หຌสัๅนเรียบเสมอ การตัดกิไงไมຌ
฿หຌสวยงามละปลอดภัย ตลอดจนประดับตຌนไมຌดอกไมຌตามบริเวณอาคารสถานทีไประกอบพิธีฯ ละ
บริเวณโดยรอบ฿หຌสวยงามประทับ฿จตอผูຌปกครองของ นนอ.ชัๅนปีทีไ ํ จัดกิจกรรมปลูกตຌนไมຌเนืไอง฿น
วันคลຌายวันสถาปนา รร.นนก.ครบรอบ ๒๒ ปี ิปศ.รร.นนก.๐/๐.๏/๕ี ตลอดจนการปลูกไมຌผล 

ตามฤดูกาลสานตอโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามนวทางพระราชด าริ เพืไอ฿ชຌพืๅนทีไ฿หຌเกิดประโยชน์
ทัๅงยังสรຌางสีเขียวเพิไม฿หຌกับ รร.นนก.อีกดຌวย 

ิ๔ี กำรจัดให้มีพื้นทีไและกิจกรรมทำงวัฒนธรรมทีไเอ้ือและส่งเสริมให้ผู้เรียนและบุคลำกร 

มีส่วนร่วมอย่ำงสมไ ำเสมอ  

 รร.นนก.มีจุดรวมทีไเป็นสถานทีไประกอบพิธี/กิจกรรมทีไเหมาะสมตามผนงานพัฒนา 

ภาวะผูຌน า ผนงานการสนับสนุนกิจกรรมดຌานเอกลักษณ์ทางทหารละวัฒนธรรม฿นมิติทางศิลปะ 

ละวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหารหลายหลงทัๅ งภาย฿นละนอกอาคาร  
เพืไอความเหมาะสมกับลักษณะของงานหรือกิจกรรม เชน ลานอเนกประสงค์ รร.นนก.เป็นสถานทีไ
ประกอบพิธีมอบกระบีไสัๅนก นนอ.ชัๅนปีทีไ ํ ไดຌอยางเหมาะสมละตอเนืไองทุกปี ิปศ.รร.นนก. 
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๐/๐.๏/๏ี การท าบุญตักบาตรเนืไอง฿นวันปี฿หม ละอาคารรณนภากาศ฿ชຌจัดงานราตรีชัยพฤกษ์ ละ
พิธีกตัญญูบูชาคุณครูอาจารย์ รร.นนก.อาคารรณนภากาศ฿ชຌประกอบพิธีไดຌอยางสมเกียรติละ฿ชຌจัด
กิจกรรมอืไนโ ของ กรม นนอ.รอ.ฯ อยางสมไ าเสมอ 

ิ๕ี ระดับควำมพึงพอใจของบุคลำกรและผู้เรียนทีไเกีไยวกับประเดจน ๑ ถึง ๔ ไม่ตไ ำกว่ำ 
๏.๕๑ จำกคะแนนเตจม ๕  

กรม นนอ.รอ.ฯ ไดຌด าเนินการประเมินความพกงพอ฿จของขຌาราชการละนนอ.เกีไยวกับ 

การพัฒนาสุนทรียภาพ฿นมิติทางศิลปะละวัฒนธรรม โดย฿ชຌ฿บบบประเมินความพกงพอ฿จฯ มีค าถาม 

๐ ขຌอ มีคะนนเฉลีไยความพกงพอ฿จ ๐.์์ เกณฑ์ประเมิน ดี ิปศ.รร.นนก.๐/๐.๏/๒ี 
 

กำรประเมินตนเอง 
เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน กำรบรรลุเป้ำหมำย คะแนนกำรประเมิน 

ปฏิบัติไดຌ ๐ ขຌอ ปฏิบัติไดຌ ๕ ขຌอ บรรลุเป้าหมาย ๕  
 

เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง 
ํ. ปศ.รร.นนก.๐/๐.๏/ํ พิธีกระท าสัตย์ปฏิญาณตนตอธงชัยเฉลิมพลประจ าปี ๒๕๕๘ 

๒. ปศ.รร.นนก.๐/๐.๏/๒ กิจกรรมพัฒนาท าความสะอาด 

๏. ปศ.รร.นนก.๐/๐.๏/๏ งานราตรีชัยพฤกษ์ฯ ฿นการสดงความยินดีกับ นนอ.ชัๅนปีทีไ ํ 

๐. ปศ.รร.นนก.๐/๐.๏/๐ การประดับตกตงทนทีไประทบัดຌวยไมຌดอกไมຌประดับทีไสวยงาม 

ละมีความประทับ฿จ 

๕. ปศ.รร.นนก.๐/๐.๏/๕ กิจกรรมปลูกตຌนไมຌเนืไอง฿นวันคลຌายวันสถาปนา รร.นนก. 
ครบรอบ ๒๒ ปี  

๒. ปศ.รร.นนก.๐/๐.๏/๒ ประเมินความพกงพอ฿จของขຌาราชการ ละนนอ. 
เกีไยวกับการพัฒนาสุนทรียภาพ฿นมิติทางศิลปะละวัฒนธรรม 
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ตำรำงแสดงผลกำรประเมินคุณภำพตำมมำตรฐำนและตัวบ่งชี้ มำตรฐำนทีไ ๔ 

มำตรฐำน/
ตัวบ่งชี้ 

 

เป้ำ 

หมำย 

 

ผลกำรด ำเนินงำน 

กำรบรรลุ
เป้ำหมำย 

น้ ำหนัก 

คะแนน
กำร

ประเมิน 

คะแนน 

X 
น้ ำหนัก 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
ิ% หรือ
สัดส่วนี ตัวหำร 

มำตรฐำนทีไ ๔ กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีทำงทหำร 

๐.ํ ิํี ํ๘ 
๒๏Xํ์์ 

๐๒ 
บรรลุ

เป้าหมาย 
ํ ๕ ๕ 

๕์ 

๐.ํ ิ๒ี ํ๘ 
๒๏Xํ์์ 

๐๒ 
บรรลุ

เป้าหมาย 
ํ ๕ ๕ 

๕์ 

๐.ํ ิ๏ี ํ๐ 
๕Xํ์์ 

ํ๘ 
บรรลุ

เป้าหมาย 
ํ ๕ ๕ 

๕์ 

๐.ํ ิ๐ี ํ๐ 
ํ๒Xํ์์ 

๏๒ 
บรรลุ

เป้าหมาย 
ํ ๕ ๕ 

๕์ 

๐.๒ 
ปฏิบัติไดຌ 

๐ ขຌอ 
 

ปฏิบัติไดຌ 
๕ ขຌอ 

บรรลุ
เป้าหมาย 

๏ ๕ ํ๕ 

๐.๏ 
ปฏิบัติไดຌ 

๐ ขຌอ 
 

ปฏิบัติไดຌ 
๕ ขຌอ 

บรรลุ
เป้าหมาย 

๏ ๕ ํ๕ 

คะแนนรวม ํ์ - ๕์ 

คะแนนเฉลีไย (๕์÷๑์=๕ี - 

ระดับคุณภำพ ดีมำก 

 

กำรวิเครำะห์มำตรฐำนทีไ ๔ 

จุดเด่น 

ํ.บุคลากรของ รร.นนก.฿หຌความส าคัญกับการท านุบ ารุ งศิลปวัฒนธรรมไทยละ
ขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหารโดยไดຌเขຌารวมกิจกรรมทีไเกีไยวขຌองอยางตอเนืไอง 

๒. รร.นนก.มีวัฒนธรรมองค์กรทีไเขຌมขใงมีการสานตอการปฏิบัติมารุนตอรุน ซกไงชวยสงเสริม 
ละสนับสนุนตอการด าเนินกิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย ละขนบธรรมเนียมประเพณี
ทางทหารอยางเป็นระบบ 

๏. ผูຌบังคับบัญชา฿หຌความสนับสนุนละมีสวนรวม฿นกิจกรรมอยางตอเนืไอง 
๐. การด าเนินกิจกรรมดຌานขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหารถือเป็นสวนหนกไงของภารกิจ

หรือหนຌาทีไของทหาร ตลอดจนเป็นสวนหนกไงของการฝึกอบรม นนอ.฿หຌมีความเป็นทหารอากาศอาชีพ 



๘๘ |     รายงานการประเมินตนเอง โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธริาช ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 
 

 

๕.มีหนวยงานทัๅงภาย฿นละภายนอก ทอ. ฿หຌการสนับสนุนกิจกรรมการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย ละขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร 

 

แนวทำงเสริม 

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย ละขนบธรรมเนียมประเพณี 
ทางทหาร฿หຌประชาชนทัไวไปไดຌรับรูຌละรับทราบอยางตอเนืไอง ฿นเรืไองทีไเกีไยวกับอัตลักษณ์ของ นนอ. 
ละเอกลักษณ์ของ รร.นนก.฿นดຌานนีๅ 
 

จุดทีไควรพัฒนำ 

 - 

ข้อเสนอแนะเพืไอกำรพัฒนำ 

 - 
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มาตรฐานที่ ๑ การบริหารจัดการละพัฒนาสถาบัน 

 ตัวบงชีๅ ๑.ํ รงรียนนายรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชมีการก้าหนดผน฿นการบริหารจัดการ
สอดคลຌองกับยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศ ละนยบายดຌานการศึกษาของกระทรวงกลาหม  

 กณฑ์การพิจารณา 

(ํี มีผนมบท ผนพัฒนาคุณภาพการศกกษาละ/หรือผนงาน โครงการ  สอดคลຌองกับ 
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ นโยบาย ภารกิจของ รร.นนก.สอดคลຌองกับยุทธศาสตร์ของ
ทอ.ละนโยบายดຌานการศกกษาของ กห. 

(๒ี  รร.นนก.ละหนวยขกๅนตรง รร.นนก.มีผนการด าเนินงาน ผนปฏิบัติการประจ าปี 
สอดคลຌองกับผนมบท ผนพัฒนาคุณภาพการศกกษา 

(๏ี มีตัวบงชีๅของผนมบท ผนพัฒนาคุณภาพการศกกษา ผนปฏิบัติงานประจ าปี ละ  
คาเป้าหมายของตละตัวบงชีๅ เพืไอวัดความส าเรใจของการด าเนินงานตามผนดังกลาว  

(๐ี มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบงชีๅของผนปฏิบัติงานประจ าปีอยางนຌอยปีละ  
๒ ครัๅง ละรายงานตอผูຌบังคับบัญชาเพืไอพิจารณา 

(๕ี  มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบงชีๅของผนมบท ผนพัฒนาคุณภาพการศกกษา
อยางนຌอยปีละ ํ ครัๅง ละรายงานตอผูຌบังคับบัญชา ละสภา รร.นนก.หรือ คณก.เพืไอพิจารณา 

(๒ี มีการน าผลการพิจารณา ขຌอคิดเหใน ละขຌอเสนอนะของสภา รร.นนก.หรือ คณก.
สถาบัน มาปรับปรุงผนมบท ผนพัฒนาคุณภาพการศกกษา ละผนปฏิบัติงานประจ าปี 
 

กณฑ์การประมิน 

นๅ้าหนัก คะนน ํ คะนน ๎ คะนน ๏ คะนน ๐ คะนน ๑ 

๏ คะนน มี ํ-๒ ขຌอ มี ๏ ขຌอ มี ๐ ขຌอ มี ๕ ขຌอ มีครบทุกขຌอ 

 

ผลการด้านินงาน 

 ฿นปีการศกกษา ๒๕๕๘ รร.นนก.มีการก าหนดผน฿นการบริหารจัดการสอดคลຌองกับ
ยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศ ละนโยบายดຌานการศกกษาของ กห. ซกไง รร.นนก.ปฏิบัติไดຌตามเกณฑ์
การประเมิน ๒ ขຌอ จาก ๒ ขຌอ ดังนีๅ 
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ิํี มีผนมบท ผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาละหรือผนงาน ครงการ สอดคลຌองกับ 
ปรัชญา ปณิธานวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ นยบาย ภารกิจของ รร.นนก.สอดคลຌองกับยุทธศาสตร์
ของ ทอ.ละนยบายดຌานการศึกษาของ กห. 

เพืไอเป็นกรอบนวทางการบริหารจัดการทีไมีประสิทธิภาพ เป็นไป฿นนวทางเดียวกัน  
มีบูรณาการละตรงตามนวทางการพัฒนา รร.นนก.โดย กยข.บก.รร.นนก.ไดຌจัดท าผนปฏิบัติ
ราชการ รร.นนก. พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘ ิปศ.รร.นนก.๕/๕.ํ/ํี โดยมีความสอดคลຌองตามปรัชญา 
ปณิธาน วิสัยทัศน์  วัตถุประสงค์ นโยบาย พันธกิจ อัตลักษณ์ละเอกลักษณ์ของ รร.นนก.  
ิปศ.รร.นนก.๕/๕.ํ/๒ี, ิปศ.รร.นนก.๕/๕.ํ/๏ี ละ ิปศ.รร.นนก.๕/๕.ํ/๐ี สอดคลຌองกับ
ยุทธศาสตร์ของ ทอ.ิปศ.รร.นนก.๕/๕.ํ/๕ี ละนโยบายดຌานการศกกษาของ กห.ละนโยบาย
การศกกษาของกองทัพไทย ิปศ.รร.นนก.๕/๕.ํ/๒ี ละ ิปศ.รร.นนก.๕/๕.ํ/๓ี โดยไดຌผาน 

การอนุมัติละความเหในชอบจาก ผบ.รร.นนก.ประธาน คณก.บริหาร รร.นนก. 
ิ๎ี รร.นนก.ละ นขต.รร.นนก.มีผนการด้านินงาน ผนปฏิบัติการประจ้าปีสอดคลຌอง

กับผนมบท ผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

เพืไอเป็นนวทางการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ เป็นไป฿นนวทางเดียวกัน  
มีบูรณาการ รร.นนก.โดย กยข.บก.รร.นนก.ละ นขต.รร.นนก.ไดຌจัดท าผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
โดยสอดคลຌองตามผนการปฏิบัติราชการ รร.นนก. พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘ ิปศ.รร.นนก.๕/๕.ํ/๘ี, 
ิปศ.รร.นนก.๕/๕.ํ/๕ี ละ ิปศ.รร.นนก.๕/๕.ํ/ํ์ี 

ิ๏ี มีตัวบงชีๅของผนมบท ผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผนปฏิบัติงานประจ้าปีละ  
คาป้าหมายของตละตัวบงชีๅ พื่อวัดความส้ารใจของการด้านินงานตามผนดังกลาว 

฿นผนปฏิบัติราชการประจ าปี รร.นนก.เพืไอวัดผลส าเรใจ฿นการบริหารจัดการละ 

การปรับปรุงพัฒนา ไดຌมีการก าหนดตัวชีๅวัดละคาเป้าหมายของตละตัวชีๅวัด ิปศ. รร.นนก. 
๕/๕.ํ/ํี, ิปศ.รร.นนก.๕/๕.ํ/๘ี ละ ิปศ.รร.นนก.๕/๕.ํ/ํ์ี ละ รร.นนก.ไดຌจัดท าค ารับรอง
การปฏิบัติราชการของ รร.นนก.ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โดยมีตัวชีๅวัดตรงตามตัวชีๅวัดสวนหนกไง฿น
ผนการปฏิบัติราชการ ิปศ.รร.นนก.๕/๕.ํ/ํํี เสนอตอ สพร.ทอ.เพืไอประเมิน รร.นนก.  

ิ๐ี มีการติดตามผลการด้านินงานตามตัวบงชีๅของผนปฏิบัติงานประจ้าปีอยางนຌอย 

ปีละ ๎ ครัๅงละรายงานตอผูຌบังคับบัญชาพื่อพิจารณา 

฿นการบริหารจัดการละการปฏิบัติงานของ รร.นนก.นัๅน ไดຌด าเนินการ฿นฐานะเป็น นขต.ทอ.
ละมีนโยบายของ ผบ.รร.นนก.เพืไอเป็นกรอบความคิด฿นการด าเนินงานละการพัฒนาของ  
นขต.รร.นนก.ิปศ.รร.นนก.๕/๕.ํ/ํ๒ี ละเพืไอ฿หຌการบริหารจัดการละการปฏิบัติงานเป็นไปดຌวย
ความเรียบรຌอยละมีประสิทธิภาพ รร.นนก.ไดຌด าเนินการประชุมหลัก ดังนีๅ การประชุม รร.นนก.ของ 
คณก.บริหาร รร.นนก.ซกไงจัดตัๅงขกๅนตามสายการบริหารงานตามโครงสรຌางของ รร.นนก.ตามการจัด 

สวนราชการ ทอ. พ.ศ.๒๕๕๒ มี ผบ.รร.นนก.เป็นประธาน คณก.ฯ เพืไอการบริหารจัดการงานของ 
รร.นนก.โดยจัดการประชุมเป็นประจ าทุกเดือน การประชุม คณก.บริหาร รร.นนก.เพืไอติดตาม 
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การด าเนินงานตามตัวชีๅวัดของผนปฏิบัติราชการปีละ ๒ ครัๅง เพืไอพิจารณาผลการประเมิน 

การด าเนินงานตามตัวชีๅวัดของผนปฏิบัติราชการปีละ ํ ครัๅง ละเพืไอพิจารณาละทบทวน มติ 
นโยบาย รวมทัๅงผลกระทบทีไเกิดขกๅนจากการตัดสิน฿จของ คณก.บริหาร รร.นนก.ปีละ ํ ครัๅง ละ
เพิไมเติมตามความจ าเป็น ิปศ.รร.นนก.๕/๕.ํ/ํ๏ี ละ ิปศ.รร.นนก.๕/๕.ํ/ํ๐ี โดยบันทกก 

การประชุม รร.นนก.นัๅน น าเรียน ผบ.ทอ.ละจกจายหนวยเกีไยวขຌอง การประชุมติดตามเรงรัด 

การ฿ชຌจายงบประมาณของ รร.นนก.โดย เสธ.รร.นนก.เป็นประธานฯ ิปศ.รร.นนก.๕/๕.ํ/ํ๕ี  
เพืไอการบริหารจัดการดຌานงบประมาณของ รร.นนก.โดยจัดการประชุมเป็นประจ าทุกเดือน ละ
น าเสนอ฿นการประชุมติดตามเรงรัดการ฿ชຌจายงบประมาณของ ทอ.โดย เสธ.ทอ.เป็นประธานฯ  
การประชุมศูนย์ประสานผานเวหา โดย เสธ.รร.นนก.เป็นประธานฯ ิปศ.รร.นนก.๕/๕.ํ/ํ๒ี เพืไอ฿หຌ
การปฏิบัติงาน฿น รร.นนก.เป็นไปดຌวยความเรียบรຌอย ทันเหตุการณ์ มีประสิทธิภาพละมีบูรณาการ 
จัดการประชุมเป็นประจ าทุกสัปดาห์ การประชุมติดตามสัไงการขຌอราชการ โดย ผบ. รร.นนก.เป็น
ประธานฯ จัดการประชุมทุกวันจันทร์ละการประชุมยอยผูຌบริหาร รร.นนก.ละผูຌ เกีไยวขຌอง  
โดย ผบ.รร.นนก.เป็นประธานฯ จัดการประชุมทุกวันศุกร์ เพืไอหารือละสัไงการ หน.นขต.ฯ ละ
ผูຌเกีไยวขຌอง฿นประเดในราชการตางโ ละเรืไองเรงดวน ิปศ.รร.นนก.๕/๕.ํ/ํ๓ี ละ ิปศ.รร.นนก. 
๕/๕.ํ/ํ๘ี การประชุมขຌอขัดขຌอง รร.นนก. โดย รอง ผบ.รร.นนก.เป็นประธานฯ เพืไอพิจารณากຌไข
ปัญหาขຌอขัดขຌอง฿นการปฏิบัติงานอยางทันตอเหตุการณ์ละการเปลีไยนปลง ซกไงจัดประชุมสัปดาห์ละ 
ํ ครัๅง ิปศ.รร.นนก.๕/๕.ํ/ํ๕ี ละการประชุมสภา รร.นนก. ทีไจัดขกๅนตามก าหนด เพืไอพิจารณา
เรืไองพิจารณารับรองผลการศกกษา การเลืไอนชัๅน การส าเรใจการศกกษา การปรับปรุงกຌไขระเบียบค าสัไง
ทีไเกีไยวขຌอง เป็นตຌน ิปศ.รร.นนก.๕/๕.ํ/๒์ี     

ส าหรับการด าเนินงานตามตัวชีๅวัดของผนปฏิบัติราชการประจ าปีนัๅน กยข.บก.รร.นนก.ไดຌ
จัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินการตามตัวชีๅวัดปีละ ๒ ครัๅง น าเรียน ผบ.รร.นนก.ละจัดการประชุม 
คณก.บริหาร รร.นนก.เพืไอติดตามละพิจารณาผลการด าเนินงานตามตัวชีๅวัดของผนปฏิบัติราชการ 
ิปศ.รร.นนก. ๕/๕.ํ/ํ๐ี รวมทัๅง กยข.บก.รร.นนก.ไดຌจัดท ารายงานผลการประเมินการปฏิบัติ
ราชการของ รร.นนก.ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการเพืไอน าเรียน ผบ.รร.นนก.ละเสนอ฿หຌ สพร.ทอ.
ประเมินเป็นประจ าทุกปี ิปศ.รร.นนก.๕/๕.ํ/๒ํี 

ิ๑ี มีการประมินผลการด้านินงานตามตัวบงชีๅของผนมบท ผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยางนຌอยปีละ ํ ครัๅง ละรายงานตอผูຌบังคับบัญชา ละสภา รร.นนก.หรือ คณก.
สถาบันพื่อพิจารณา 

รร.นนก.โดย กยข.บก.รร.นนก.ไดຌจัดท าสรุปรายงานการประเมินผลการด าเนินงานตาม
ตัวชีๅวัดของผนการปฏิบัติราชการประจ าปี น าเรียน ผบ.รร.นนก.ละจัดการประชุม คณก.บริหาร 
รร.นนก.เพืไอพิจารณาผลการประเมินผลการด าเนินการตามตัวชีๅวัดของผนการปฏิบัติราชการ  
ิปศ.รร.นนก.๕/๕.ํ/ํ๐ี ละ ิปศ.รร.นนก.๕/๕.ํ/๒๒ี เพืไอพิจารณา฿หຌขຌอเสนอนะละสัไงการ 

฿นการปรับปรุงละพัฒนาผนการปฏิบัติราชการ฿นปีตอไป โดยผานการพิจารณาโดยฝຆายอ านวยการ



๕๒  |        รายงานการประเมินตนเอง โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธริาช ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 

ทีไเกีไยวขຌอง รวมทัๅง สพร.ทอ.ไดຌสงผลการประเมินการปฏิบัติราชการของ นขต.รร.นนก.ตามค ารับรอง
การปฏิบัติราชการเพืไอน าเรียน ผบ.รร.นนก.ิปศ.รร.นนก.๕/๕.ํ/๒๏ี 

ิ๒ี มีการน้าผลการพิจารณา ขຌอคิดหใน ละขຌอสนอนะของ สภา รร.นนก.หรือ คณก.
สถาบัน มาปรับปรุงผนมบท ผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ละผนปฏิบัติงานประจ้าปี 

รร.นนก.โดย กยข.บก.รร.นนก.มีหนຌาทีไสรุปรวบรวมผลการพิจารณา ขຌอคิดเหในละ
ขຌอเสนอนะของ คณก.บริหาร รร.นนก.เพืไอปรับปรุงผนปฏิบัติราชการ฿นการจัดท าผนปฏิบัติ
ราชการของ รร.นนก.ประจ าปี จากการการประชุม คณก.บริหาร รร.นนก.เรืไองการพิจารณาผล 

การประเมินผลการด าเนินการตามตัวชีๅวัดฯ นัๅน เนืไองจากมีผลด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย ละ
เนืไองจากผนปฏิบัติราชการ รร.นนก.฿นปี ๒๕๕๘ มีการปรับเปลีไยนไปตามนโยบายของ ผบ.ทอ.จกงมี
การปรับมิติ฿นผนปฏิบัติราชการ ปี ๒๕๕๘ ละปรับโครงการละกิจกรรม เพืไอการพัฒนาอัตลักษณ์
ของ นนอ.ละเอกลักษณ์ของสถาบัน฿หຌมีความสมบูรณ์ชัดเจนยิไงขกๅน ละวางผนตอเนืไอ งไวຌ฿น
ผนปฏิบัติราชการ ปี ๒๕๕๕ เตรียมการรองรับการประกันคุณภาพการศกกษาของ สปท.ฯ ฿นรอบทีไ ๐ 
ของการตรวจสอบละประเมินคุณภาพการศกกษาภาย฿น รร.นนก.฿นปีการศกกษา ๒๕๒ํ ตอไป  
ิปศ.รร.นนก.๕/๕.ํ/ํ๐ี ละ ิปศ.รร.นนก.๕/๕.ํ/๒๐ี 
 

การประมินตนอง 
ป้าหมาย ผลการด้านินงาน การบรรลุป้าหมาย คะนนการประมิน 

มี ๕ ขຌอ ครบทุกขຌอ ิ๒ ขຌอี บรรลุเป้าหมาย ๕ 

 

อกสาร/หลักฐานอຌางอิง  
ํ. ปศ.รร.นนก.๕/๕.ํ/ํ ผนปฏิบัติราชการ รร.นนก. พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘ 

๒. ปศ.รร.นนก.๕/๕.ํ/๒ คูมือการประกันคุณภาพการศกกษา รร.นนก.  
๏. ปศ.รร.นนก.๕/๕.ํ/๏  เอกสารการจัดสวนราชการ กองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๒  

ิอัตรา ทอ.๕๒ี 
๐. ปศ.รร.นนก.๕/๕.ํ/๐  เอกสารสดงอัตลักษณ์ละเอกลักษณ์ของ รร.นนก. 
๕. ปศ.รร.นนก.๕/๕.ํ/๕ ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๕๕ํ-๒๕๒๒ 

๒. ปศ.รร.นนก.๕/๕.ํ/๒ นโยบายดຌานการศกกษาของกระทรวงกลาโหม 

๓. ปศ.รร.นนก.๕/๕.ํ/๓ นโยบายการศกกษาของกองทัพไทย 

๘. ปศ.รร.นนก.๕/๕.ํ/๘ ผนปฏิบัติราชการ รร.นนก. พ.ศ.๒๕๕๘ 

๕. ปศ.รร.นนก.๕/๕.ํ/๕ 

 

ผนวกผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการประกอบผนปฏิบัติ
ราชการ รร.นนก. พ.ศ.๒๕๕๘ 

ํ์. ปศ.รร.นนก.๕/๕.ํ/ํ์ ผนปฏิบัติราชการ นขต.รร.นนก. พ.ศ.๒๕๕๘ 

ํํ. ปศ.รร.นนก.๕/๕.ํ/ํํ ค ารับรองการปฏิบัติราชการ รร.นนก.ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘  



๕๏  |        รายงานการประเมินตนเอง โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธริาช ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 

ํ๒. ปศ.รร.นนก.๕/๕.ํ/ํ๒ นโยบายของ ผบ.รร.นนก. 
ํ๏. ปศ.รร.นนก.๕/๕.ํ/ํ๏ รายงานการประชุม รร.นนก.ปี ๕๘ 

ํ๐. ปศ.รร.นนก.๕/๕.ํ/ํ๐ รายงานการประชุม คณก.บริหาร รร.นนก.ปี ๕๘ 

ํ๕. ปศ.รร.นนก.๕/๕.ํ/ํ๕ รายงานการประชุมติดตามเรงรัดการ฿ชຌจายงบประมาณของ 
รร.นนก.ปี ๕๘ 

ํ๒. ปศ.รร.นนก.๕/๕.ํ/ํ๒  รายงานการประชุมศูนย์ประสานผานเวหาปี ๕๘  

ํ๓. ปศ.รร.นนก.๕/๕.ํ/ํ๓ รายงานการประชุมติดตามสัไงการขຌอราชการปี ๕๘  

ํ๘. ปศ.รร.นนก.๕/๕.ํ/ํ๘ รายงานการประชุมยอยผูຌบริหาร รร.นนก.ละผูຌเกีไยวขຌอง 
ํ๕. ปศ.รร.นนก.๕/๕.ํ/ํ๕ รายงานการประชุมขຌอขัดขຌอง รร.นนก.ปี ๕๘  
๒์. ปศ.รร.นนก.๕/๕.ํ/๒์ รายงานประชุมสภา รร.นนก.ปี ๕๘  
๒ํ. ปศ.รร.นนก.๕/๕.ํ/๒ํ รายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการ รร.นนก. 
๒๒. ปศ.รร.นนก.๕/๕.ํ/๒๒ รายงานผลการจัดท าผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

ปี ๒๕๕๘  
๒๏. ปศ.รร.นนก.๕/๕.ํ/๒๏ รายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการ นขต.ทอ. 
๒๐. ปศ.รร.นนก.๕/๕.ํ/๒๐ ผนปฏิบัติราชการ รร.นนก.ปี ๕๕  

 

  



๕๐  |        รายงานการประเมินตนเอง โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธริาช ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 

ตัวบงชีๅ ๑.๎ การปฏิบัติตามบทบาทหนຌาที่ของสภาการศึกษาของสถาบันหรือคณะกรรมการของ 
 สถาบัน  

(ํี มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายของ รร.นนก. 
(๒ี มีการปฏิบัติตามบทบาทหนຌาทีไครบถຌวนตามระเบียบ ประกาศ ค าสัไงทีไเกีไยวขຌอง 
(๏ี  มีการติดตามละประเมินการด าเนินงานตามผนยุทธศาสตร์/ผนงานประจ าปี  

อยางนຌอยปีละ ํ ครัๅง 
(๐ี  มีการก ากับดูล รร.นนก.ด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล  
(๕ี มีการทบทวน มติ นโยบาย รวมทัๅงผลกระทบทีไเกิดขกๅนจากการตัดสิน฿จของสภา รร.นนก.  

ของสถาบันหรือ คณก.สถาบัน 

(๒ี มีรายงานการประชุมสภา รร.นนก.หรือ คณก.สถาบัน 

 

กณฑ์การประมิน 

นๅ้าหนัก คะนน ํ คะนน ๎ คะนน ๏ คะนน ๐ คะนน ๑ 

๏ คะนน มี ํ-๒ ขຌอ มี ๏ ขຌอ มี ๐ ขຌอ มี ๕ ขຌอ มีครบทุกขຌอ 

 

ผลการด้านินงาน 

 ฿นปีการศกกษา ๒๕๕๘ รร.นนก.มีการปฏิบัติตามบทบาทหนຌาทีไของสภาสถาบันหรือ คณก. 
ซกไง รร.นนก.ปฏิบัติไดຌตามเกณฑ์การประเมิน ๒ ขຌอ จาก ๒ ขຌอ ดังนีๅ 

ิํี มีการก้าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นยบายของ รร.นนก. 
รร.นนก.ไดຌก าหนดวิสัยทัศน์ ละนโยบายของ รร.นนก.โดยไดຌผานความเหในชอบละ 

การอนุมัติจาก ผบ.รร.นนก.ประธาน คณก.บริหาร รร.นนก.ิปศ.รร.นนก.๕/๕.ํ/๒ี ละ  
ิปศ.รร.นนก.๕/๕.ํ/ํ๒ี ละมีพันธกิจตามเอกสารการจัดสวนราชการกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๒ 
ิปศ.รร.นนก.๕/๕.ํ/๏ี 

 ิ๎ี มีการปฏิบัติตามบทบาทหนຌาที่ครบถຌวนตามระบียบ ประกาศ ค้าสั่ง ที่กี่ยวขຌอง 
 คณก.บริหาร รร.นนก.ซกไงจัดตัๅงขกๅนตามสายการบริหารงานตามโครงสรຌางของ รร.นนก. 

ตามการจัดสวนราชการกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๒ โดยมี ผบ.รร.นนก.เป็นประธาน ฯ ละ  
หก.กยข.บก.รร.นนก.เป็นกรรมการละเลขานุการ มีการปฏิบัติตามบทบาทหนຌาทีไครบถຌวนตาม
ระเบียบกองทัพอากาศวาดຌวย รร.นนก.ิปศ.รร.นนก.๕/๕.๒/ํี ละหนຌาทีไตามเอกสารการจัดสวน
ราชการกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๒ ิอัตรา ทอ.๕๒ี ิปศ.รร.นนก.๕/๕.ํ/๏ี สภา รร.นนอ.ซกไงตงตัๅง
ขกๅนตามระเบียบกองทัพอากาศวาดຌวย รร.นนก. มีการปฏิบัติตามบทบาทหนຌาทีไครบถຌวนตามระเบียบ
กองทัพอากาศวาดຌวย รร.นนก.ิปศ.รร.นนก.๕/๕.๒/ํี ฿นปี ๒๕๕๘ ไมมีการรຌองเรียน฿นเรืไอง 
การปฏิบัติงาน ละไมมีความผิดตามระเบียบ ประกาศค าสัไงทีไเกีไยวขຌอง 



๕๕  |        รายงานการประเมินตนเอง โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธริาช ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 

ิ๏ี มีการติดตามละประมินการด้านินงานตามผนยุทธศาสตร์/ผนงานประจ้าปี 
อยางนຌอยปีละ ํ ครัๅง฿นดຌานการติดตามละประมินการด้านินงานตามผนยุทธศาสตร์/ผนงาน
ประจ้าปีนัๅน คณก.บริหาร  

รร.นนก.ด าเนินการประชุม รร.นนก.เป็นประจ าทุกเดือนละเพิไมเติมตามก าหนด เพืไอติดตาม
ความกຌาวหนຌา ผลความส าเรใจละขຌอขัดขຌอง/ขຌอเสนอนะ฿นการปฏิบัติงาน บันทกกการประชุม 
รร.นนก.น าเรียน ผบ.ทอ.ละจกจายหนวยเกีไยวขຌอง ิปศ.รร.นนก.๕/๕.ํ/ํ๏ี รร.นนก.ด าเนินงาน
ภาย฿ตຌการก ากับดูลของกองทัพอากาศ มีการตรวจเยีไยมจากสายวิทยาการตางโ ของ ทอ.ิจร.ทอ.ุ 
สตน.ุ สตง.ุ สบ.ทอ.ุ สพร.ทอ.ุ กง.ทอ.ุ สอ.ทอ.ุ สพ.ทอ.ุ ชอ.ทอ.ี เป็นประจ าทุกปี โดยรายงานผล
การตรวจนัๅนทางสายวิทยาการไดຌน าเรียน ผบ.ทอ.ุ ผบ.รร.นนก.ละ ผอ.กกศ.รร.นนก.เขຌารวม 

การประชุม ทอ.เป็นประจ าทุกเดือน เพืไอรับทราบประเดในราชการตางโ ทีไเกีไยวขຌอง เสธ. รร.นนก. 
เขຌารวมการประชุมติดตามเรงรัดการ฿ชຌจายงบประมาณของ ทอ.โดย เสธ.ทอ.เป็นประธานฯ  
ผบ.รร.นนก.ละ ผบ.กรม นนอ.รอ.ฯ รวมรับประทานอาหารกลางวันกับ ผบ.ทอ.เป็นประจ าทุกเดือน
เพืไอหารือประเดในราชการ ฿นสวนโครงการศกกษานัๅนอนุมัติโดย ผบ.ทอ.หรือ ผูຌรับมอบอ านาจละ 

งานจัดหาตางโ ผานการ฿หຌความเหในชอบของกรมสายวิทยาการทีไเกีไยวขຌอง ละอนุมัติโดย ผบ.ทอ. 
หรือผูຌรับมอบอ านาจ หลักสูตร รร.นนก.ผานการพิจารณา฿นระดับ ทอ.จากสภาการศกกษา ทอ.ละ
ผานอนุมัติโดยสภาการศกกษาวิชาการทหาร ซกไงมี รมว.กห.เป็นนายกสภาฯ ละ ผบ.สปท.เป็น
เลขานุการ โดย คณก.ประกอบดຌวย ผบ.เหลาทัพ ส าหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตไดຌยืไนขอรับ
รองหลักสูตรจาก กว.ละทีไผานมานัๅนไดຌรับการรับรอง 

สภา รร.นนก.ซกไงมี ผบ.รร.นนก.เป็นประธานฯ ละ หก.กสป.รร.นนก.เป็นเลขานุการ 
ด าเนินการประชุม สภา รร.นนก.เพืไอพิจารณาการจัดตัๅง รวม ยุบ เลิกสาขาวิชา การรับรองหลักสูตร 
รร.นนก.การก าหนดนโยบายละวิธีการศกกษา฿หຌเหมาะสม ก าหนดพืๅนฐานความรูຌ คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์การเขຌาเป็น นนอ.ระยะเวลาการศกกษา การสอบ ละเงืไอนไขการรับปริญญา  อนุมัติ 
฿บประกาศนียบัตร วุฒิบัตร ละรางวัลทีไเกีไยวกับการศกกษาละฝึกอบรมของ นนอ.พิจารณารับรอง 
ผลการศกกษา การเลืไอนชัๅน ละการส าเรใจการศกกษา สิทธิเขຌาสอบ การถอนทะเบียน นนอ.ละ
ปรับปรุงกຌไขระเบียบขຌอบังคับทีไเกีไยวขຌอง ิปศ.รร.นนก.๕/๕.๒/ํี ละิปศ.รร.นนก.๕/๕.ํ/๒์) 

กยข.บก.รร.นนก.ไดຌจัดท าสรุปรายงานการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชีๅวัดของ
ผนปฏิบัติราชการประจ าปี ละไดຌจัดการประชุม คณก.บริหาร รร.นนก.เพืไอพิจารณาผล 

การประเมินผลการด าเนินการตามตัวชีๅวัดของผนการปฏิบัติราชการปีละ ํ ครัๅง ิปศ.รร.นนก. 
๕/๕.ํ/ํ๐ี เพืไอพิจารณา฿หຌขຌอเสนอนะ ละสัไงการ฿นการปรับปรุงละพัฒนาผนการปฏิบัติ
ราชการ฿นปีตอไป จากการประชุมฯ เนืไองจากมีผลด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย ละเนืไองจาก
ผนปฏิบัติราชการ รร.นนก.ปี ๒๕๕๓ ละปี ๒๕๕๘ มีความตอเนืไองกัน จกงสรุป฿หຌคงสาระหลักของ
ผนปฏิบัติราชการ รร.นนก.ปี ๒๕๕๘ ฿หຌปรับโครงการละกิจกรรม เพืไอการพัฒนาอัตลักษณ์ของ 
นนอ.ละเอกลักษณ์ของสถาบัน฿หຌมีความสมบูรณ์ชัดเจนยิไงขกๅน  เพืไอเตรียมการรองรับการตรวจ



๕๒  |        รายงานการประเมินตนเอง โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธริาช ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 

ประเมินการประกันคุณภาพการศกกษาภาย฿นของ สปท.ฯ ฿นรอบทีไ ๐ ฿นปีการศกกษา ๒๕๒ํ ตอไป 
ิปศ.รร.นนก.๕/๕.ํ/๒๐ี 

 ิ๐ี มีการก้ากับดูล฿หຌ รร.นนก.ด้านินงานตามหลักธรรมาภิบาล 

 ฿นดຌานการก ากับดูลการด าเนินงานของ รร.นนก.นัๅน ผบ.รร.นนก. ละ คณก.การบริหาร  
รร.นนก.ไดຌก ากับดูล฿หຌหนวยงานละบุคลากรของ รร.นนก.ด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล       
ิปศ.รร.นนก. ๕/๕.๒/๒ี มีการบริหารราชการทีไดี มีคุณธรรม จริยธรรม ละปฏิบัติตามกฎระเบียบ
อยางเครงครัด 

 ิ๑ี มีการทบทวน มติ นยบาย รวมทัๅงผลกระทบที่กิดขึๅนจากการตัดสิน฿จของ 

สภา รร.นนก.หรือ คณก.สถาบัน 

 ฿นการประชุม รร.นนก.มีวาระการติดตามงานจากการสัไงการ เพืไอติดตามความกຌาวหนຌา 

ละ นขต.รร.นนก.ไดຌน าเสนอผลการปฏิบัติงานละขຌอขัดขຌองตางโ ิปศ.รร.นนอ.๕/๕.ํ/ํ๏ี  
ละ คณก. บริหาร รร.นนก.ไดຌก าหนด฿หຌมีวาระการประชุมประจ าปี เพืไอพิจารณาละทบทวน มติ 
นโยบายรวมทัๅงผลกระทบทีไเกิดขกๅนจากการตัดสิน฿จของ คณก.บริหาร รร.นนก.โดย฿นปี ๕๘ นัๅน  
มีการเปลีไยนปลงหลักสูตรการศกกษา เพิไมระยะเวลา฿นการศกกษา จาก ๐ ปี เป็น ๕ ปีการศกกษา  
ท า฿หຌตຌองมีการเตรียมด าเนินการรองรับการเรียนการสอนละการฝึกส าหรับการศกกษาตามหลักสูตร
การศกกษาดังกลาว ิปศ.รร.นนอ.๕/๕.ํ/ํ๐ี 

 ิ๒ี มีรายงานการประชุมสภา รร.นนก.หรือ คณก.สถาบัน 

 คณก.บริหาร รร.นนก.ไดຌจัดการประชุม รร.นนก.เป็นประจ าทุกเดือนละเพิไมเติมตามทีไ
ก าหนด ละไดຌท ารายงานการประชุม฿นทุกครัๅง ิปศ.รร.นนก.๕/๕.ํ/ํ๏ี ละ ิปศ.รร.นนก. 
๕/๕.ํ/ํ๐ี สภา รร.นนก.จัดการประชุมตามก าหนดละท ารายงานการประชุม฿นทุกครัๅง  
ิปศ.รร.นนก.๕/๕.ํ/๒์ี 
 

การประมินตนอง 
ป้าหมาย ผลการด้านินงาน การบรรลุป้าหมาย คะนนการประมิน 

มี ๕ ขຌอ ครบทุกขຌอ ิ๒ ขຌอี บรรลุเป้าหมาย ๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๓  |        รายงานการประเมินตนเอง โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธริาช ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 

อกสาร/หลักฐานอຌางอิง 
ํ. ปศ.รร.นนก.๕/๕.ํ/๒ คูมือการประกันคุณภาพการศกกษา รร.นนก.  
๒. ปศ.รร.นนก.๕/๕.ํ/๏  เอกสารการจัดสวนราชการ กองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๒ ิอัตรา ทอ.๕๒ี 
๏. ปศ.รร.นนก.๕/๕.ํ/ํ๒ นโยบายของ ผบ.รร.นนก. 
๐. ปศ.รร.นนก.๕/๕.ํ/ํ๏ รายงานการประชุม รร.นนก.ปี ๕๘ 

๕. ปศ.รร.นนก.๕/๕.ํ/ํ๐ รายงานการประชุม คณก.บริหาร รร.นนก.ปี ๕๘ 

๒. ปศ.รร.นนก.๕/๕.ํ/๒์ รายงานประชุมสภา รร.นนก.ปี ๕๘  
๓. ปศ.รร.นนก.๕/๕.ํ/๒๐ ผนปฏิบัติราชการ รร.นนก.ปี ๕๕  
๘. ปศ.รร.นนก.๕/๕.๒/ํ  ระเบียบกองทัพอากาศวาดຌวย รร.นนก. 
๕. ปศ.รร.นนก.๕/๕.๒/๒  ผลการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๘  |        รายงานการประเมินตนเอง โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธริาช ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 

ตัวบงชีๅ ๑.๏ การปฏิบัติหนຌาที่ตามบทบาทของผูຌบริหารสถาบัน  

กณฑ์การ฿หຌคะนน  
 ฿ชຌคาคะนนการประเมินผลผูຌบริหารสถาบันตามหลักธรรมาภิบาล โดยสถาบันออกบบ
ประเมินละ฿หຌผูຌบริหารประเมินตนเอง ิคะนนเตใม ๕ี 
 

ผลการด้านินงาน 

 รร.นนก.จัดท าเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหนຌาทีไของ ผบ. รร.นนก.ละ 

บบประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหนຌาทีไของ ผบ.รร.นนก.โดย ผบ.รร.นนก.ประเมินตนเองไดຌคะนน
รวมเทากับ ๐.๒๒ จ านกเป็น ดຌานภาวะผูຌน า ๕.์์ คะนน ดຌานพัฒนาองค์กร ๐.๕์ คะนน ละ
หลักธรรมภิบาล ๕.์์ คะนน โดยมีผลการประเมิน฿นตละดຌาน ิปศ.รร.นนก.๕/๕.๏/ํี ละ 
ิปศ.รร.นนก.๕/๕.๏/๒ี ดังนีๅ 

หลักธรรมาภิบาล คะนน 

หลักนิติธรรม ๕.์์ 

หลักคุณธรรม ๕.์์ 

หลักความโปรง฿ส ๕.์์ 

หลักการมีสวนรวม ๕.์์ 

หลักความรับผิดชอบ ๕.์์ 

หลักความคุຌมคา ๕.์์ 

 

การประมินตนอง 
ป้าหมาย ผลการด้านินงาน การบรรลุป้าหมาย คะนนประมินตนอง 

- ๕.์์ - ๕ 

 

อกสาร/หลักฐานอຌางอิง 
ํ. ปศ.รร.นนก.๕/๕.๏/ํ บบประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหนຌาทีไของ ผบ.รร.นนก. 
๒. ปศ.รร.นนก.๕/๕.๏/๒ ผลการประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหนຌาทีไของ ผบ.รร.นนก. 

 

  



๕๕  |        รายงานการประเมินตนเอง โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธริาช ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 

ตัวบงชีๅ ๑.๐ ศักยภาพของระบบฐานขຌอมูลพื่อการบริหารจัดการรียนการสอนละการวิจัย  
กณฑ์การพิจารณา 

 (ํี มีผนพัฒนาระบบสารสนเทศ 

 (๒ี มีฐานขຌอมูลเพืไอการบริหารละการตัดสิน฿จตามพันธกิจของสถาบัน 

 (๏ี มีการบริหารจัดการขຌอมูลละผูຌรับผิดชอบ 

 (๐ี มีการประเมินความพกงพอ฿จของผูຌ฿ชຌฐานขຌอมูล 

 (๕ี มีการปรับปรุงฐานขຌอมูล฿หຌทันสมัยอยูเสมอ 

 (๒ี ฐานขຌอมูลทัๅงหมดสามารถเชืไอมโยงกันเป็นเครือขายของสถาบัน 

 (๓ี มีการรักษาความปลอดภัย฿นการ฿ชຌฐานขຌอมูล  
 

กณฑ์การประมิน 

นๅ้าหนัก คะนน ํ คะนน ๎ คะนน ๏ คะนน ๐ คะนน ๑ 

๏ คะนน มี ํ-๏ ขຌอ มี ๐ ขຌอ มี ๕ ขຌอ มี ๒ ขຌอ มีครบทุกขຌอ 

 

ผลการด้านินงาน 

 ฿นปีการศกกษา ๒๕๕๘ รร.นนก.มีศักยภาพของระบบฐานขຌอมูล เพืไอการบริหารจัดการเรียน
การสอนละการวิจัย ซกไง รร.นนก.ปฏิบัติไดຌตามเกณฑ์การประเมิน ๓ ขຌอ จาก ๓ ขຌอดังนีๅ 
 ิํี มีผนพัฒนาระบบสารสนทศ 

รร.นนก.โดย กทส.รร.นนก.รับผิดชอบดຌานระบบสารสนเทศของ รร.นนก.ไดຌด าเนินการจัดท า
ผนมบทสารสนเทศ รร.นนก.ิฉบับทีไ๒ี พ.ศ. ๒๕๕๒–๒๕๕๕ ิปศ.รร.นนก.๕/๕.๐/ํี เพืไอเป็น 

นวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศเพืไอตอบสนองภารกิจของ รร.นนก .ละกองทัพอากาศ 

โดย รร.นนก.ไดຌตงตัๅง คณก.เทคโนโลยีสารสนเทศละการสืไอสาร รร.นนก.โดยมี เสธ.รร.นนก.  
เป็นประธานคณก ฯ ิCIO ) เพืไอการบริหารจัดการ บูรณาการ ก ากับ ดูล ควบคุม ละพัฒนา 

ดຌานเทคโนโลยีสารสนเทศของ รร.นนก.฿หຌมีประสิทธิภาพ โดยมีการประชุมตามวาระทีไก าหนด โดยมี 
กทส.รร.นนก.เป็นหนวยงานรับผิดชอบจัดท าผนการปฏิบัติงานดຌานสารสนเทศ ประจ าปี ๒๕๕๘ 
ิปศ.รร.นนก.๕/๕.๐/๒ี ละด าเนินการบริหารจัดการระบบเครือขาย ฯ ของ รร.นนก.เพืไอด าเนินการ
ภารกิจรายงานตอ คณก.เทคโนโลยีสารสนเทศของ รร.นนก.ทราบอยางตอเนืไอง 

 ิ๎ี มีฐานขຌอมูลพื่อการบริหารละการตัดสิน฿จตามพันธกิจของสถาบัน 

 รร.นนก.โดย กทส.รร.นนก.มีหนຌาทีไดูลละพัฒนาระบบฐานขຌอมูลเพืไอการบริหารละ 

การตัดสิน฿จ ฿นปีการศกกษา ๒๕๕๘ มีการด าเนินงานตางโ ดังนีๅ          
   ๒.ํ กทส.ฯ ไดຌพัฒนาระบบบริการการศกกษา เริไม฿ชຌงาน฿นปีการศกกษา ๒๕๕๓ จนถกง

ปัจจุบัน เป็นโปรกรมทีไ฿ชຌ฿นการบริหารจัดการศกกษาของ รร.นนก.นับตัๅงตการลงทะเบียนประวัติ  
เขຌาเป็น นนอ.การลงทะเบียนเรียนรายวิชา การจัดตารางการเรียนการสอน ตารางสอบ การบันทกก  



ํ์์  |        รายงานการประเมนิตนเอง โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 

ผลการศกกษา฿นตละรายวิชา รวมทัๅงคะนนการวัดละประเมินคุณลักษณะตางโ ของ นนอ.จนถกง
การรวมคะนนตัดเกรดปลายภาคตละปีการศกกษาตลอดหลักสูตร จนออกระเบียนผลการศกกษา 

โดยทีไ นนอ.สามารถเขຌาดูคะนนของตนเองผานโปรกรมนีๅไดຌเชนกัน นอกจากนีๅยัง฿หຌ นนอ.
ประเมินผลการเรียนการสอนละอาจารย์ผูຌสอน฿นตละวิชา ซกไงขຌอมูลเหลานีๅ จะเป็นขຌอมูลเพืไอ฿หຌ 
ผูຌบริหาร รร.นนก.สามารถรูຌสถานภาพของการเรียนการสอนละผลของการศกกษาไดຌอยางตอเนืไอง  

ละน ามาพัฒนาไดຌสอดคลຌองกับปัญหาละความตຌองการของผูຌ เ รี ยนอย า ง เหมาะสม  
URL: http://ams.nkrafa.ac.th/registrar/home.asp ิปศ.รร.นนก.๕/๕.๐/๏ี 
 ๒.๒ มีการจัดท าระบบ E-library เพืไอ฿หຌบุคลากร ละ นนอ.สามารถสืบคຌนขຌอมูล
หนังสือทีไมีอยู฿นหຌองสมุด รร.นนก.ไดຌดຌวยตนเอง ิปศ.รร.นนก.๕/๕.๐/๐) 

URL: http://202.28.84.16/wcrta/search/search_std.php  
                ๒.๏ มีการจัดท าระบบฐานขຌอมูลเกีไยวกับการติดตามคุณภาพผูຌส าเรใจการศกกษาละ
รางวัลเรียนดีโดย กสป.ฯ รับผิดชอบด าเนินการ กทส.ฯ สนับสนุนระบบเครือขายละอุปกรณ์
ประกอบ ิปศ.รร.นนก.๕/๕.๐/๕) 

๒.๐ กสว.ฯ จัดท าระบบฐานขຌอมูลเกีไยวกับงานวิจัยละการจัดการความรูຌของ รร.นนก. 
URL: www.rtafaresearch.org ิปศ.รร.นนก.๕/๕.๐/๒)   

๒.๕ มีระบบ E-book เอกสารวารสารวิชาการนายเรืออากาศ ซกไงรวบรวมบทความวิจัย 

รวมทัๅงบทความทางวิชาการของคณาจารย์ละผลงานวิจัยของนนอ. มาเผยพรบนเวบไซต์ของ 
รร.นนก.เพืไอ฿หຌบริการดຌานวิชาการส าหรับผูຌทีไสน฿จศกกษาคຌนควຌาเพิไมเติม ิปศ.รร.นนก.๕/๕.๐/๓) 

URL: http://nkrafa.ac.th/index.php/2015-09-28-03-44-51/2016-02-24-02-14-57           

๒.๒ กปศ.ฯ จัดท าระบบฐานขຌอมูลการประกันคุณภาพการศกกษาเพืไอรวบรวมผล 

การด าเนินงานดຌานการประกันคุณภาพการศกกษา  URL: https://qa.rtafa.ac.th/index.php  
ิปศ.รร.นนก.๕/๕.๐/๘)  

๒.๓ กทส.ฯ รวมกับ กสป.ฯ จัดท าระบบรับสมัคร นตท.สวนทอ.ทางระบบออนไลน์ 
เตใมรูปบบ โดย฿ชຌ฿นการรับสมัคร นตท.สวน ทอ.ประจ าปีการศกกษา ๕๘ ทางออนไลน์ชองทางเดียว 
รวมทัๅง฿ชຌ฿นการประกาศผลการรับสมัคร จຌงขาวสารการรับสมัคร ละประกาศผลการสอบเขຌาเป็น 
นตท.สวนทอ. URL: http://admission.rtafa.ac.th/ ิปศ.รร.นนก.๕/๕.๐/๕) ซกไงสามารถด าเนินการ
ไดຌอยางเรียบรຌอย 

  ๒.๘ มีระบบสารสนเทศดຌานงบประมาณเพืไอควบคุมการ฿ชຌจายงบประมาณภาย฿น ทอ. 
ิRTAF Internal Budgetary Control System: IBCS) ิปศ.รร.นนก.๕/๕.๐/ํ์) 

๒.๕ กกพ.บก .รร .นนก.ดຌ านก าลั งพล ทอ.มี ร ะบบฐานขຌอมู ลบุคลากรตาม  
URL: http://10.107.6.5/personnel/loginpage.aspx ซกไง฿น URL ดังกลาวจะมีคูมือการ฿ชຌงาน
ระบบ HRIS เบืๅองตຌน฿หຌศกกษาเพิไมเติมดຌวย ิปศ.รร.นนก.๕/๕.๐/ํํ) 

http://ams.nkrafa.ac.th/registrar/home.asp
http://202.28.84.16/wcrta/search/search_std.php
http://www.rtafaresearch.org/
http://nkrafa.ac.th/index.php/2015-09-28-03-44-51/2016-02-24-02-14-57
https://qa.rtafa.ac.th/index.php
http://admission.rtafa.ac.th/
http://10.107.6.5/personnel/loginpage.aspx


ํ์ํ  |        รายงานการประเมนิตนเอง โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 

๒.ํ์ กทส.ฯ ไดຌด าเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับผูຌบริหารระดับสูงของ 
รร.นนก.ิปศ.รร.นนก.๕/๕.๐/ํ๒) เพืไอ฿ชຌ฿นการติดตามการด าเนินการของหนวยงานตางโ ละเขຌาสู
ระบบงานดຌานการศกกษา งบประมาณ ก าลังพล ละสงก าลังบ ารุงของ รร.นนก.ไดຌ ปัจจุบันยังอยู฿น
ระหวางการด าเนินการปรับปรุง 

ิ๏ี มีการบริหารจัดการขຌอมูลละผูຌรับผิดชอบ 

  คณก.เทคโนโลยีสารสนเทศละการสืไอสาร รร.นนก.โดย กทส.รร.นนก.เป็นผูຌด าเนินการ 

มีหนຌาทีไการบริหารจัดการขຌอมูล฿นสวนกลางละไดຌก าหนด฿หຌหนวยงานเจຌาของฐานขຌอมูลบริหาร
จัดการขຌอมูลทีไมีอยู฿หຌมีประสิทธิภาพ 

 

ฐานขຌอมูล ผูຌรับผิดชอบ 

 ระบบบริการการศกกษา กทส.รร.นนก.ละ นขต.ทีไเกีไยวขຌอง 

 งานวิจัยละการจัดการความรูຌ กสว.รร.นนก. 

 การติดตามคุณภาพผูຌส าเรใจการศกกษาละรางวัลเรียนดี 
 ระบบรับสมัครนักเรียนเตรียมทหาร฿นสวนของ ทอ.

ิออนไลน์ี 

กสป.รร.นนก. 

 การประกันคุณภาพการศกกษา กปศ.บก.รร.นนก. 

 งานงบประมาณ นายทหารงบประมาณ รร.นนก. 

 งานก าลังพล กกพ.บก.รร.นนก. 

 เวใปไซต์ รร.นนก.ิการประชาสัมพันธ์ รร.นนก.ี  
ละระบบเครือขาย฿น รร.นนก. 

กทส.รร.นนก. 
 RTAFA E-learning, RTAFA E-library, RTAFA E-book 

 โปรกรมเพืไอการบริหารตามพันธกิจส าหรับผูຌบริหารระดับสูง 
 

 ิ๐ี มีการประมินความพึงพอ฿จของผูຌ฿ชຌฐานขຌอมูล 

 รร.นนก.โดย กทส.รร.นนก.ไดຌด าเนินการประเมินความพกงพอ฿จของผูຌ ฿ชຌฐานขຌอมูล  
โดยสงบบสอบถาม เพืไอส ารวจความพกงพอ฿จไปยัง นขต.บก.รร.นนก.ละ นขต.รร.นนก. 
ิขຌาราชการ/ลูกจຌาง/พนักงานราชการ/นนอ.ี โดยจกบบสอบถาม จ านวน ๕์ ชุด ไดຌรับ
บบสอบถามกลับคืน จ านวน ๐๕ ชุด คิดเป็นรຌอยละ ๕๕.๕๕ มีคาเฉลีไยของระดับคะนน 

ความพกงพอ฿จฯ เทากับ ๏.๓๕  คะนน เกณฑ์การประเมินอยู฿นระดับดี ิปศ.รร.นนก.๕/๕.๐/ํ๏ี 
ละ ิปศ.รร.นนก.๕/๕.๐/ํ๐ี ซกไง กทส.ฯ ไดຌน าขຌอเสนอนะจากผูຌ฿ชຌบริการมาพิจารณาปรับปรุง
ระบบฐานขຌอมูลของ รร.นนก.฿หຌมีประสิทธิภาพยิไงขกๅน 



ํ์๒  |        รายงานการประเมนิตนเอง โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 

ิ๑ี มีการปรับปรุงฐานขຌอมูล฿หຌทันสมัยอยูสมอ 

 ผูຌรับผิดชอบฐานขຌอมูล฿นตละสวน มีการปรับปรุงฐานขຌอมูล฿หຌทันสมัยอยูเสมอ โดยปรากฏ
หลักฐานเชิงประจักษ์ตามเวใบไซต์ รวมทัๅงมีการเผยพรขาวสารกิจกรรมตางโ ของ รร.นนก.ผาน
เวใบไซต์ของ รร.นนก.โดยนอกเหนือจากฐานขຌอมูลตาม ขຌอ ๏ คือ ิปศ.รร.นนก.๕/๕.๐/ํ๕ี 

 ํี เวใบไซต์ รร.นนก.   http://www.rtafa.ac.thุ www.nkrafa.ac.th 

 ๒ี ระบบสารบรรณอิเลใกทรอนิกส์  http://แเ.แเ็.แ.แแเ/iwebflow 

 ๏ี ระบบฐานขຌอมูลศิษย์เกา นนอ.  http://www.thaiaircadet.com 

ิ๒ี ฐานขຌอมูลทัๅงหมดสามารถชื่อมยงกันป็นครือขายของสถาบัน 

ฐานขຌอมูลของ รร.นนก.นัๅนเชืไอมโยงกันเป็นเครือขายของสถาบันตามเอกสารขຌอมูลสถานภาพ
เทคโนโลยีสารสนเทศละการสืไอสาร รร.นนก.ิปศ.รร.นนก.๕/๕.๐/ํ๒ี 

ิ๓ี มีการรักษาความปลอดภัย฿นการ฿ชຌฐานขຌอมูล  
มีการรักษาความปลอดภัยของระบบบริหารจัดการขຌอมูลตามระเบียบของกองทัพอากาศ 

วาดຌวยการรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ๒๕๕๒ ิปศ.รร.นนก.๕/๕.๐/ํ๓ี โดยมี 
การตงตัๅง คณก.ละนายทหารรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศของ รร.นนก.ิปศ.รร.นนก. 
๕/๕.๐/ํ๘ี ฿ชຌบบรายการตรวจติดตามการปฏิบัติตามระเบียบกองทัพอากาศวาดຌวยการรักษา 

ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ๒๕๕๒ ิปศ.รร.นนก.๕/๕.๐/ํ๕ี ละ฿นการเขຌาสูระบบ
สารสนเทศ/ฐานขຌอมูล มีการก าหนดชืไอผูຌ฿ชຌละรหัสผานการเขຌาถกงขຌอมูลของบุคลากรทุกคน  

(ปศ.รร.นนก.๕/๕.๐/๒์ี 
 

การประมินตนอง 
ป้าหมาย ผลการด้านินงาน การบรรลุป้าหมาย คะนนการประมิน 

มี ๒ ขຌอ ครบทุกขຌอ ิ๓ ขຌอี บรรลุเป้าหมาย ๕ 

 

อกสารอຌางอิง 
ํ. ปศ.รร.นนก.๕/๕.๐/ํ ผนมบทสารสนเทศ รร.นนก.ิฉบับทีไ๒ี พ.ศ.๒๕๕๒–๒๕๕๕  

๒. ปศ.รร.นนก.๕/๕.๐/๒ ผนการปฏิบัติงานดຌานสารสนเทศ ประจ าปี ๒๕๕๓  

๏. ปศ.รร.นนก.๕/๕.๐/๏ ระบบบริการการศกกษา  

๐. ปศ.รร.นนก.๕/๕.๐/๐ ระบบ E-learning  

๕. ปศ.รร.นนก.๕/๕.๐/๕ ระบบ E-library  

๒. ปศ.รร.นนก.๕/๕.๐/๒ ระบบฐานขຌอมูลเกีไยวกับงานวิจัย  

๓. ปศ.รร.นนก.๕/๕.๐/๓ ระบบ E-book เอกสารวารสารวิชาการนายเรืออากาศ  

๘. ปศ.รร.นนก.๕/๕.๐/๘ ระบบฐานขຌอมูลการประกันคุณภาพการศกกษา  

http://www.rtafa.ac.th/
http://10.107.1.110/iwebflow
http://www.thaiaircadet.com/
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๕. ปศ.รร.นนก.๕/๕.๐/๕ ระบบรับสมัคร นตท.สวน ทอ.ทางระบบออนไลน์  
ํ์. ปศ.รร.นนก.๕/๕.๐/ํ์ ระบบสารสนเทศดຌานงบประมาณ 

ํํ. ปศ.รร.นนก.๕/๕.๐/ํํ ระบบฐานขຌอมูลบุคลากร  

ํ๒. ปศ.รร.นนก.๕/๕.๐/ํ๒   ระบบสารสนเทศส าหรับผูຌบริหารระดับสูงของ รร.นนก.  
ํ๏. ปศ.รร.นนก.๕/๕.๐/ํ๏ บบสอบถามความพกงพอ฿จของผูຌ฿ชຌฐานขຌอมูล รร.นนก. 

ปีการศกกษา ๒๕๕๘ 

ํ๐. ปศ.รร.นนก.๕/๕.๐/ํ๐ รายงานผลการประเมินความพกง฿จของผูຌ฿ชຌฐานขຌอมูล รร.นนก.  
ํ๕. ปศ.รร.นนก.๕/๕.๐/ํ๕ สถานภาพเทคโนโลยีสารสนเทศละการสืไอสาร รร.นนก. 
ํ๒. ปศ.รร.นนก.๕/๕.๐/ํ๒ การเชืไอมโยงฐานขຌอมูล 

ํ๓. ปศ.รร.นนก.๕/๕.๐/ํ๓ ระเบียบของกองทัพอากาศวาดຌวยการรักษาความปลอดภัย 

ของระบบสารสนเทศ ๒๕๕๒  

ํ๘. ปศ.รร.นนก.๕/๕.๐/ํ๘ ค าสัไงตงตัๅง คณก.ละนายทหารรักษาความปลอดภัย 

ระบบสารสนเทศของ รร.นนก.  
ํ๕. ปศ.รร.นนก.๕/๕.๐/ํ๕ บบรายการตรวจติดตามการปฏิบัติตามระเบียบ

กองทัพอากาศวาดຌวยการรักษาความปลอดภัยของ 
ระบบสารสนเทศ ๒๕๕๒ 

๒์. ปศ.รร.นนก.๕/๕.๐/๒์ การก าหนดชืไอผูຌ฿ชຌละรหัสผานการเขຌาถกงขຌอมูลของบุคลากร 
รร.นนก. 
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 ตัวบงชีๅ ๑.๑ รร.นนก.มีการบริหารจัดการความรูຌอยางป็นระบบพื่อพัฒนา฿หຌป็นองค์กรหง 
การรียนรูຌ  
กณฑ์การพิจารณา 

(ํี มีการก าหนดประเดในความรูຌละเป้าหมายของการจัดการความรูຌทีไสอดคลຌองกับ 

ผนมบท ิผนกลยุทธ์ี ของ รร.นนก. 
(๒ี ก าหนดบุคลากรกลุมเป้าหมายทีไจะพัฒนาความรูຌละทักษะอยางชัดเจนตามประเดใน

ความรูຌทีไก าหนด 

(๏ี มีการบงปันละลกเปลีไยนเรียนรูຌจากความรูຌ ทักษะของผูຌมีประสบการณ์ตรงเพืไอคຌนหา
นวปฏิบัติทีไดีตามประเดในความรูຌทีไก าหนด 

(๐ี มีการรวบรวมความรูຌตามประเดในความรูຌทีไก าหนดทัๅงทีไมีอยู฿นตัวบุคคลละหลงเรียนรูຌ
อืไนโ ทีไเป็นนวทางปฏิบัติทีไดีมาพัฒนาจัดเกใบอยางเป็นระบบ  

(๕ี มีการน าความรูຌทีไ ไดຌจากการจัดการความรูຌทีไ เป็นนวทางปฏิบัติทีไดีมาปรับ฿ชຌ฿น 

การปฏิบัติงานจริง 
 

กณฑ์การประมิน 

นๅ้าหนัก คะนน ํ คะนน ๎ คะนน ๏ คะนน ๐ คะนน ๑ 

๏ คะนน มี ํ ขຌอ มี ๒ ขຌอ มี ๏ ขຌอ มี ๐ ขຌอ มีครบทุกขຌอ 

 

ผลการด้านินงาน 

 ฿นปีการศกกษา ๒๕๕๘ รร.นนก.มีการบริหารจัดการความรูຌอยางเป็นระบบ เพืไอพัฒนา฿หຌเป็น
องค์กรหงการเรียนรูຌ ซกไง รร.นนก.ปฏิบัติไดຌตามเกณฑ์การประเมิน ๕ ขຌอ จาก ๕ ขຌอ ดังนีๅ 

ิํี มีการก้าหนดประดในความรูຌละป้าหมายของการจัดการความรูຌที่สอดคลຌองกับ 

ผนมบท ิผนกลยุทธ์ี ของ รร.นนก. 
รร.นนก.ไดຌตงตัๅง คณอก.การจัดการความรูຌของ รร.นนก.ิปศ.รร.นนก.๕/๕.๕/ํี โดยมี  

เสธ รร.นนก.เป็นประธาน ละ หก.กสว.รร.นนก.ท าหนຌาทีไเลขานุการฯ เพืไอก าหนดผนงานละ
นโยบาย฿นการด าเนินงานจัดการความรูຌของ รร.นนก.ด าเนินการดຌานการจัดการความรูຌของ รร.นนก. 
สรຌางความรูຌความเขຌา฿จละ฿หຌนวทาง฿นการจัดท าผนจัดการความรูຌ เป็นตຌน โดยมีการด าเนินการ
ตามผนด าเนินการพัฒนาคุณภาพดຌวยเครืไองมือ KM/QCC ของ รร.นนก.ิปศ.รร.นนก.๕/๕.๕/๒) 

฿นปี ๕๘ นัๅน จากการประชุม คณอก.การจัดการความรูຌของ รร.นนก.ไดຌมีนโยบาย฿หຌเนຌนด าเนินการ
จัดการความรูຌ฿น ๒ ดຌาน คือ ํี ดຌานการบินละการทหาร ละ ๒ี ดຌานการปฏิบัติงานเพืไอตอบสนอง
ตออัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ละสอดคลຌองตามผนปฏิบัติราชการ รร.นนก.ิปศ.รร.นนก.๕/๕.ํ/ํีุ  
ิปศ.รร.นนก.๕/๕.ํ/๘ี ละ ิปศ.รร.นนก.๕/๕.๕/๏ี 
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฿นปี ๕๘ รร.นนก.ไดຌจัดโครงการสงเสริมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผลงาน เพืไอสรຌางเสริมความรูຌ
ความเขຌา฿จ฿นการจัดการความรูຌละลกเปลีไยนเรียนรูຌระหวางบุคลากรของ รร.นนก.ิปศ.รร.นนก. 
๕/๕.๕/๐ี ละ฿นปี ๕๘ นขต.รร.นนก.ไดຌด าเนินงานการจัดความรูຌทัๅงสิๅน จ านวน ํ๕ เรืไอง โดยไดຌ
จัดท าบบฟอร์ม฿บเสนอจัดตัๅงกลุม (Form A) บบฟอร์มทีไ ํ การจ านกองค์ความรูຌทีไจ าเป็นตอ 

การผลักดันตามประเดในกลยุทธ์ของสวนราชการ ละบบฟอร์มทีไ ๒ ผนการจัดการความรูຌของ 
นขต.รร.นนก.โดยมีการก าหนดประเดในความรูຌละเป้าหมายของการจัดการความรูຌทีไเป็นไปตาม
นโยบายละสอดคลຌองกับผนปฏิบัติราชการ รร.นนก.พรຌอมทัๅงไดຌสง฿หຌก กสว.รร.นนก. 
ิปศ.รร.นนก.๕/๕.ํ/ํี ุิปศ.รร.นนก.๕/๕.ํ/๘ีุ ิปศ.รร.นนก.๕/๕.๕/๏ี ละ ิปศ.รร.นนก. 
๕/๕.๕/๕ี  

(๎ี ก้าหนดบุคลากรกลุมป้าหมายที่จะพัฒนาความรูຌละทักษะอยางชัดจนตามประดใน
ความรูຌที่ก้าหนด 

นขต.รร.นนก.หนวยท าการจัดการความรูຌ จัดท าบบฟอร์มทีไ ๒ ผนการจัดการความรูຌของ  
นขต.รร.นนก.ซกไง฿นกิจกรรมการจัดการความรูຌ ๓ ขัๅนตอนนัๅนไดຌก าหนดละจัดจ านกบุคลากร
กลุมเป้าหมายตามประเดในองค์ความรูຌ ทักษะตางโ ละความตຌองการอยางเหมาะสม ละชัดเจน 

ตรงตามประเดในความรูຌทีไก าหนดไวຌ  
นขต.รร.นนก.หนวยท าการจัดการความรูຌ ด าเนินการตามผนการจัดการความรูຌตามกิจกรรม

การจัดการความรูຌ โดยมีการประชุมหารือติดตามความกຌาวหนຌา โดย คณอก.การจัดการความรูຌของ 
รร.นนก.ิกสว.รร.นนก.เป็นเลขาฯี ตามชวงเวลาทีไก าหนด ิปศ.รร.นนก.๕/๕.๕/๏ี  

(๏ี มีการบงปันละลกปลี่ยนรียนรูຌจากความรูຌ  ทักษะของผูຌมีประสบการณ์ตรง 
พื่อคຌนหานวปฏิบัติที่ดีตามประดในความรูຌที่ก้าหนด 

ตามกิจกรรมการจัดการความรูຌ฿นผนการจัดการความรูຌนัๅน มีกิจกรรมการบงปันละ
ลกเปลีไยนเรียนรูຌ  ซกไง นขต.รร.นนก.หนวยท าการจัดการความรูຌ ไดຌด าเนินการบงปันละ 

การลกเปลีไยนเรียนรูຌกับผูຌมีความรูຌละทักษะผูຌทีไมีประสบการณ์ตรงทัๅงจากภาย฿นละภายนอก 
รร.นนก.เพืไอก าหนดนวทางปฏิบัติทีไดีทีไสุดตามประเดในความรูຌของ นขต.รร.นนก.เชน ฿นปี ๕๘ ไดຌมี
การลกเปลีไยนเรียนรูຌนวทางการจัดการความรูຌของ คณอก.ขับเคลืไอน ทอ.สูองค์กรหงการเรียนรูຌ 
เพืไอจัดท าผนทีไความรูຌ (Knowledge Map) ของ รร.นนก. ณ หຌองประชุม บก.รร.นนก.(๒ี ละ฿หຌ 
นขต.รร.นนก.ทุกหนวยจัดท าผนทีไความรูຌ฿นระดับหนวยงาน ละผนทีไความรูຌรายบุคคล ละ 

รร.นนก.ยังสงเสริม฿หຌ รร.นนก.เป็นองค์กรหงการเรียนรูຌละมีคุณคาอยางยัไงยืน ละ ภคณ.กวคค. 
กกศ.รร.นนก.ไดຌจัดท าเวใบบอร์ด อ.โบน เพืไอรับการปรกกษาละลกเปลีไยนเรียนรูຌ฿นเรืไองสถิติวิจัย 
ิปศ.รร.นนก.๕/๕.๕/๕ีุ ิปศ.รร.นนก.๕/๕.๕/๒ี ละ ิปศ.รร.นนก.๕/๕.๕/๓ี  
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(๐ี มีการรวบรวมความรูຌตามประดในความรูຌที่ก้าหนดทัๅงที่ มีอยู฿นตัวบุคคลละ 

หลงรียนรูຌอื่นโ ที่ป็นนวทางปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาจัดกใบอยางป็นระบบ  
นขต.รร.นนก.หนวยท าการจัดการความรูຌไดຌเกใบรวบรวมความรูຌตามประเดในความรูຌทีไก าหนด 

ทัๅง฿นตัวบุคคลละหลงเรียนรูຌอืไนโ ทีไมีนวทางปฏิบัติทีไดีมาพัฒนาจัดเกใบอยางเป็นระบบทัๅง฿นรูป
เอกสาร โดยเกใบรวบรวมไวຌทีไ  กสว.ฯ ละจัดเกใบเผยพร฿นเวใบไซต์ของ รร.นนก.ิปศ.รร.นนก. 
๕/๕.๕/๘ี ละ ิปศ.รร.นนก.๕/๕.๕/๕ี 

ิ๑ี มีการน้าความรูຌที่เดຌจากการจัดการความรูຌที่ป็นนวทางปฏิบัติที่ดีมาปรับ฿ชຌ ฿น 

การปฏิบัติงานจริง 
นขต.รร.นนก.หนวยท าการจัดการความรูຌไดຌน าความรูຌทีไไดຌจากการจัดการความรูຌทีไเป็น 

นวทางการปฏิบัติทีไดี สามารถน ามา฿ชຌ฿หຌเกิดประโยชน์ไดຌ฿นการปฏิบัติงานมาปรับ฿ชຌ฿นปฏิบัติงาน
จริง ละ/หรือ การพัฒนาตอยอด฿นอนาคต ิปศ.รร.นนก.๕/๕.๕/๓ี ละ ิปศ.รร.นนก.๕/๕.๕/๘ี  

กระบวนการจัดการความรูຌของ รร.นนก.มีการปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินครบ ๕ ขຌอ  
โดยผลทีไเกิดตามมา คือ กลุม RTAFA Centric Team ซกไงสงประกวด฿นนามของ รร.นนก.  
ิกกศ. รร.นนก.ี ไดຌรับรางวัล Innovation award ส าหรับผลงานทีไ฿ชຌเครืไองมือ KM ฿นงานมหกรรม
คุณภาพ ทอ.ประจ าปี ๕๘ ฿นหัวขຌอการจัดการความรูຌ เรืไอง ตຌนบบพัฒนาศักยภาพอยางยัไงยืนของ 
นนอ.ดຌาน UAS ิปศ.กกศ.รร.นนก.๕/๕.๕/ํ์ี สามารถน าความรูຌทีไไดຌจากการจัดการความรูຌทีไเป็น
นวทางปฏิบัติทีไดีมาปรับ฿ชຌ฿นการปฏิบัติงานจริง 
 

การประมินตนอง 
ป้าหมาย ผลการด้านินงาน การบรรลุป้าหมาย คะนนการประมิน 

มี ๐ ขຌอ ครบทุกขຌอ ิ๕ ขຌอี บรรลุเป้าหมาย ๕ 

 

อกสาร/หลักฐานอຌางอิง 
ํ. ปศ.รร.นนก.๕/๕.ํ/ํ ผนปฏิบัติราชการ รร.นนก. พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘ 

๒. ปศ.รร.นนก.๕/๕.ํ/๘ ผนปฏิบัติราชการ รร.นนก. พ.ศ.๒๕๕๘ 

๏. ปศ.รร.นนก.๕/๕.๕/ํ  ค าสัไงตงตัๅง คณอก.ด าเนินการดຌานการจัดการความรูຌ รร.นนก. 
๐. ปศ.รร.นนก.๕/๕.๕/๒ ผนด าเนินการพัฒนาคุณภาพดຌวยเครืไองมือ KM/QCC  

ของ รร.นนก.ิปีงบประมาณ ๒๕๕๒-๒๕๒์ี 

๕. ปศ.รร.นนก.๕/๕.๕/๏ รายงานการประชุม คณอก.การจัดการความรูຌของ รร.นนก. 
๒. ปศ.รร.นนก.๕/๕.๕/๐ รายงานโครงการสงเสริมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผลงาน 

๓. ปศ.รร.นนก.๕/๕.๕/๕ ฟ้มเอกสารการจัดการความรูຌของ นขต.ฯ หนวยจัดการความรูຌ 
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๘. ปศ.รร.นนก.๕/๕.๕/๒ ระบบการเรียนรูຌละการลกเปลีไยนเรียนรูຌผานระบบ E-Front 

๕. ปศ.รร.นนก.๕/๕.๕/๓ รายงานกิจกรรมพัฒนาคุณภาพดຌวยเครืไองมือ KM  

ดຌวย Workshop จัดท า Knowledge Mapping  

ณ หຌองประชุม บก.รร.นนก.ิ๒ี  
ํ์. ปศ.รร.นนก.๕/๕.๕/๘ เอกสารการจัดการความรูຌทีไรวบรวมจาก นขต.ฯ  

หนวยจัดการความรูຌ  
ํํ. ปศ.รร.นนก.๕/๕.๕/๕ www.rtafa.ac.th  

ํ๒. ปศ.รร.นนก.๕/๕.๕/ํ์  รายงานผลการประกวดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ 

ดຌวยเครืไองมือ KM/QCC ของ ทอ. ปี ๕๘ 
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ตวับงชีๅ ๑.๒ ระบบละกลเก฿นการจัดสรร การวิคราะห์คา฿ชຌจาย การตรวจสอบการงินละ
งบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 

กณฑ์การพิจารณา 

(ํี มีนวทางจัดหาทรัพยากรทางดຌานการเงินหลักเกณฑ์การจัดสรร ละการวางผนการ ฿ชຌ
เงินอยางมีประสิทธิภาพ โปรง฿ส ตรวจสอบไดຌ 

(๒ี มีการจัดท าฐานขຌอมูลทางการเงินทีไผูຌบริหารสามารถน าไป฿ชຌ฿นการตัดสิน฿จละวิเคราะห์
สถานะทางการเงิน 

(๏ี มีการจัดท ารายงานทางการเงินอยางเป็นระบบอยางนຌอยปีละ ๒ ครัๅง 
(๐ี มีการน าขຌอมูลทางการเงินไป฿ชຌ฿นการวิเคราะห์คา฿ชຌจายละวิเคราะห์สถานะทางการเงิน

อยางตอเนืไอง 
(๕ี มีหนวยงานตรวจสอบภาย฿นละภายนอกท าหนຌาทีไตรวจติดตามการ฿ชຌเงิน฿หຌเป็นไปตาม

ระเบียบละกฎเกณฑ์ทีไก าหนด 

(๒ี ผูຌบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการ฿ชຌเงิน฿หຌเป็นไปตามเป้าหมาย 

 

กณฑ์การประมิน 

นๅ้าหนัก คะนน ํ คะนน ๎ คะนน ๏ คะนน ๐ คะนน ๑ 

๏ คะนน มี ํ-๒ ขຌอ มี ๏ ขຌอ มี ๐ ขຌอ มี ๕ ขຌอ มีครบทุกขຌอ 

 

ผลการด้านินงาน 

 ฿นปีการศกกษา ๒๕๕๘ รร.นนก.มีระบบละกลไกการจัดสรร การวิเคราะห์คา฿ชຌจาย 

การตรวจสอบการเงินละงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ ซกไง รร.นนก.ปฏิบัติไดຌตามเกณฑ์  
การประเมิน ๒ ขຌอ จาก ๒ ขຌอ ดังนีๅ 

ิํี มีนวทางจัดหาทรัพยากรทางดຌานการงิน หลักกณฑ์การจัดสรร ละการวางผน 
การ฿ชຌงินอยางมีประสิทธิภาพ ปรง฿ส ตรวจสอบเดຌ 

รร.นนก.มีการจัดหาทรัพยากรทางดຌานการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรรละการวางผนการ฿ชຌ
เงินอยางมีประสิทธิภาพ โปรง฿ส ตรวจสอบไดຌ โดยมีการด าเนินการตามระเบียบกองทัพอากาศวาดຌวย
การงบประมาณ พ.ศ.๒๕๐๕ ิปศ.รร.นนก.๕/๕.๒/ํี ดังนีๅ ก าหนด฿หຌ นขต.รร.นนก.สงความตຌองการ
งบประมาณประจ าปี฿หຌ งป.บก.รร.นนก.ละ กกบ.บก.รร.นนก.เพืไอรวบรวม พิจารณา กลัไนกรอง ละ
น าเสนอผูຌบังคับบัญชาเพืไอพิจารณา จากนัๅน งป.บก.รร.นนก.ด าเนินการสรุปสงกรมฝຆายอ านวยการ 

ทีไเกีไยวขຌอง ิปศ.รร.นนก.๕/๕.๒/๒ี กรมฝຆายอ านวยการของกองทัพอากาศทีไเกีไยวขຌองประชุม
พิจารณาจัดสรรงบประมาณประจ าปี เมืไอไดຌบัญชีก าหนดการงบประมาณ ทอ.ประจ าปี ิปศ.รร.นนก.
๕/๕.๒/๏ี ไดຌ฿หຌหนวยงานผูຌของบฯ ด าเนินการจัดท าผนการ฿ชຌจายงบประมาณประจ าปี เพืไอ
รวบรวมสรุปเป็นผนการ฿ชຌจายเงินปีงบประมาณของ รร.นนก.ิปศ.รร.นนก.๕/๕.๒/๐ี น าเสนอ 



ํ์๕  |        รายงานการประเมนิตนเอง โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 

สปช.ทอ.ละด าเนินการ฿นขัๅนไมผูกพันงบประมาณงานจัดซืๅอจัดจຌาง เมืไอไดຌบัญชีสัไงจายงบประมาณ 
ิปศ.รร.นนก.๕/๕.๒/๕ี หนวยหรือผูຌเกีไยวขຌองด าเนินการขอ฿ชຌงบประมาณตอไป ิปศ.รร.นนก. 
๕/๕.๒/๒ี  

ิ๎ี มีระบบควบคุมการ฿ชຌจายงประมาณภาย฿น ทอ.ิInternal Budgetary Control 

Systrm: IBCSี พื่อน้ามา฿ชຌ฿นการบริหารงบประมาณ ละป็นขຌอมูลที่ผูຌบริหาร฿ชຌ฿น 

การตัดสิน฿จ ละวิคราะห์สถานการณ์ทางการงิน 

ส านักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ ิสปช.ทอ.ี ไดຌรวบรวม วิเคราะห์ขຌอมูล ละจัดท าระบบ
ควบคุมการ฿ชຌจายงบประมาณภาย฿น ทอ. ิInternal Budgetary Control System : IBCSี  
ิปศ.รร.นนก.๕/๕.๒/๓ี ผานระบบเครือขายภาย฿นกองทัพอากาศ฿หຌรองรับการ฿ชຌงานรวมกับระบบ
การบริหารการเงินการคลังภาครัฐบบอิเลใกทรอนิกส์ ิGovernment Fiscal Management : 
GFMISี ไดຌอยางถูกตຌอง ทันเวลา มีประสิทธิภาพละประสิทธิผล สามารถน าขຌอมูลมา฿ชຌประโยชน์  
฿นการติดตามเรงรัดการ฿ชຌจายงบประมาณของ รร.นนก.ิปศ.รร.นนก.๕/๕ํ/ํ๕ี ฿หຌสามารถ 

เบิกจายงบประมาณไดຌตามผนการ฿ชຌจายเงินละเป็นไปตามเป้าหมายทีไ รัฐบาลก าหนด นอกจากนีๅ 
มีการสอบทานขຌอมูลการปฏิบัติงานกับระบบ GFMIS ท า฿หຌทราบสถานภาพงบประมาณทีไทຌจริง  
เพืไอน ามา฿ชຌ฿นการบริหารงบประมาณไดຌอยางมีประสิทธิภาพ ละเป็นขຌอมูลเพืไอ฿ชຌ฿นการตัดสิน฿จ
ของผูຌบังคับบัญชา ละวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงิน รวมทัๅงมีการจัดท า ขຌอมูลสถานภาพ
งบประมาณ฿นการประชุม รร.นนก.ิปศ.รร.นนก.๕/๕.ํ/ํ๏ี เพืไอรายงานขຌอมูลกผูຌบังคับบัญชา 

ละ นขต.รร.นนก.ทีไเกีไยวขຌองทราบ  

ิ๏ี มีการจัดท้ารายงานทางการงินอยางป็นระบบอยางนຌอยปีละ ๎ ครัๅง 
รร.นนก.มีการจัดท ารายงานทางการเงินโดยไดຌจัดท ารายงานสถานภาพงบประมาณ  

ิปศ.รร.นนก.๕/๕.๒/๘ี ซกไงด าเนินการตามวงรอบ฿นชวงเวลาทุก ํ เดือน สง สปช.ทอ. ละ  
ผกง.รร.นนก.ไดຌสงรายงานการเงิน฿นงบประมาณทุกเดือนสง กง.ทอ. ุ สปช.ทอ.ละ สตน.ทอ. 
ิปศ.รร.นนก.๕/๕.๒/๕ี 

ิ๐ี มีการน้าขຌอมูลทางการงินเป฿ชຌ฿นการวิคราะห์คา฿ชຌจายละวิคราะห์สถานะ 

ทางการงินอยางตอนื่อง 

เพืไอเป็นขຌอมูลเพืไอ฿ชຌ฿นการตัดสิน฿จละวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงินไดຌอยางตอเนืไอง  
งป.บก.รร.นนก.ไดຌจัดท าขຌอมูลสถานภาพงบประมาณ฿นการประชุม รร.นนก.ทุกเดือน เพืไอวิเคราะห์
การ฿ชຌจายละวิเคราะห์สถานะทางการเงิน ิปศ.รร.นนก.๕/๕.ํ/ํ๏ี ละจัดท ารายงานสถานภาพ
งบประมาณ สง สปช.ทอ.ทุกเดือน ิปศ.รร.นนก.๕/๕.๒/๘ี ละจัดท ารายงานสรุปเชิงวิเคราะห์ 
ผลการ฿ชຌจายงบประมาณสง สปช.ทอ.เมืไอสิๅนปีงบประมาณ ิปศ.รร.นนก.๕/๕.๒/ํ์ี 
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ิ๑ี มีหนวยงานตรวจสอบภาย฿นละภายนอกท้าหนຌาที่ตรวจติดตามการ฿ชຌงิน฿หຌป็นเป
ตามระบียบละกฎกณฑ์ที่ก้าหนด 

฿นชวงปีงบประมาณ ๒๕๕๘ รร.นนก.ไดຌรับการตรวจสอบภาย฿น โดย สตน.ทอ.จ านวน  
๒ ครัๅง ละไดຌรับการตรวจสอบจากภายนอก โดย สตง.จ านวน ํ ครัๅง ิปศ.รร.นนก.๕/๕.๒/ํํี ละ 
ิปศ.รร.นนก.๕/๕.๒/ํ๒ี 

ิ๒ี ผูຌบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการ฿ชຌงินงบประมาณ฿หຌป็นเปตามป้าหมายของ
รัฐบาล 

ผูຌบริหารระดับสูงของ รร.นนก.ไดຌตงตัๅง คณก.ติดตามเรงรัดการ฿ชຌจายงบประมาณของ 
รร.นนก.โดยมี เสธ.รร.นนก.เป็นประมาณ฿นการประชุม โดยมีก าหนด฿หຌมีการติดตามการ฿ชຌเงิน
งบประมาณ฿หຌเป็นไปตามผนการ฿ชຌจายงบประมาณของทุกหนวย เพืไอเรงรัดการเบิกจายเงิน
งบประมาณ฿หຌเป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจายของรัฐบาลผานการประชุมติดตามเรงรัดการ฿ชຌจาย
งบประมาณของ รร.นนก.ทุกเดือน ิปศ.รร.นนก.๕/๕.ํ/ํ๕ี ละการประชุม รร.นนก.ทุกเดือน  
ละ ิปศ.รร.นนก.๕/๕.ํ/ํ๏ี  
 

การประมินตนอง 
ป้าหมาย ผลการด้านินงาน การบรรลุป้าหมาย คะนนการประมิน 

มี ๕ ขຌอ ครบทุกขຌอ ิ๒ ขຌอี บรรลุเป้าหมาย ๕ 

 

อกสาร/หลักฐานอຌางอิง 
ํ. ปศ.รร.นนก.๕/๕.๒/ํ ระเบียบกองทัพอากาศวาดຌวยการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๐๕ 

๒. ปศ.รร.นนก.๕/๕.๒/๒ รายงานขอสงความตຌองการงบประมาณประจ าปี ๒๕๕๘ 

๏. ปศ.รร.นนก.๕/๕.๒/๏  บัญชีก าหนดการงบประมาณ ทอ.ประจ าปี ๒๕๕๘ 

๐. ปศ.รร.นนก.๕/๕.๒/๐ ผนการ฿ชຌจายเงินปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

๕. ปศ.รร.นนก.๕/๕.๒/๕ บัญชีสัไงจายงบประมาณปี ๒๕๕๘ 

๒. ปศ.รร.นนก.๕/๕.๒/๒ ฟ้มขอ฿ชຌงบประมาณของ นขต.รร.นนก.ยกตามประเภทงบ
คา฿ชຌจาย ปี ๒๕๕๘ 

๓. ปศ.รร.นนก.๕/๕.๒/๓  ระบบควบคุมการ฿ชຌจายงบประมาณภาย฿น ทอ.ิInternal 

Budgetary Control System : IBCS) 

๘. ปศ.รร.นนก.๕/๕.๒/๘  รายงานสถานภาพงบประมาณปี ๒๕๕๘ ประจ าเดือน 

๕. ปศ.รร.นนก.๕/๕.๒/๕ รายงานการเงิน฿นงบประมาณ ประจ าเดือน ิผกง.รร.นนก.ี 
ํ์. ปศ.รร.นนก.๕/๕.๒/ํ์ รายงานสรุปเชิงวิเคราะห์ผลการ฿ชຌจายงบประมาณประจ าปี 
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ํํ. ปศ.รร.นนก.๕/๕.๒/ํํ รายการผลการตรวจสอบภาย฿นของ รร.นนก.ครัๅงทีไ ํ/๕๘  
ละครัๅงทีไ ๒/๕๘ ิผกง.รร.นนก.ี 

ํ๒. ปศ.รร.นนก.๕/๕.๒/ํ๒ รายงานของผูຌสอบบัญชีละรายงานการเงิน เงินรายรับ
สถานศกกษา รร.นนก.ิผกง.รร.นนก.ี 

ํ๏. ปศ.รร.นนก.๕/๕.ํ/ํ๏ รายงานการประชุม รร.นนก. 
ํ๐. ปศ.รร.นนก.๕/๕.ํ/ํ๐  รายงานการประชุมติดตามเรงรัดการ฿ชຌจายงบประมาณของ 

รร.นนก.  
  



ํํ๒  |        รายงานการประเมนิตนเอง โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 

ตัวบงชีๅ ๑.๓ ศักยภาพดຌานการงินละงบประมาณ 

กณฑ์การพิจารณา 

(ํี รຌอยละของงินหลือจายสุทธิตองบประมาณที่เดຌรับการจัดสรร 

วิธีการค้านวณ 

 จ านวนเงินเหลือจายสุทธิ  

 จ านวนเงินทีไไดຌรับจัดสรรประจ าปี  

 

(๎ี รຌอยละของงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์การฝึก ครื่องชวยฝึก สื่อ สตทัศนูปกรณ์ 
นวัตกรรม ละการสรຌางองค์ความรูຌ ระบบหຌองสมุด ระบบสารสนทศตองบด้านินการจัด
การศึกษา 
วิธีการค้านวณ 

 
      งบประมาณทีไ฿ชຌจายเกีไยวกับวัสดุ อุปกรณ์การฝึก เครืไองชวยฝึก สืไอ โสตทัศนูปกรณ์ 

นวัตกรรมละการสรຌางองค์ความรูຌ ระบบหຌองสมุด ระบบสารสนเทศ 
 

 งบด าเนินการจัดการศกกษา  

 

(๏ี รຌอยละของงบประมาณวัสดุฝึกตองบด้านินการจัดการศึกษา 

วิธีการค้านวณ 

 งบประมาณทีไ฿ชຌเป็นคาวัสดุฝึก  

 งบด าเนินการจัดการศกกษา  

  

X ํ์์ 

X ํ์์ 

X ํ์์ 



ํํ๏  |        รายงานการประเมนิตนเอง โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 

กณฑ์การประมิน 

ตัวบงชีๅท่ี 

 

กณฑ์การประมิน (ระดับคะนนี 
ํ ๎ ๏ ๐ ๑ 

๕.๓ ิํี > ๕ <๕ <๘ <๓ <๕ 

๕.๓ ิ๒ี < ํ๕ >ํ๕ > ๒์ > ๒๕ > ๏์ 

๕.๓ ิ๏ี <๕ >๕ >๓ >๘ >ํ์ 

 

ผลการด้านินงาน 

 ฿นปีการศกกษา ๒๕๕๘ รร.นนก.มีการบริหารจัดการดຌานการเงินละงบประมาณประจ าปี
อยางมีประสิทธิภาพ โดยมีรຌอยละของเงินเหลือจายสุทธิตองบประมาณทีไไดຌรับการจัดสรร ดังนีๅ 

รร.นนก.มีการบริหารจัดการดຌานการเงินละงบประมาณประจ าปีอยางมีประสิทธิภาพ  

มีการ฿ชຌจายการเงินละงบประมาณเป็นไปตามผนงานละโครงการ มีการจัดสรรงบประมาณฅ฿น
การด าเนินการจัดการศกกษาเพืไอ฿ชຌส าหรับ วัสดุ อุปกรณ์การฝึก เครืไองชวยฝึก สืไอ โสตทัศนูปกรณ์ 
นวัตกรรมละการสรຌางองค์ความรูຌ ระบบหຌองสมุด ระบบสารสนเทศ ละการฝึกปฏิบัติประจ าปี  
อยางเพียงพอ 

ขຌอมูล พ.ศ.๎๑๑๔ 

จ านวนงบประมาณทีไขอตัๅง ๒๓ํ,๕์์,๕๏๕.์์ 

จ านวนงบประมาณทีไไดຌรับการจัดสรร ๒๓ํ,๕์์,๕๏๕.์์ 

จ านวนเงินคา฿ชຌจายทัๅงหมด ๒๘๕,๕๐๕,์๒๘.์๕ 

จ านวนเงินเหลือจายสุทธิ ๕.๒๓  

รຌอยละของเงินเหลือจายสุทธิตองบประมาณทีไไดຌรับการจัดสรร ์.์์ 

 

(ํี รຌอยละของงินหลือจายสุทธิตองบประมาณที่เดຌรับการจัดสรร 

จ านวนเงินเหลือจายสุทธิตองบประมาณทีไไดຌรับการจัดสรร ฿นปีงบประมาณ ๒๕๕๘ รร.นนก. 
ไดຌรับงบประมาณจัดสรร จ านวน ๒๓ํ,๕์์,๕๏๕.์์ บาท จากงบประมาณทีไขอตัๅง จ านวน
๒๓ํ,๕์์,๕๏๕.์์ บาท มียอด฿ชຌจายรวมทัๅงสิๅน ๒๘๕,๕๐๕,์๒๘.์๕ บาท คงมีเงินเหลือจายสุทธิ 
๕.๒๓ บาท คิดเป็นรຌอยละ ์.์์ ิปศ.รร.นนก.๕/๕.๒/๒ี, ิปศ.รร.นนก.๕/๕.๒/๐ี, ิปศ.รร.นนก. 
๕/๕.๒/๕ี, ิปศ.รร.นนก.๕/๕.๒/๘ี ละ ิปศ.รร.นนก.๕/๕.๓/ํี 
  



ํํ๐  |        รายงานการประเมนิตนเอง โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 

(๎ี รຌอยละของงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์การฝึก ครื่องชวยฝึก สื่อ สตทัศนูปกรณ์ 
นวัตกรรม ละการสรຌางองค์ความรูຌ ระบบหຌองสมุด ระบบสารสนทศตองบด้านินการจัด
การศึกษา 
 

ขຌอมูล พ.ศ.๎๑๑๔ 

งบด าเนินการจัดการศกกษาทัๅงหมด ํ๕,๕๕๘,๕๐ํ.์์ 

จ านวนงบประมาณทัๅงหมดทีไ฿ชຌ฿นดຌาน 

-  - สืไอ/โสตทัศนูปกรณ์ อุปกรณ์การฝึก/เครืไองชวยฝึก ๏,๐์๓,๒๏ํ.์์ 

-  - นวัตกรรมละการสรຌางองค์ความรูຌ ๒๕์,์์์.์์ 

-  - ระบบหຌองสมุด ํ๏๏,๏๒์.์์ 

- - ระบบสารสนเทศ ๐๒๘,์์์.์์ 

- - วัสดุฝึกปฏิบัติ ิวัสดุ ส.ส.ต.ตางโี ํ,๒๐๒,๕์๏.์์ 

รวมจ านวนงบประมาณทัๅงหมดทีไ฿ชຌ฿นดຌานสืไอ/โสตทัศนูปกรณ์ 
อุปกรณ์การฝึก/เครืไองชวยฝึก นวัตกรรมละการสรຌางองค์ความรูຌ 
ระบบหຌองสมุด ระบบสารสนเทศ 

๕,๕์๕,์๕๐.์์ 

รຌอยละของจ านวนงบประมาณสืไอ/โสตทัศนูปกรณ์  
อุปกรณ์การฝึก/เครืไองชวยฝึก นวัตกรรมฯ 

๏์.ํ๕ 

 

฿นปีงบประมาณ ๒๕๕๘ มีงบประมาณ สืไอ/โสตทัศนูปกรณ์ อุปกรณ์การฝึก/เครืไองชวยฝึก
ละระบบหຌองสมุด รวม ํ๕ ,๕๕๘ ,๕๐ํ.์์ บาท จากงบด าเนินการจัดการศกกษาทัๅงหมด 
ํ๕,๕๕๘,๕๐ํ.์์ บาท คิดเป็น รຌอยละ ๏์.ํ๕  ิปศ.รร.นนก.๕/๕.๒/๒ี, ิปศ.รร.นนก. 
๕/๕.๒/๐ี, ิปศ.รร.นนก.๕/๕.๒/๕ี, ิปศ.รร.นนก.๕/๕.๒/๘ี ละ ิปศ.รร.นนก.๕/๕.๓/ํี 

 

ิ๏ี รຌอยละของงบประมาณวัสดุฝึกตองบด้านินการจัดการศึกษา 
 

ขຌอมูล พ.ศ.๎๑๑๔ 

งบด าเนินการจัดการศกกษา ๏,๒๒๓,๏๏๐.์์ 

งบประมาณวัสดุฝึกปฏิบัติ ิวัสดุ ส.ส.ต.ตางโี ํ๕,๕๕๘,๕๐ํ.์์ 

รຌอยละของงบประมาณวัสดุฝึกตองบด าเนินการจัดการศกกษา  ํ๒.๓ํ 

 

 

 



ํํ๕  |        รายงานการประเมนิตนเอง โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 

จ านวนงบประมาณวัสดุฝึกปฏิบัติตองบด าเนินการจัดการศกกษา ฿นปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
รร.นนก.จัดสรรงบประมาณเกีไยวกับวัสดุฝึกปฏิบัติ จ านวน ํ๕ ,๕๕๘ ,๕๐ํ.์์ บาท จาก
งบด าเนินการจัดการศกกษา ๏,๒๒๓,๏๏๐.์์ บาท คิดเป็นรຌอยละ ํ๒.๓ํ ิปศ.รร.นนก.๕/๕.๒/๒ี, 
ิปศ.รร.นนก.๕/๕.๒/๐ี, ิปศ.รร.นนก.๕/๕.๒/๕ี, ิปศ.รร.นนก.๕/๕.๒/๘ี ละ ิปศ.รร.นนก. 
๕/๕.๓/ํี 
 

การประมินตนอง 
ตัวบงชีๅท่ี ๑.๓ ิํี 

ป้าหมาย ผลการด้านินงาน การบรรลุป้าหมาย คะนนการประมิน 

< ๓ ์.์์ บรรลุเป้าหมาย ๕ 

 

ตัวบงชีๅท่ี ๑.๓ ิ๎ี 
ป้าหมาย ผลการด้านินงาน การบรรลุป้าหมาย คะนนการประมิน 

> ๒๕ ๏์.ํ๕ บรรลุเป้าหมาย ๕ 

 

ตัวบงชีๅท่ี ๑.๓ ิ๏ี 
ป้าหมาย ผลการด้านินงาน การบรรลุป้าหมาย คะนนการประมิน 

> ๘ ํ๒.๓ํ บรรลุเป้าหมาย ๕ 

 

อกสาร/หลักฐานอຌางอิง 
ํ. ปศ.รร.นนก.๕/๕.๓/ํ รายการสรุปรายละเอียด/ขຌอมูลงบประมาณของ รร.นนก. 

ประจ าปี ๒๕๕๘ 

 

  



ํํ๒  |        รายงานการประเมนิตนเอง โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 

ตัวบงชีๅ ๑.๔ การพัฒนาคณาจารย์ 
กณฑ์การพิจารณา  

 วุฒิการศึกษา 

ต้าหนงทางวิชาการ 
ปริญญาตรี ปริญญาท ปริญญาอก 

อาจารย์ ์ ๒์ ๕ 

ผูຌชวยศาสตราจารย์ ์ ํ๒ ๒ 

รองศาสตราจารย์ ์ ๒์ ๕ 

ศาสตราจารย์ ์ ๘ ๐ 

 

วิธีการค้านวณ คาดัชนีคุณภาพอาจารย์ ค านวณดังนีๅ 

 ผลรวมถวงนๅ าหนักของอาจารย์ประจ า  

 จ านวนอาจารย์ประจ าทัๅงหมด  

 

กณฑ์การ฿หຌคะนน 

฿ชຌบัญญัติไตรยางศ์เทียบโดยก าหนด฿หຌคาดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น ๒ เทากับ ๕ คะนน 

 

ผลการด้านินงาน 

 ฿นปีการศกกษา ๒๕๕๘ รร.นนก.มีการพัฒนาคุณภาพของอาจารย์ทัๅงคุณวุฒิละต าหนง 

ทางวิชาการ เพืไอ฿หຌมีความกຌาวหนຌา฿นทางวิชาการอยางตอเนืไอง อันจะท า฿หຌ รร.นนก.สามารถ  

พัฒนาไปสูระดับมาตรฐานสากล โดยมีเป้าหมาย฿หຌอาจารย์ทุกทานมีวุฒิการศกกษา฿นขัๅนพืๅนฐาน  

อยางนຌอยทีไสุดระดับปริญญาโท ละไดຌสงเสริมละกระตุຌน฿หຌอาจารย์ขอรับต าหนงทางวิชาการ  

อยางสมไ าเสมอ โดยมีผลการด าเนินงาน ดังนีๅ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ํํ๓  |        รายงานการประเมนิตนเอง โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 

ขຌอมูล กณฑ์ พ.ศ.๎๑๑๔ ผลรวมถวงนๅ้าหนัก 

จ านวนอาจารย์ประจ า ิทีไไมมีต าหนงทาง
วิชาการี ทีไมีวุฒิปริญญาตรี (คานๅ าหนัก ์ี 

์ ์ ์ 

จ านวนอาจารย์ประจ า ิทีไไมมีต าหนงทาง
วิชาการี ทีไมีวุฒิปริญญาโท (คานๅ าหนัก ๒ี 

๒ ๒์ ๐์ 

จ านวนอาจารย์ประจ า ิทีไไมมีต าหนงทาง
วิชาการี ทีไมีวุฒิปริญญาเอก (คานๅ าหนัก ๕ี 

๕ ๕ ๒๕ 

จ านวนอาจารย์ประจ าต าหนง ผศ. 
 ทีไมีวุฒิปริญญาตรี (คานๅ าหนัก ํี 

ํ ์ ์ 

จ านวนอาจารย์ประจ าต าหนง ผศ. 
ทีไมีวุฒิปริญญาโท (คานๅ าหนัก ๏ี 

๏ ํ๒ ๐๘ 

จ านวนอาจารย์ประจ าต าหนง ผศ. 
ทีไมีวุฒิปริญญาเอก (คานๅ าหนัก ๒ี 

๒ ๒ ๏๒ 

จ านวนอาจารย์ประจ าต าหนง รศ. 
ทีไมีวุฒิปริญญาตรี (คานๅ าหนัก ๏ี 

๏ ์ ์ 

จ านวนอาจารย์ประจ าต าหนง รศ.  
ทีไมีวุฒิปริญญาโท (คานๅ าหนัก ๕ี 

๕ ๒์ ํ์์ 

จ านวนอาจารย์ประจ าต าหนง รศ.  
ทีไมีวุฒิปริญญาเอก (คานๅ าหนัก ๘ี 

๘ ๕ ๐์ 

จ านวนอาจารย์ประจ าต าหนง ศ. 
ทีไมีวุฒิปริญญาตรี (คานๅ าหนัก ๒ี 

๒ ์ ์ 

จ านวนอาจารย์ประจ าต าหนง ศ.  
ทีไมีวุฒิปริญญาโท (คานๅ าหนัก ๘ี 

๘ ๘ ๒๐ 

จ านวนอาจารย์ประจ าต าหนง ศ.  
ทีไมีวุฒิปริญญาเอก (คานๅ าหนัก ํ์ี 

ํ์ ๐ ๐์ 

จ านวนอาจารย์ประจ าทัๅงหมด  ๘๐ ๏๕๏ 

คาดัชนีคุณภาพอาจารย์ ิผลรวมถวงนๅ าหนัก/
จ านวน อจ.ประจ าี 

 ์ ๏๘๏/๘๐ 

ระดับคะนน   ๐.๒๓๕ 

คาคะนน ๐.๒๓๕ x ๑ / ๒ = ๏.๕์ 

  



ํํ๘  |        รายงานการประเมนิตนเอง โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 

สรุปผลการด้านินงาน 

 รร.นนก.฿นปีการศกกษา ๒๕๕๘ กกศ.ฯ มีอาจารย์ประจ า จ านวน ๘๐ คน มีคุณวุฒิ ละ
ต าหนงทางวิชาการ ินับรวม รอง ผอ.กกศ.ฯ ุ ผอ.กองวิชาฯ ละ รอง ผอ.กองวิชาฯี  
ิปศ.รร.นนก.๕/๕.๘/ํี ดังนีๅ 

 จ านวนอาจารย์ประจ าทีไไมมีต าหนงทางวิชาการ คุณวุฒิปริญญาตรี จ านวน ์ คน  
คุณวุฒิปริญญาโท จ านวน ๒์ คน ละคุณวุฒิปริญญาเอก จ านวน ๕ คน  

 อาจารย์ประจ าทีได ารงต าหนงทางวิชาการ ผศ.คุณวุฒิปริญญาตรี  จ านวน ์ คน  
ผศ.คุณวุฒิปริญญาโท จ านวน ํ๒ คน ละ ผศ.คุณวุฒิปริญญาเอก จ านวน ๒ คน  

 รศ.คุณวุฒิปริญญาตรี จ านวน ์ คน รศ.คุณวุฒิปริญญาโท จ านวน ๒์ คน ละ  
รศ.คุณวุฒิปริญญาเอก จ านวน ๕ คน 

 ศ.คุณวุฒิปริญญาตรี จ านวน ์ คน ศ.คุณวุฒิปริญญาโท จ านวน ๘ คน ละ  
ศ.คุณวุฒิปริญญาเอก จ านวน ๐ คน  

 โดยมีผลรวมถวงนๅ าหนักของอาจารย์ประจ า เทากับ ๏๕๏ คะนน เฉลีไยถวงนๅ าหนัก 
เทากับ ๐.๏๘ ฿ชຌบัญญัติไตรยางศ์เทียบเกณฑ์ดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น ๒ เทากับ ๕ คะนน 

ไดຌคะนนเทากับ ๏.๕์ 

 

การประมินตนอง 
ป้าหมาย ผลการด้านินงาน การบรรลุป้าหมาย คะนนการประมิน 

- ๏.๕์ - ๏.๕์ 

 

อกสาร/หลักฐานอຌางอิง 
ํ. ปศ.รร.นนก.๕/๕.๘/ํ ค าสัไงตงตัๅงอาจารย์ประจ าปี ๒๕๕๘ 
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ตัวบงชีๅ ๑.๕ ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสถาบัน 

๑.๕.ํ ผลการบริหารสถาบัน฿หຌกิดอัตลักษณ์ 
กณฑ์การพิจารณา 

ิํี มีการก าหนดกลยุทธ์ละผนการปฏิบัติงานทีไสอดคลຌองกับอัตลักษณ์ของ รร.นนก. 
โดยไดຌรับการเหในชอบจากสภา รร.นนก.หรือสภาการศกกษา หรือ คณก.ของสถาบัน 

ิ๒ี มีการสรຌางระบบการมีสวนรวมของผูຌเรียนละบุคลากร฿นการปฏิบัติตามกลยุทธ์ทีไก าหนด
อยางครบถຌวนสมบูรณ ์

ิ๏ี ผลการประเมินความคิดเหในของผูຌเรียนละบุคลากรเกีไยวกับการปฏิบัติงานของ รร.นนก. 
ทีไสอดคลຌองกับอัตลักษณ์ ไมตไ ากวา ๏.๕ํ จากคะนนเตใม ๕ 

ิ๐ี ผลการด าเนินงานกอ฿หຌเกิดผลกระทบทีไเป็นประโยชน์ละ/หรือสรຌางคุณคาตอสังคม 

ิ๕ี ผูຌเรียน/บุคลากร/รร.นนก.ไดຌรับการยกยอง฿นระดับกองทัพ ระดับชาติละ/หรือนานาชาติ 
฿นประเดในทีไเกีไยวกับอัตลักษณ์ 

 

กณฑ์การประมิน 

นๅ้าหนัก คะนน ํ คะนน ๎ คะนน ๏ คะนน ๐ คะนน ๑ 

ํ.๕์ 
คะนน 

ปฏิบัติไดຌ  
ํ ขຌอ 

ปฏิบัติไดຌ  
๒ ขຌอ 

ปฏิบัติไดຌ  
๏ ขຌอ 

ปฏิบัติไดຌ  
๐ ขຌอ 

ปฏิบัติไดຌ  
๕ ขຌอ 

 

ผลการด้านินงาน 

 ฿นปีการศกกษา ๒๕๕๘ รร.นนก.มีผลการบริหารสถาบัน฿หຌเกิดอัตลักษณ์ รร.นนก.ก าหนด 

อัตลักษณ์ไวຌ คือ ผูຌน าทีไมีความรูຌดຌานการบินละการทหาร” ซกไง รร.นนก.ปฏิบัติไดຌตามเกณฑ์ 
การประเมิน ๕ ขຌอ จาก ๕ ขຌอ ดังนีๅ 

ิํี มีการก้าหนดกลยุทธ์ละผนการปฏิบัติงานที่สอดคลຌองกับอัตลักษณ์ของ รร.นนก. 
ดยเดຌรับการหในชอบจากสภา รร.นนก.หรือสภาการศึกษาหรือ คณก.ของสถาบัน 

 รร.นนก.ไดຌก าหนดผนการปฏิบัติราชการโดยสอดคลຌองตามอัตลักษณ์ของ รร.นนก. 
ไดຌรับการอนุมัติละความเหในชอบจาก ผบ.รร.นนก.ประธาน คณก.บริหาร รร.นนก.ิปศ.รร.นนก. 
๕/๕.ํ/ํีุ ิปศ.รร.นนก.๕/๕.ํ/๐ี ละ ิปศ.รร.นนก.๕/๕.ํ/๘ี ส าหรับ฿นปี ๒๕๕๘ นัๅน เพืไอ฿หຌ
บรรลุผลซกไงอัตลักษณ์ทีไก าหนดไวຌ มีผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ ดังนีๅ 

 ดຌานความเป็นผูຌน า โครงการสงเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี
ทางทหาร ผูຌน าทหาร อัตลักษณ์ละเอกลักษณ์ของ รร.นนก.ิพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตอธงชัยเฉลิมพล  
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนละสวนสนามของทหารรักษาพระองค์ พิธีอุปสมบทหมู พิธีประกาศกตัญญู



ํ๒์  |        รายงานการประเมนิตนเอง โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 

พระคุณครูอาจารย์  รร .นนก.  พิธีมอบกระบีไสัๅน การประกวดสุนทรพจน์ อุดมศกกษาเฉลิม 

พระเกียรติพระบาทสมเดใจพระเจຌาอยูหัวี โครงการลกเปลีไยนการเยีไยมชม รร.ทหารตางประเทศ  

 ดຌานความรูຌดຌานการบินละการทหาร โครงการฝึกเดินอากาศตางประเทศ การฝึกบินกับ
อากาศยานขัๅนตຌน โครงการลกเปลีไยนการเยีไยมชม รร.ทหารตางประเทศ ละการตຌอนรับ 

การเยีไยมชม รร.นนก.ของ รร.ตางประเทศ เชน รร.นายรຌอยอินโดนีเซีย ละ รร.นายรຌอยญีไปุຆน เป็นตຌน 

 ิ๎ี มีการสรຌางระบบการมีสวนรวมของผูຌรียนละบุคลากร฿นการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่
ก้าหนดอยางครบถຌวนสมบูรณ์ 

รร.นนก.โดยหนวยรับผิดชอบผนงาน/โครงการ/กิจกรรม มีระบบการมีสวนรวมของ 

ผูຌเรียนละบุคลากร฿นการปฏิบัติตามกลยุทธ์อยางสมบูรณ์ โดยมีการด าเนินการเป็นตามระบบ คือ 
การวางผนการปฏิบัติโดยหนวยทีไรับผิดชอบฯ จัดท าผน โดยมีการก าหนดผูຌมีสวนรวมอยางชัดเจน 
ิผูຌปฏิบัติ/ผูຌรวมกิจกรรมี ฿นกิจกรรม/โครงการทีไเหมาะสม เชน พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตอธงชัย  

เฉลิมพล พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนละสวนสนามของทหารรักษาพระองค์ พิธีอุปสมบทหมู ินนอ.ี  
พิธีประกาศกตัญญูพระคุณครูอาจารย์ รร.นนก. พิธีมอบกระบีไสัๅน โครงการลกเปลีไยนการเยีไยมชม 
รร.ทหารตางประเทศ  

การด าเนินการนัๅนเป็นไปตามขัๅนตอนอยางมีระบบหลังการท าผน คือ รายงานขออนุมัติ
กิจกรรมการด าเนินการตอผูຌบังคับบัญชา โดยมีการมอบหมายหนຌาทีไอยางชัดเจน การด าเนินการ 

ตามกิจกรรมทีไขออนุมัติด าเนินการ การประเมินผล การประชุมสรุปผล ละการรายงานผล 

การด าเนินการตอผูຌบังคับบัญชา ิปศ.รร.นนก.๕/๕.ํ/๕ี ละ ิปศ.รร.นนก.๕/๕.ํ/๒๒ี 
ิ๏ี ผลการประมินความคิดหในของผูຌรียนละบุคลากร กี่ยวกับการปฏิบัติงานของ 

รร.นนก.ที่สอดคลຌองกับอัตลักษณ์ เมต่้ากวา ๏.๑ํ จากคะนนตใม ๑ 

 รร.นนก.โดย กรม นนอ.รอ.ฯ ไดຌท าการประเมินความคิดเหในของบุคลากรละผูຌเรียนเกีไยวกับ 

การปฏิบัติงานของ รร.นนก.ทีไสอดคลຌองกับอัตลักษณ์ ผลทีไไดຌ คือ ส าหรับ นนอ.คะนน ๏.๘์ จาก
คะนนเตใม ๕ ละบุคลากร คะนน ๐.ํ๒ จากคะนนเตใม ๕ ิปศ.รร.นนก.๕/๕.๕.ํ/ํี 

ิ๐ี ผลการด้านินงานกอ฿หຌกิดผลกระทบที่ป็นประยชน์ละ/หรือสรຌางคุณคาตอสังคม 

รร.นนก.โดยหนวยเจຌาของโครงการไดຌด าเนินการโครงการละรายงานผลการจัดท าผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ิปศ.รร.นนก.๕/๕.ํ/๒๒ี โดยโครงการตามทีไ รร.นนก.ด าเนินการ 

฿นปี ๕๘ นัๅน กอเกิดผลกระทบทีไเป็นประโยชน์ ละ/หรือ สรຌางคุณคาตอสังคม คือ พิธีถวายสัตย์
ปฏิญาณตอธงชัยเฉลิมพล ละพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนละสวนสนามของทหารรักษาพระองค์  
สรຌางความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทัๅงตอ นนอ.เอง ผูຌเกีไยวขຌอง ละสังคมทีไไดຌรับ
ชมภาพพิธีละการสวนสนาม฿นวันจริง พิธีอุปสมบทหมู พิธีประกาศกตัญญูพระคุณครูอาจารย์ 
รร.นนก.ละพิธีมอบกระบีไสัๅนนัๅน สรຌางคุณธรรม จริยธรรม ความกตัญญู ก นนอ.฿หຌเป็นบุคคลทีไ
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สมบูรณ์ อีกทัๅงเป็นการสืบสานพุทธศาสนา ละสงผล฿หຌผูຌปกครองละญาติมีจิต฿จดีงามเป็นกุศลละ
ผวงกวຌางออกสูสังคม 

 ิ๑ี ผูຌรียน/บุคลากร/สถาบันเดຌรับการยกยอง฿นระดับกองทัพ ระดับชาติละ/หรือ
นานาชาติ ฿นประดในที่กี่ยวกับอัตลักษณ์ระดับกองทัพ 

 น.อ.บุญเลิศ อันดารา ละคณะ จากกลุม RTAFA Centric Team เรืไองตຌนบบการพัฒนา
ศักยภาพทีไยัไงยืนของ นนอ.ดຌาน UAS ิกกศ.รร.นนก.ี ไดຌรับรางวัลประเภท Innovation Award จาก
การประกวดกลุมกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ ทอ.ประจ าปี ๒๕๕๘ ประเภทผลงานทีไ฿ชຌเครืไองมือ KM 

ิปศ.รร.นนก.๕/๕.๕/ํ์ี 
 น.อ.รศ.ดร.ตระการ กຌาวกสิกรรม ไดຌรับรางวัลชนะเลิศ฿นการประกวดบทความวิชาการ

กองทัพอากาศ ประจ าปี ๒๕๕๘ หัวขຌอเรืไอง นวทางการพัฒนาสมรรถนะของก าลังพลกองทัพอากาศ
฿นการกຌาวสูการเป็นกองทัพอากาศชัๅนน า ิปศ.รร.นนก.๕/๕.๕.ํ/๒ี 

 น.อ.รศ.อนุรักษ์ โชติดิลก ไดຌรับรางวัลเอกสารวิจัยชมเชย หลักสูตรเสนาธิการทหาร รุนทีไ ๕๒ 
วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เรืไอง บบผนวิธีการสอนสอดทรก
จริยธรรม฿นการสอนของสถาบันอุดมศกกษาเขตภาคกลาง เพืไอพัฒนาบัณฑิตสูความเป็นพลเมือง  

ตามวิถีประชาธิปไตย ิปศ.รร.นนก.๕/๕.๕.ํ/๏ี 
 น.อ.รศ.พลสมุทร จินารัตน์ ไดຌรับรางวัลชนะเลิศบทความวิจัยดีเดน฿นการน าเสนอผลงานวิจัย

ของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เรืไอง การปฏิบัติงานทีไ฿ชຌเครือขายเป็นศูนย์กลางเพืไอการท างาน
นอกสถานทีไของหนวยงานภาครัฐ ิปศ.รร.นนก.๕/๕.๕.ํ/๐ี 

ระดับชาติ 
 น.ท.ผศ.ดร.ทศพล บุญเกิน ไดຌรับรางวัลคัดเลือก฿หຌเป็นตัวชีๅวัด ิKPIี ตามค ารับรองการปฏิบัติ

ราชการ ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เรืไอง การวิจัยละพัฒนาระบบวิเคราะห์ภาพ เพืไอตอตຌาน
การกอการรຌายละรักษาความปลอดภัย ิปศ.รร.นนก.๕/๕.๕.ํ/๕ี 
 

การประมินตนอง 
ป้าหมาย ผลการด้านินงาน การบรรลุป้าหมาย คะนนประมินตนอง 

ปฏิบัติไดຌ ๕ ขຌอ ปฏิบัติไดຌ ๕ ขຌอ บรรลุเป้าหมาย ๕ 
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อกสาร/หลักฐานอຌางอิง 
ํ. ปศ.รร.นนก.๕/๕.ํ/ํ ผนปฏิบัติราชการ รร.นนก. พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘ 

๒. ปศ.รร.นนก.๕/๕.ํ/๐  เอกสารสดงอัตลักษณ์ละเอกลักษณ์ของ รร.นนก. 
๏. ปศ.รร.นนก.๕/๕.ํ/๘ ผนปฏิบัติราชการ รร.นนก. พ.ศ.๒๕๕๘ 

๐. ปศ.รร.นนก.๕/๕.ํ/๕  ผนวกผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการประกอบ
ผนปฏิบัติราชการ รร.นนก. พ.ศ.๒๕๕๘ 

๕. ปศ.รร.นนก.๕/๕.ํ/๒๒ รายงานผลการจัดท าผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ ประจ าปี ๒๕๕๘  

๒. ปศ.รร.นนก. ๕/๕.๕/ํ์ รางวัลประเภท Innovation Award จากการประกวด 

กลุมกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ ทอ. ประจ าปี ๒๕๕๘ 
ประเภทผลงานทีไ฿ชຌเครืไองมือ KM 

๓. ปศ.รร.นนก. ๕/๕.๕.ํ/ํ  รายงานผลความคิดเหในละความพกงพอ฿จของ นนอ. 
ตอการด าเนินงาน฿นการสรຌางอัตลักษณ์ จุดเนຌนละจุดเดน
ทีไสะทຌอนผลเป็นเอกลักษณ์ของ รร.นนก. 

๘. ปศ.รร.นนก. ๕/๕.๕.ํ/๒ บทความวิชาการ เรืไอง นวทางการพัฒนาสมรรถนะของ
ก าลังพลกองทัพอากาศ฿นการกຌาวสูการเป็นกองทัพอากาศ
ชัๅนน า 

๕. ปศ.รร.นนก. ๕/๕.๕.ํ/๏ บทความวิชาการ เรืไองบบผนวิธีการสอนสอดทรก
จริยธรรม฿นการสอนของสถาบันอุดมศกกษาเขตภาคกลาง 
เพืไอพัฒนาบัณฑิตสูความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย 

ํ์. ปศ.รร.นนก. ๕/๕.๕.ํ/๐ บทความวิชาการ เรืไอง การปฏิบัติงานทีไ฿ชຌเครือขายเป็น
ศูนย์กลางเพืไอการท างานนอกสถานทีไของหนวยงานภาครัฐ 

ํํ. ปศ.รร.นนก. ๕/๕.๕.ํ/๕ บทความวิชาการ เรืไอง การวิจัยละพัฒนาระบบวิเคราะห์
ภาพเพืไอตอตຌานการกอการรຌาย ละรักษาความปลอดภัย 
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๑.๕.๎ ผลการพัฒนาผูຌส้ารใจการศึกษาตามอัตลักษณ์  
วิธีการค้านวณ  

 ผลรวมของคาคะนนทีไไดຌจากการประเมินผูຌส าเรใจการศกกษาทีไมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์  

 จ านวนผูຌส าเรใจการศกกษาทีไไดຌรับการประเมินทัๅงหมด  

  

กณฑ์การ฿หຌคะนน 

฿ชຌคาเฉลีไยของคะนนประเมินผูຌส าเรใจการศกกษา ิคะนนเตใม ๕ี 
 

ผลการด้านินงาน 

฿นปีการศกกษา ๒๕๕๘ รร.นนก.ไมมีผลการด าเนินงานดຌานผลการพัฒนาผูຌส าเรใจการศกกษา
ตามอัตลักษณ์ เนืไองจาก฿นปีการศกกษา ๒๕๕๘ รร.นนก.ไดຌเปลีไยนหลักสูตรจาก หลักสูตร รร.นอ. 
พ.ศ.๒๕๕๏ ทีไก าหนดระยะเวลา฿นการส าเรใจการศกกษาไวຌ ๐ ปี เปลีไยนมา฿ชຌหลักสูตร รร.นนก. 
ิฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๘ี ทีไก าหนดระยะเวลา฿นการส าเรใจการศกกษาไวຌ ๕ ปี จกงสงผล฿หຌ นนอ. 
ชัๅนปีทีไ ๐ เลืไอนชัๅนมาเป็น นนอ.ชัๅนปีทีไ ๕ ฿นปีการศกกษา ๒๕๕๘ จกงไมมีผูຌส าเรใจการศกกษา  
 

การประมินตนอง 
ป้าหมาย ผลการด้านินงาน การบรรลุป้าหมาย คะนนประมินตนอง 

- - - - 

 

อกสาร/หลักฐานอຌางอิง 
  - 
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ตัวบงชีๅ ๑.ํ์ ผลการพัฒนาตามจุดนຌนละจุดดนที่สงผลสะทຌอนป็นอกลักษณ์ของ รร.นนก.  
กณฑ์การพิจารณา 

 ิํี มีการก าหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานทีไสอดคลຌองกับจุดเนຌน จุดเดน หรือความเชีไยวชาญ
เฉพาะของ รร.นนก.โดยไดຌรับการเหในชอบจากสภา รร.นนก.หรือ คณก.ของสถาบัน 

 ิ๒ี มีการสรຌางระบบการมีสวนรวมของผูຌเรียนละบุคลากร฿นการปฏิบัติตามกลยุทธ์ทีไก าหนด
อยางครบถຌวนสมบูรณ์  

 ิ๏ี ผลการประเมินความพกงพอ฿จของบุคลากรทีไเกีไยวกับการด าเนินการตามจุดเนຌน ละ
จุดเดน หรือความเชีไยวชาญเฉพาะของสถาบันอยู฿นระดับตัๅงต ๏.๕ํ ขกๅนไปจากคะนนเตใม ๕ 

 ิ๐ี ผลการด าเนินงานบรรลุตามจุดเนຌน จุดเดน หรือความเชีไยวชาญเฉพาะของ รร.นนก.ละ
เกิดผลกระทบทีไเกิดประโยชน์ละสรຌางคุณคาตอสังคม 

 ิ๕ี สถาบันมีเอกลักษณ์ตามจุดเนຌน จุดเดน หรือความเชีไยวชาญเฉพาะทีไก าหนด ละไดຌรับ
การยอมรับ฿นระดับกองทัพ ระดับชาติหรือนานาชาติ 
 

กณฑ์การประมิน 

นๅ้าหนัก คะนน ํ คะนน ๎ คะนน ๏ คะนน ๐ คะนน ๑ 

๏ คะนน 
ปฏิบัติไดຌ  

ํ ขຌอ 

ปฏิบัติไดຌ  
๒ ขຌอ 

ปฏิบัติไดຌ  
๏ ขຌอ 

ปฏิบัติไดຌ  
๐ ขຌอ 

ปฏิบัติไดຌ  
๕ ขຌอ 

 

ผลการด้านินงาน 

 ฿นปีการศกกษา ๒๕๕๘ รร.นนก.ผลการพัฒนาตามจุดเนຌนละจุดเดนทีไสงผลสะทຌอนเป็น
เอกลักษณ์ของ รร.นนก.ซกไง รร.นนก.ปฏิบัติไดຌตามเกณฑ์การประเมิน ๕ ขຌอ จาก ๕ ขຌอ ดังนีๅ 
 ผลการพัฒนาตามจุดเนຌนละจุดเดนของสถาบันทีไสงผลสะทຌอนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน 
รร.นนก.ก าหนดเอกลักษณ์ละจุดเนຌนละจุดเดน คือ  
 เอกลักษณ์ สถาบันผลิตผูຌน าละหลงองค์ความรูຌดຌานการบินละการทหาร” โดยมี
ความหมาย ดังนีๅ 

 สถาบันผลิตผูຌน า หมายถกง หลงผลิตผูຌน านายทหารสัญญาบัตรหลักของกองทัพอากาศ  
 หลงองค์ความรูຌดຌานการบินละการทหาร หมายถกง หลงองค์ความรูຌ฿นสาขาวิชาชีพ ละ

เทคโนโลยีดຌานการบินละการทหาร รวมทัๅงวิชาชีพทหารอากาศ ตลอดจนความรูຌพืๅนฐานดຌานการบิน 

 จุดเนຌนละจุดเดน ผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักของกองทัพอากาศทีไมีความพรຌอมเขຌาศกกษา
฿นหลักสูตรศิษย์การบิน หรือปฏิบัติหนຌาทีไ฿นหนวยงานตางโ ของกองทัพอากาศอยางมีประสิทธิภาพ  
มีองค์ความรูຌดຌานการบินละการทหาร 
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  ิํี  มีการก้ าหนดกลยุทธ์ การปฏิบัติ ง านที่ สอดคลຌ องกับจุ ด นຌน  จุด ดนหรื อ 

ความชี่ยวชาญฉพาะของ รร.นนก.ดยเดຌรับการหในชอบจากสภา รร.นนก.หรือ คณก.ของ
สถาบัน 

 รร.นนก.ไดຌก าหนดผนปฏิบัติราชการ฿หຌสอดคลຌองกับจุดเนຌน จุดเดน หรือความเชีไยวชาญ
เฉพาะทางของ รร.นนก.โดยไดຌรับการอนุมัติละความเหในชอบจาก ผบ.รร.นนก.ประธาน คณก.
บริหาร รร.นนก.ิปศ.รร.นนก.๕/๕.ํ/ํีุ ิปศ.รร.นนก.๕/๕.ํ/๐ี ละ ิปศ.รร.นนก.๕/๕.ํ/๘ี 

 ฿นปี ๒๕๕๘ เพืไอ฿หຌมีการพัฒนาตามจุดเนຌนละจุดเดนทีไสงผลสะทຌอนเป็นเอกลักษณ์ของ 
รร.นนก.มีผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ ดังนีๅ 

 จุดเนຌนละจุดเดนทีไสงผลสะทຌอนเป็นเอกลักษณ์ ของ รร.นนก.โครงการฝึกเดินอากาศ
ตางประเทศ กลุมประเทศอาเซียน สาธารณรัฐเกาหลี การฝึกบินกับอากาศยานขัๅนตຌน การฝึกงาน 

ตามกองบินละหนวยงานราชการ โครงการลกเปลีไยนการเยีไยมชม รร.ทหารตางประเทศ โครงงาน
พัฒนาคุณภาพบุคลากร ิทุนการศกกษา ตปท.ี มีโครงงานการจัดการความรูຌดຌานการบินละการทหาร 
โดย฿นปี ๕๘  รร.นนก.ไดຌจัดท าองค์ความรูຌดຌานการบินละการทหารจ านวน ํ๒ เรืไอง ิปศ.รร.นนก.
๕/๕.ํ/๕ีุ ิปศ.รร.นนก.๕/๕.ํ/๒๒ี ละ ิปศ.รร.นนก.๕/๕.ํ์/ํี  

ิ๎ี มีการสรຌางระบบการมีสวนรวมของผูຌรียนละบุคลากร฿นการปฏิบัติตามกลยุทธ์ 
ที่ก้าหนดอยางครบถຌวนสมบูรณ์  

 รร.นนก.โดยหนวยรับผิดชอบผนงาน/โครงการ/กิจกรรม มีระบบการมีสวนรวมของ 

ผูຌเรียนละบุคลากร฿นการปฏิบัติตามกลยุทธ์อยางสมบูรณ์ โดยมีการด าเนินการเป็นตามระบบ คือ 
การวางผนการปฏิบัติโดยหนวยทีไรับผิดชอบฯ จัดท าผนโดยมีการก าหนดผูຌมีสวนรวมอยางชัดเจน 
ิผูຌปฏิบัติ/ผูຌรวมกิจกรรมี ฿นกิจกรรม/โครงการทีไเหมาะสม เชน โครงการลกเปลีไยนการเยีไยมชม  
รร.ทหารตางประเทศ  

 การด าเนินการนัๅนเป็นไปตามขัๅนตอนอยางมีระบบหลังการท าผน คือ รายงานขออนุมัติ
กิจกรรมการด าเนินการตอผูຌบังคับบัญชา โดยมีการมอบหมายหนຌาทีไอยางชัดเจน การด าเนินการตาม
กิจกรรมทีไขออนุมัติด าเนินการ การประเมินผล ิความพกงพอ฿จี การประชุมสรุปผล ละการรายงาน
ผลการด าเนินการตอผูຌบังคับบัญชา ิปศ.รร.นนก.๕/๕.ํ/๕ี ละ ิปศ.รร.นนก.๕/๕.ํ/๒๒ี 

 ิ๏ี ผลการประมินความพึงพอ฿จของบุคลากรที่กี่ยวกับการด้านินการตามจุดนຌน ละ
จุดดน หรือความชี่ยวชาญฉพาะของสถาบัน อยู฿นระดับตัๅงต ๏.๑ํ ขึๅนเปจากคะนนตใม ๑ 

 รร.นนก.โดย กสป.ฯ ไดຌท าการประเมินความคิดเหในของบุคลากรทีไเกีไยวกับการด าเนินการ
ตามจุดเนຌน ละจุดเดน หรือความเชีไยวชาญเฉพาะของ รร.นนก. ผลทีไไดຌ คือ ๐.์์ คะนน จาก
คะนนเตใม ๕ 
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 ิ๐ี ผลการด้านินงานบรรลุตามจุดนຌน จุดดน หรือความชี่ยวชาญฉพาะของ รร.นนก.
ละกิดผลกระทบที่กิดประยชน์ละสรຌางคุณคาตอสังคม 

รร.นนก.โดยหนวยเจຌาของโครงการไดຌด าเนินโครงการละรายงานผลการจัดท าผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ิปศ.รร.นนก.๕/๕.ํ/๒๒ี ฿นสวนผลกระทบทีไเกิดประโยชน์ละสรຌาง
คุณคาตอสังคมนัๅน มีดังนีๅ 

 การสนับสนุนอุปกรณ์ การทดลอง/การเรียนการสอนทีไทันสมัยละมีประสิทธิภาพ 

ดຌานการบิน คือ เครืไองจ าลองการบิน ละอุโมงค์ลมความเรใวตไ ากวาเสียง (Subsonic Research 

Wind Tunnel) ซกไงไดຌสนับสนุนการทดสอบ฿หຌกหนวยงานตางโ ละรับการเขຌาเยีไยมชม 

เพืไอลกเปลีไยนเรียนรูຌจากสถาบันการศกกษาตางโ ทัๅงภาย฿นละตางประเทศ เชน คณะ รร.นายรຌอย
รวมเหลาญีไปุຆน คณะ ทอ.รร.นนก.อินโดนีเซีย ิปศ.รร.นนก.๕/๕.ํ์/๒ี 

 การสนับสนุนบุคลากรของ รร.นนก.ทีไมีความช านาญละเชีไยวชาญเป็นพิเศษ฿นดຌานการบิน
เป็นผูຌบรรยาย วิทยากร ละผูຌวิจัย฿นหนวยงานตางโ ทัๅงภาย฿นละภายนอกกองทัพอากาศ  
ิปศ.รร.นนก.๕/๕.ํ์/๏ี 

 การท าบันทกกขຌอตกลงความรวมมือทางวิชาการ ิMOU) กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
฿นโครงการบัณฑิตศกกษารวม สาขาวิชาดຌานการบินละอวกาศ ิปศ.รร.นนก.๕/๕.ํ์/๐ี  

 ิ๑ี สถาบันมีอกลักษณ์ตามจุดนຌน จุดดน หรือความชี่ยวชาญฉพาะที่ก้าหนด ละ
เดຌรับการยอมรับ฿นระดับกองทัพ ระดับชาติหรือนานาชาติ 

 ระดับกองทัพ 

 น.อ.บุญเลิศ อันดารา ละคณะ จากกลุม RTAFA Centric Team เรืไอง ตຌนบบการพัฒนา
ศักยภาพทีไยัไงยืนของ นนอ.ดຌาน UAS ิกกศ.รร.นนก.ี ไดຌรับรางวัลประเภท Innovation Award จาก
การประกวดกลุมกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ ทอ.ประจ าปี ๒๕๕๘ ประเภทผลงานทีไ฿ชຌเครืไองมือ KM 

ิปศ.รร.นนก.๕/๕.๕/ํ์ี 
 น.อ.รศ.ดร.ตระการ กຌาวกสิกรรม ไดຌรับรางวัลชนะเลิศ฿นการประกวดบทความวิชาการ

กองทัพอากาศ ประจ าปี ๒๕๕๘ หัวขຌอเรืไอง นวทางการพัฒนาสมรรถนะของก าลังพลกองทัพอากาศ
฿นการกຌาวสูการเป็นกองทพัอากาศชัๅนน า ิปศ.รร.นนก.๕/๕.๕.ํ/๒ี 

 น.อ.รศ.อนุรักษ์ โชติดิลก ไดຌรับรางวัลเอกสารวิจัยชมเชย หลักสูตรเสนาธิการทหาร รุนทีไ ๕๒ 
วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เรืไอง บบผนวิธีการสอนสอดทรก
จริยธรรม฿นการสอนของสถาบันอุดมศกกษาเขตภาคกลาง เพืไอพัฒนาบัณฑิตสูความเป็นพลเมืองตาม
วิถีประชาธิปไตย ิปศ.รร.นนก.๕/๕.๕.ํ/๏ี 

 น.อ.รศ.พลสมุทร จินารัตน์ ไดຌรับรางวัลชนะเลิศบทความวิจัยดีเดน฿นการน าเสนอผลงานวิจัย
ของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เรืไอง การปฏิบัติงานทีไ฿ชຌเครือขายเป็นศูนย์กลางเพืไอการท างาน
นอกสถานทีไของหนวยงานภาครัฐ ิปศ.รร.นนก.๕/๕.๕.ํ/๐ี 

 



ํ๒๓  |        รายงานการประเมนิตนเอง โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 

 ระดับชาติ 
 น.ท.ผศ.ดร.ทศพล บุญเกิน ไดຌรับรางวัลคัดเลือก฿หຌเป็นตัวชีๅวัด ิKPIี ตามค ารับรองการปฏิบัติ

ราชการ ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เรืไอง การวิจัยละพัฒนาระบบวิเคราะห์ภาพเพืไอตอตຌาน
การกอการรຌายละรักษาความปลอดภัย ิปศ.รร.นนก.๕/๕.๕.ํ/๕ี 
 

การประมินตนอง 
ป้าหมาย ผลการด้านินงาน การบรรลุป้าหมาย คะนนประมินตนอง 

ปฏิบัติไดຌ ๐ ขຌอ ๕ ขຌอ บรรลุ ๕ 

 

อกสาร/หลักฐานอຌางอิง 
ํ. ปศ.รร.นนก.๕/๕.ํ/ํ  ผนปฏิบัติราชการ รร.นนก. พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘ 

๒. ปศ.รร.นนก.๕/๕.ํ/๐  เอกสารสดงอัตลักษณ์ละเอกลักษณ์ของ รร.นนก. 
๏. ปศ.รร.นนก.๕/๕.ํ/๘  ผนปฏิบัติราชการ รร.นนก. พ.ศ.๒๕๕๘ 

๐. ปศ.รร.นนก.๕/๕.ํ/๕  

 

ผนวกผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการประกอบ
ผนปฏิบัติราชการ รร.นนก. พ.ศ.๒๕๕๘ 

๕. ปศ.รร.นนก.๕/๕.ํ/๒๒ รายงานผลการจัดท าผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
ประจ าปี ๒๕๕๘  

๒. ปศ.รร.นนก.๕/๕.๕/ํ์ รางวัลประเภท Innovation Award จากการประกวด 

กลุมกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ ทอ. ประจ าปี ๒๕๕๘ 
ประเภทผลงานทีไ฿ชຌเครืไองมือ KM 

๓. ปศ.รร.นนก.๕/๕.๕.ํ/ํ รายงานผลความคิดเหในละความพกงพอ฿จของ นนอ.ตอ 

การด าเนินงาน฿นการสรຌางอัตลักษณ์ จุดเนຌนละจุดเดน 

ทีไสะทຌอนผลเป็นเอกลักษณ์ของ รร.นนก. 
๘. ปศ.รร.นนก.๕/๕.๕.ํ/๒ บทความวิชาการ เรืไอง นวทางการพัฒนาสมรรถนะของก าลัง

พลกองทัพอากาศ฿นการกຌาวสูการเป็นกองทัพอากาศชัๅนน า 

๕. ปศ.รร.นนก.๕/๕.๕.ํ/๏ บทความวิชาการ เรืไอง บบผนวิธีการสอนสอดทรก
จริยธรรม฿นการสอนของสถาบันอุดมศกกษาเขตภาคกลาง  
เพืไอพัฒนาบัณฑิตสูความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย 

ํ์. ปศ.รร.นนก.๕/๕.๕.ํ/๐ บทความวิชาการ เรืไอง การปฏิบัติงานทีไ฿ชຌเครือขายเป็น
ศูนย์กลางเพืไอการท างานนอกสถานทีไของหนวยงานภาครัฐ 

ํํ. ปศ.รร.นนก.๕/๕.๕.ํ/๕ บทความวิชาการ เรืไอง การวิจัยละพัฒนาระบบวิเคราะห์
ภาพเพืไอตอตຌานการกอการรຌายละรักษาความปลอดภัย 



ํ๒๘  |        รายงานการประเมนิตนเอง โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 

ํ๒. ปศ.รร.นนก. ๕/๕.ํ์/ํ ปศ.รร.นนก.๕/๕.ํ์/ํ รายชืไอองค์ความรูຌดຌานการบินละการทหารปี ๕๘ 

ํ๏. ปศ.รร.นนก.๕/๕.ํ์/๒ รายชืไอสถาบันทีไเขຌาเยีไยมชม เพืไอลกเปลีไยนเรียนรูຌ  
ทัๅงภาย฿นละตางประเทศ 

ํ๐. ปศ.รร.นนก.๕/๕.ํ์/๏ รายชืไอ บุคลากร ทีไเป็นวิทยากร ผูຌบรรยาย ทีไปรกกษา  
ละผูຌวิจัย ิดຌานการบิน/การทหารี 

ํ๕. ปศ.รร.นนก.๕/๕.ํ์/๐ บันทกกขຌอตกลงความรวมมือทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ํ๒๕  |        รายงานการประเมนิตนเอง โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 

ตารางสดงผลการประมินคุณภาพตามมาตรฐานละตัวบงชีๅ มาตรฐานที่ ๑ 

มาตรฐาน/ 
ตัวบงชีๅ 

 

ป้า 

หมาย 

 

ผลการด้านินงาน 

การบรรลุ
ป้าหมาย 

นๅ้าหนัก 

คะนน
การ

ประมิน 

คะนน 

X นๅ้าหนัก 

ตัวตัๅง ผลลัพธ์ 
ิ% หรือ
สัดสวนี ตัวหาร 

มาตรฐานที่ ๑ การบริหารจัดการละการพัฒนาสถาบัน 

๕.ํ ๕ ขຌอ  ครบทุกขຌอ 

ิ๒ ขຌอี 
บรรลุเป้าหมาย ๏ ๕ ํ๕ 

๕.๒ ๕ ขຌอ  ครบทุกขຌอ 

ิ๒ ขຌอี 
บรรลุเป้าหมาย ๏ ๕ ํ๕ 

๕.๏ -  ๕.์์ - ๏ ๕ ํ๕ 

๕.๐ ๒ ขຌอ  ครบทุกขຌอ 

ิ๓ ขຌอี 
บรรลุเป้าหมาย ๏ ๕ ํ๕ 

๕.๕ ๐ ขຌอ  ครบทุกขຌอ 

ิ๕ ขຌอี 
บรรลุเป้าหมาย ๏ ๕ ํ๕ 

๕.๒ ๕ ขຌอ  ครบทุกขຌอ 

ิ๒ ขຌอี 
บรรลุเป้าหมาย ๏ ๕ ํ๕ 

๕.๓.ํ < ๓  ์.์์ บรรลุเป้าหมาย ํ ๕ ๕ 

๕.๓.๒ > ๒๕  ๏์.ํ๕ บรรลุเป้าหมาย ํ ๕ ๕ 

๕.๓.๏ > ๘  ํ๒.๓ํ บรรลุเป้าหมาย ํ ๕ ๕ 

๕.๘ -  ๏.๕์ - ๏ ๏.๕์ ํํ.๓์ 

๕.๕.ํ ปฏิบัติไดຌ 
๐ ขຌอ 

 ปฏิบัติไดຌ 
๕ ขຌอ 

บรรลุเป้าหมาย ํ.๕์ ๕ ๓.๕์ 

๕.๕.๒ - 
 

เมมีผูຌส้ารใจการศึกษา - - - 
 

๕.ํ์ 
ปฏิบัติไดຌ 

๐ ขຌอ 
 

ปฏิบัติไดຌ 
๕ ขຌอ 

บรรลุ
เป้าหมาย 

๏ ๕ ํ๕ 

 คะนนรวม ๒๘.๕ - ํ๏๕.๎์ 

 คะนนฉลี่ย (ํ๏๕.๎์÷ ๎๔.๑ = ๐.๔๔  ี  

 ระดับคุณภาพ ดีมาก 

 

 



ํ๏์  |        รายงานการประเมนิตนเอง โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 

การวิคราะห์มาตรฐานที่ ๑ 

จุดดน 

ํ.รร.นนก.มีโครงสรຌางหนวยงานทีไดี สามารถสนับสนุนงานตามภารกิจละอืไนโ ไดຌอยางม ี

ประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการเป็นไปตามหลักธรรมภิบาลละนวทางปฏิบัติทีไดี มีการติดตาม
ควบคุมละประเมินผลอยางเป็นระบบ มีทิศทางการด าเนินงานทีไก าหนดเป็นผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี ซกไงก าหนดหนวยรับผิดชอบ คาเป้าหมาย ตัวชีๅวัดทีไเป็นรูปธรรม สามารถสรຌางความเขຌา฿จ  

กหนวยขกๅนตรง รร.นนก.ไดຌอยางสอดคลຌองตรงกัน 

๒.การด าเนินการดຌานการงบประมาณมีความสมบูรณ์บบ โปรง฿ส ตรวจสอบไดຌ ละ 

มีการบริหารงบประมาณทีไมีประสิทธิภาพ  
๏.อาจารย์มีความรูຌความสามารถ ความเชีไยวชาญละทักษะสูง฿นตละสาขาวิชามีอาจารย์

ตรงตามวิชาวิทยาการทีไสอน ละมีพรຌอม฿นการพัฒนาตนเอง  
 

จุดที่ควรพัฒนา 

พัฒนาคณาจารย์฿หຌมีคาดัชนีคุณภาพมากกวา ๐.์์ 

 

ขຌอสนอนะพื่อการพัฒนา 

สงเสริมละสนับสนุน฿หຌอาจารย์พัฒนาตนเองทัๅงดຌานการศกกษา ละต าหนงทางวิชาการ 

฿หຌมีระดับสูงขกๅน  

 

 

 
 

 



ํ๏ํ |     รายงานการประเมนิตนเอง โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 

 

มาตรฐานที่ ๒ การบริหารหลักสูตรละการรียนการสอน 

 ปรัชญาการศกกษาของโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช คือ  
 ผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักของกองทัพอากาศทีไ เพียบพร้อมด้วยความรู้
ความสามารถด้านวิชาการ ความรู้ความสามารถ฿นวิชาทหาร คุณลักษณะผู้น าทหาร ละ
คุณธรรมจริยธรรม พร้อมทัๅงสามารถพัฒนาตนเอง฿ห้ทันกับการเปลีไยนปลงเด้  

 จากปรัชญาการศกกษาดังกลาว น ามาสูการพัฒนาหลักสูตรของ รร.นนก.ทีไประกอบไปดຌวย  
ิํี การศกกษาดຌานวิทยาการ฿นระดับอุดมศกกษา ิ๒ี การศกกษาดຌานวิทยาการทหาร ิ๏ี การศกกษา 
ดຌานความเป็นผูຌน า การปกครองบังคับบัญชา ละคุณธรรมจริยธรรม ิ๐ี การศกกษาดຌานพลศกกษาละ
การกีฬา ละ ิ๕ี การเสริมสรຌางประสบการณ์฿นดຌานตางโ เพืไอ฿หຌไดຌมาซกไงนายทหารสัญญาบัตรหลัก
ของกองทัพอากาศทีไพร้อมจะสละชีพ เพืไอปกป้องอธิปเตยของชาติ รวมกับทหาร฿นเหลาทัพอืไน 

ตามวัตถุประสงค์ของกระทรวงกลาโหม฿นสวนของการศกกษาดຌานวิทยาการมีดຌวยกัน ๓ สาขาวิชา 

ทีไเปຂดโอกาส฿หຌนักเรียนนายเรืออากาศ ินนอ.ี ไดຌเลือกเรียนตามความสน฿จของตนละตามจ านวน 

ทีไกรมก าลังพลทหารอากาศ ิกพ.ทอ.ี ก าหนด ส าหรับการศกกษา฿นดຌานอืไน นนอ.ทุกคนตຌองไดຌรับ
การศกกษา/ฝึกอบรมเหมือนกันทุกคน ทัๅงนีๅ รร.นนก.ไดຌพัฒนาลักสูตรละการเรียนการสอน฿หຌทันสมัย
สอดคลຌองกับเทคโนโลยีละวิทยาการตางโ รวมทัๅงความตຌองการของ ทอ.มาอยางตอเนืไอง  
โดยมีความคาดหวัง฿หຌผูຌส าเรใจการศกกษามีคุณลักษณะทีไพกงประสงค์ ดังตอไปนีๅ 
 ํ.ดຌานวิชาวิทยาการ 
  มุงหมายทีไจะ฿หຌ นนอ.มีความรูຌวิชาวิทยาการระดับปริญญาตรีดຌานวิทยาศาสตร์ละ
วิศวกรรมศาสตร์สาขาตางโ ตามมาตรฐานอุดมศกกษาละมาตรฐานสภาการศกกษาวิชาการทหาร 

ทีไสอดคลຌองกับวิสัยทัศน์ละตรงตามความตຌองการของ ทอ.โดยเป็นผูຌส าเรใจการศกกษาทีไมีคุณสมบัติ
ดังตอไปนีๅ 
 ํ .ํ มีความรูຌความเขຌา฿จเนืๅ อหาสาระพืๅนฐาน฿นดຌานวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 
คอมพิวเตอร์ สังคมศาสตร์ละมนุษยศาสตร์ ละเทคโนโลยีทีไเกีไยวขຌองกับอากาศยานละการบิน 

ํ.๒ มีทักษะกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ การกຌปัญหา การเรียนรูຌดຌวยตนเอง ละ  

การ฿ฝຆรูຌอยูตลอดเวลา 
ํ.๏ มีความรูຌความเขຌา฿จเนืๅอหาสาระ฿นสาขาของตนละสามารถน าความรูຌมาบูรณาการ

ละประยุกต์฿ชຌ฿นงานไดຌ 
ํ.๐ มีทักษะ฿นการติดตอสืไอสารทัๅงภาษาไทยละภาษาอังกฤษ฿นขัๅน฿ชຌงานไดຌ 
ํ.๕ มีความรูຌความสามารถ฿นการ฿ชຌเทคโนโลยีสารสนเทศ฿นขัๅน฿ชຌงานไดຌ 
ํ.๒ มีความรูຌพืๅนฐานทางการบริหารจัดการ  
ํ.๓ มีทักษะ฿นการท างานเป็นกลุม  
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๎.ดຌานวิชาทหาร 
 มุงหมายทีไจะ฿หຌ นนอ.มีความรูຌ ความสามารถ ละมีทักษะขัๅนพืๅนฐานเกีไยวกับวิชาชีพ 

ทหารอากาศ มีประสบการณ์ดຌานการทหาร฿นดຌานการบินเบืๅองตຌน โดยเป็นผูຌส าเรใจการศกกษา  

ทีไมีคุณสมบัติดังตอไปนีๅ 
 ๒.ํ มีความรูຌ ความเขຌา฿จบบธรรมเนียมละวัฒนธรรมทางการทหาร 

 ๒.๒ มีอุดมการณ์ละจรรยาบรรณของทหารอาชีพ  
 ๒.๏ มีความรับผิดชอบตอหนຌาทีไ มีวินัย รักเกียรติ  ศักดิ์ศรี ละมีความจงรักภักดีตอ 

ราชบัลลังก์  
 ๒.๐ มีความรูຌ ความเขຌา฿จ฿นศาสตร์ดຌานการทหาร ละมีทักษะขัๅนพืๅนฐานเกีไยวกับวิชาชีพ

ทหารอากาศ 

 ๒.๕ มีความรูຌ ความสามารถ ละประสบการณ์฿นภารกิจละกิจการทางการทหาร 

 ๒.๒ มีบุคลิกลักษณะเหมาะสมกับการเป็นผูຌน าหนวยทหาร ละมีคุณลักษณะของ 

ทหารอากาศอาชีพทีไดี ิAirmanshipี 
 ๏.ดຌานความป็นผูຌน้าละจริยธรรม 

มุงหมายทีไจะ฿หຌ นนอ.มีความเป็นผูຌน าละผูຌบังคับหนวยทางทหารทีไมีบุคลิกลักษณะทีไดี 
ละเพียบพรຌอมดຌวยคุณธรรม จริยธรรม โดย฿หຌมีคุณสมบัติดังนีๅ 

 ๏.ํ ยกดมัไน฿นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 ๏.๒ ยกดมัไน฿นอุดมการณ์ละจรรยาบรรณของทหารอาชีพ 

 ๏.๏ ยกดมัไน฿นวินัยทหาร 

 ๏.๐ ยกดมัไน฿นระบบเกียรติศักดิ ์
 ๏.๕ ยกดมัไน฿นคุณธรรมละจริยธรรม 

 ๏.๒ มีความสามัคคีละยกดมัไน฿นระบบอาวุโส 

 ๏.๓ มีศิลปะละความสามารถ฿นการปกครองบังคับบัญชา 
 ๐.ดຌานพลศึกษาละการกีฬา 

มุงหมายทีไจะ฿หຌ นนอ.เป็นผูຌทีไมีความรูຌ ละทักษะพืๅนฐานทางการกีฬา โดยมีคุณสมบัติ
ดังตอไปนีๅ 

๐.ํ มีสุขภาพรางกายสมบูรณ์ขใงรง  
๐.๒ มีบุคลิกลักษณะองอาจ ผกไงผาย ละสงางาม 

๐.๏ มีนๅ า฿จนักกีฬา รูຌพຌ ชนะ อภัย อดทน สุขุม เยือกเยใน 

๐.๐ รูຌจักคุณคาของกีฬา ละวิธีการบริหารรางกายทีไถูกตຌอง  
๐.๕ มีทักษะละเหในคุณคาของการเลนเกมกีฬาเป็นทีม 

๐.๒ มีปฏิภาณไหวพริบ฿นการตัดสินละการกຌปัญหาตางโ  
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๐.๓ มีความรูຌ ความสามารถ฿นดຌานศิลปะการป้องกันตัว 

๐.๘ มีความรูຌ฿นดຌานวิทยาศาสตร์การกีฬา 
๑.ดຌานกิจกรรมพิศษละสรຌางสริมประสบการณ์ 

 มุงหมายทีไจะสงเสริม฿หຌ นนอ.ไดຌสดงความคิดริเริไม ละความสามารถพิเศษรูຌจักวางตน
ละประพฤติตนไดຌถูกตຌองเหมาะสม฿นการเขຌาสังคม ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมละขนบธรรมเนียม
ประเพณีทีไดีงาม มีความรูຌละประสบการณ์อยางกวຌางขวาง฿นการศกกษาละดูงานหนวยงานทหาร
ละพลเรือนทัๅง฿นประเทศละตางประเทศ 

ส าหรับกระบวนการบริหารละพัฒนาหลักสูตรทีไตຌองการ฿หຌเกิดการเรียนรูຌทีไหลากหลาย  

ทีไเนຌนการปฏิบัติจริงละสงเสริมประสบการณ์จริง เพืไอ฿หຌไดຌ นนอ.ทีไมีคุณลักษณะทีไพกงประสงค์
ดังกลาวมีบุคลากร฿นดຌานตางโ ทีไมีคุณภาพ มีการวิจัยเพืไอพัฒนาการศกกษาละการเรียนการสอน 

มีกิจกรรมพัฒนาผูຌเรียน฿หຌเป็นผูຌ฿ฝຆรูຌ มีความคิดริเริไมสรຌางสรรค์อยางเป็นระบบ มีความสามารถพัฒนา
ตนเอง฿หຌสมบูรณ์ทัๅงทางรางกายละจิต฿จ รวมทัๅงมีการระดมทรัพยากรทัๅงดຌานบุคลากรงบประมาณ
อาคารสถานทีไ สภาพวดลຌอม ละสิไงอ านวยความสะดวก ตลอดจนความรวมมือจากหลงตางโ 

ทัๅงภาย฿นละภายนอก ทอ.฿นการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรละกิจกรรมดຌานการศกกษา เพืไอ฿หຌ 
การจัดการศกกษามีประสิทธิภาพสูงสุด ละบรรลุผล฿นการผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักทีไพรຌอม 

จะท างาน฿น ทอ.อยางมีคุณภาพ โดยมีโครงสรຌางหลักสูตร ดังนีๅ 
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ตัวบงชีๅ  ๒.ํ การพัฒนาละบริหารหลักสูตร฿หຌทันสมัยป็นเปตามนยบายดຌานการศึกษา
กระทรวงกลาหม  
 

กณฑ์การพิจารณา 

 (ํี มีระบบละกลไกการเปຂด-ปຂดหลักสูตรละปรับปรุงหลักสูตรตามนวทางปฏิบัติ 
ทีไก าหนด 

 (๒ี หลักสูตรไดຌตามเกณฑ์มาตรฐานตอบสนองปรัชญา วัตถุประสงค์ของสถาบันละ 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกกษาหงชาติ 
 (๏ี มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรควบคุม ก ากับ฿หຌมีการด าเนินงานตามขຌอ ิํี ขຌอ (๒ี 
ละมีการประชุมอยางนຌอยปีการศกกษาละ ๒ ครัๅง 
 (๐ี มีหนวยงานทีไเกีไยวขຌองเขຌามามีสวนรวม฿นการพัฒนาหลักสูตรการจัดการศกกษา 

 (๕ี มีกระบวนการประเมินหลักสูตรอยางนຌอยตามกรอบเวลาทีไก าหนด฿นเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร ิ๏-๕ ปีี 
 (๒ี มีการน าผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 

 (๓ี มีการน าผลประเมินความพกงพอ฿จของผูຌ ฿ชຌตอผูຌส าเรใจการศกกษาตามคุณลักษณะ 

ทีไพกงประสงค์มา฿ชຌ฿นการปรับปรุงหลักสูตร 

 (๘ี หลักสูตรสาขาวิชาชีพตຌองไดຌรับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพ 

ทีไเกีไยวขຌอง 
 

กณฑ์การประมิน 

นๅ้าหนัก คะนน ํ คะนน ๎ คะนน ๏ คะนน ๐ คะนน ๑ 

 ๏ คะนน มี ํ–๏ ขຌอ มี ๐ ขຌอ มี ๕ ขຌอ มี ๒ ขຌอ มีครบทุกขຌอ 

 

ผลการด้านินงาน 

฿นปีการศกกษา ๒๕๕๘ รร.นนก.มีการพัฒนาละบริหารหลักสูตร฿หຌทันสมัยเป็นไปตาม
นโยบายดຌานการศกกษา กห.ซกไง รร.นนก.ปฏิบัติไดຌตามเกณฑ์การประเมิน ๘ ขຌอ จาก ๘ ขຌอ ดังนีๅ 
  (ํี มีระบบละกลเกการปຂด-ปຂดหลักสูตรละปรับปรุงหลักสูตรตามนวทางปฏิบัติ 
ที่ก้าหนด 

 ฿นการพัฒนาละบริหารปรับปรุงหลักสูตรของ รร.นนก.ด าเนินการ฿นรูปบบคณะกรรมการ 

ทีไตงตัๅงมาจากหนวยรับผิดชอบการเรียนรูຌ ๐ หนวยหลัก คือ กองการศกกษา ิกกศ.ฯี กองวิชาทหาร 
ิกวท.ฯี กรมนักเรียนนายเรืออากาศรักษาพระองค์ ิกรม นนอ.รอ.ฯี ละกองพลศกกษา ิกพล.ฯี 
นอกจากนีๅประกอบดຌวยบุคลากร฿นสวนบริหารจากกองบัญชาการ ิปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ/ํี จากนัๅน
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น าเสนอ฿หຌทีไประชุมสภา รร.นนก.พิจาณาเพืไอปรับกຌไขละรับรองหลักสูตร โดยมีผังขัๅนตอน 

การพัฒนาละปรับปรุงหลักสูตร ดังนีๅ 
 

ขัๅนตอนการพัฒนาละปรับปรุงหลักสูตร 
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 ปัจจุบัน รร.นนก.จัดการศกกษาโดย฿ชຌหลักสูตร รร.นนก.ิฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๘ี 
(ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ/๒) ซกไงเป็นหลักสูตรทีไไดຌรับการรับรองจากสภาการศกกษาวิชาทหาร  กห. 
(ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ/๏) ละการรับรองจากสภาวิชาชีพ คือ สภาวิศวกร ซกไงตละภาควิชาไดຌ
ด าเนินการ฿หຌมีการรับรองหลักสูตรของตละสาขาวิชาดຌานวิศวกรรมศาสตร์ (ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ/๐) 

รวมทัๅงไดຌผานการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการอุดมศกกษา ิสกอ.ี (ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ/๕) ทัๅงนีๅ
หลักสูตร รร.นนก.ิฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๘ี มีความทันสมัยละเป็นไปตามนโยบายดຌานการศกกษา
ของ กห.โดยมีระบบละกลไกการเปຂด-ปຂดหลักสูตรละปรับปรุงหลักสูตรตามผังขัๅนตอนการพัฒนา
ละปรับปรุงหลักสูตรขຌางตຌน 

 (๎ี หลักสูตรเดຌตามกณฑ์มาตรฐานตอบสนองปรัชญา วัตถุประสงค์ของสถาบันละ 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาหงชาติ 
 หลักสูตรของ รร.นนก.ยังไมไดຌมีการน ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกกษาหงชาติ 

ิมคอ.ี มา฿ชຌอยางเป็นทางการ อยางไรกใดี  รร.นนก.ไดຌน านวทางตาม มคอ.มา฿ชຌ โดยหลักสูตร 
รร.นนก.ิฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๘ี ซกไงเป็นหลักสูตรทีไ รร.นนก.฿ชຌจัดการศกกษา฿นปัจจุบันเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน ตอบสนองปรัชญา วัตถุประสงค์ของ รร.นนก.(ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ/๒) 

 (๏ี มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ควบคุม ก้ากับ฿หຌมีการด้านินงานตามขຌอ ิํี  
ขຌอ (๎ี ละมีการประชุมอยางนຌอยปีการศึกษาละ ๎ ครัๅง 

 ฿นการบริหารหลักสูตรของ รร.นนก.ด าเนินการภาย฿ตຌหนวยรับผิดชอบการเรียนรูຌ  
๐ หนวยหลัก คือ กองการศกกษา ิกกศ.ฯี กองวิชาทหาร ิกวท.ฯี กรมนักเรียนนายเรืออากาศรักษา
พระองค์ ิกรม นนอ.รอ.ฯี ละกองพลศกกษา ิกพล.ฯี โดยมีศูนย์ผานเวหา ซกไงมีเสนาธิการ รร.นนก. 
เป็นประธาน ละสมาชิกประกอบดຌวย ผูຌรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนของหนวยรับผิดชอบ 

การเรียนรูຌ ๐ หนวยหลักดังกลาว เพืไอประสานการปฏิบัติ฿นการบริหารหลักสูตร฿นภาพรวม เพืไอ฿หຌ
การบมเพาะคุณลักษณะดຌานตางโ ของ นนอ.ครบถຌวน เนืไองจากการศกกษาดຌานวิทยากา ร
ประกอบดຌวย สาขาวิชาตางโ ๓ สาขาทีไอยูภาย฿ตຌการก ากับดูลของกองวิชาละภาควิชา รวมทัๅง 
มี คณก.พัฒนาละบริหารหลักสูตร รร.นนก.(ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ/๓) เป็นสวนรับผิดชอบ โดย คณก. 
จะก าหนดนโยบาย ควบคุม ละก ากับ฿หຌมีการด าเนินงานบริหารหลักสูตร ผานการประชุม 

อยางตอเนืไอง (ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ/๘) 

 (๐ี มีหนวยงานที่กี่ยวขຌองขຌามามีสวนรวม฿นการพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษา 

 ฿นการพัฒนาหลักสูตร฿หຌทันสมัยละสอดคลຌองกับความตຌองการของหนวยผูຌ฿ชຌ รร.นนก. 
ไดຌเปຂดโอกาส฿หຌหนวยงานทีไเกีไยวขຌองเขຌามามีสวนรวม฿นการพัฒนาหลักสูตรการจัดการศกกษา ดังสดง
ตามผังขัๅนตอนการพัฒนาละปรับปรุงหลักสูตรขຌางตຌน (ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ/๘) 

 



ํ๏๓ |     รายงานการประเมนิตนเอง โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 

 

 (๑ี มีกระบวนการประมินหลักสูตรอยางนຌอยตามกรอบวลาที่ก้าหนด฿นกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร ิ๏-๑ ปีี 

 การประเมินหลักสูตรเป็นการประเมินของสาขาวิชา โดยภาควิชาเป็นผูຌด าเนินการ ละ 

การประเมินภาพรวมหลักสูตร รร.นนก.โดยกองสถิติละประเมินผล ิกปส.ฯี เป็นผูຌรับผิดชอบ
ด าเนินการ โดยท าการส ารวจความพกงพอ฿จของนักเรียนนายเรืออากาศ ินนอ.ี ชัๅนปีทีไ ๐ ทีไมีตอ 

หลักสูตร รร.นนก.ิฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๘ี (ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ/๕) 

 (๒ี มีการน้าผลการประมินมาพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 
 รร.นนก.โดยภาควิชาฯ ตางโ ไดຌน าผลการประเมินหลักสูตร ละผลประเมินความพกงพอ฿จ

ของผูຌ฿ชຌตอผูຌส าเรใจการศกกษาตามคุณลักษณะทีไพกงประสงค์มา฿ชຌ฿นการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 

 (ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ/ํ์) 

 (๓ี มีการน้าผลประมินความพึงพอ฿จของผูຌ฿ชຌตอผูຌส้ารใจการศึกษาตามคุณลักษณะ 

ที่พึงประสงค์มา฿ชຌ฿นการปรับปรุงหลักสูตร 
 กองสถิติละประเมินผล ิกสป.ฯี เป็นผูຌรับผิดชอบด าเนินการส ารวจความพกงพอ฿จของ

นักเรียนนายเรืออากาศ ินนอ.ี ชัๅนปีทีไ ๐ ทีไมีตอหลักสูตร รร.นนก.ิฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๘ 

(ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ/ํํ) จากนัๅนน าผลทีไไดຌสงตอ฿หຌหนวยเกีไยวขຌอง฿นการปรับปรุงหลักสูตร 

 (๔ี หลักสูตรสาขาวิชาชีพตຌองเดຌรับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพ 

ที่กี่ยวขຌอง 
 หลักสูตร รร.นนก.ิฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๘ี ซกไงเป็นหลักสูตรทีไ รร.นนก.฿ชຌจัดการศกกษา 

฿นปัจจุบันไดຌรับการรับรองหลักสูตรจากสภาการศกกษาวิชาการทหาร ละสภาวิศวกร฿นสาขาทาง 
ดຌานวิศวกรรมศาสตร์ทุกหลักสูตร (ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ/๐ ละ ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ/๒) 

 

การประมินตนอง 
ป้าหมาย ผลการด้านินงาน การบรรลุป้าหมาย คะนนการประมิน 

๒ ขຌอ ๘ ขຌอ บรรลุเป้าหมาย ๕ 

 

อกสาร/หลักฐานอຌางอิง 
ํ.ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ/ํ  รายงานการประชุมสภา รร.นนก.เกีไยวกับการพิจารณาปรับกຌไข 

    ละรับรองหลักสูตร 

๒.ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ/๒   หลักสูตร รร.นนก.ิฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๘ี 
๏.ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ/๏  หนังสืออนุมัติหลักสูตร รร.นนก.ิฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๘ี  
   ทีไไดຌจากสภาการศกกษาวิชาการทหารกระทรวงกลาโหม 

๐.ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ/๐  หนังสือรับรองหลักสูตรละสถาบันการศกกษาจากสภาวิศวกร 



ํ๏๘ |     รายงานการประเมนิตนเอง โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 

 

๕.ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ/๕  หนังสือขอเปຂดหลักสูตรการศกกษาจาก สกอ. 
๒.ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ/๒  มคอ.๒  

๓.ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ/๓  ค าสัไงตงตัๅง คณก.ด าเนินงานพัฒนาละบริหารหลักสูตร 

๘.ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ/๘  หนังสือเชิญประชุม ละรายงานผลการประชุม คณก.ด าเนินงาน 

  พัฒนาละบริหารหลักสูตร 

๕.ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ/๕  เอกสารขຌอมูลสดงถกงกระบวนการประเมินหลักสูตร รร.นนก. 
ิฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๘ี 

ํ์.ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ/ํ์ เอกสารการประเมินหลักสูตร รร.นนก.ิฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๘ี 
ํํ.ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ/ํํ  รายงานสรุปการวิเคราะห์ขຌอมูลเพืไอปรับปรุงหลักสูตร รร.นนก. 

ิฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๘ี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ํ๏๕ |     รายงานการประเมนิตนเอง โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 

 

ตัวบงชีๅ ๒.๎ ระดับความส้ารใจ฿นการพัฒนาคณาจารย์ละบุคลากรสายสนับสนุน  
กณฑ์การพิจารณา 

ิํี มีผนการบริหารละการพัฒนาคณาจารย์ทัๅงดຌานวิชาการ เทคนิคการสอนละการวัดผล 

มีผนการบริหารละพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนทีไมีการวิเคราะห์ขຌอมูลเชิงประจักษ์ 

ิ๒ี มีการบริหารละการพัฒนาคณาจารย์ละบุคลากรสายสนับสนุน฿หຌเป็นไปตามผน 

ทีไก าหนด 

ิ๏ี มีสวัสดิการเสริมสรຌางสุขภาพทีไดีละสรຌางขวัญก าลัง฿จ฿หຌคณาจารย์ละบุคลากร 

สายสนับสนุนสามารถท างานไดຌอยางมีประสิทธิภาพ 

ิ๐ี มีระบบการติดตาม฿หຌคณาจารย์ละบุคลากรสายสนับสนุนน าความรูຌละทักษะทีไไดຌจาก
การพัฒนามา฿ชຌ฿นการจัดการเรียนการสอนละการวัดผลการเรียนรูຌของผูຌ เรียน ตลอดจน  

การปฏิบัติงานทีไเกีไยวขຌอง 
ิ๕ี มีการ฿หຌความรูຌดຌานจรรยาบรรณอาจารย์ละบุคลากรสายสนับสนุนละดูลควบคุม 

฿หຌคณาจารย์ละบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 
ิ๒ี มีการประเมินผลส าเรใจของผนการบริหารละการพัฒนาคณาจารย์ละบุคลากร 

สายสนับสนุน 

ิ๓ี มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงผนหรือปรับปรุงการบริหารละการพัฒนา
คณาจารย์ละบุคลากรสายสนับสนุน 

 

กณฑ์การประมิน 

นๅ้าหนัก คะนน ํ คะนน ๎ คะนน ๏ คะนน ๐ คะนน ๑ 

 ๏ คะนน มี ํ - ๒ขຌอ มี ๏ ขຌอ มี ๐ ขຌอ มี ๕ - ๒ ขຌอ มีครบทุกขຌอ 

 

ผลการด้านินงาน 

 ฿นปีการศกกษา ๒๕๕๘ รร.นนก.มีระดับความส าเรใจ฿นการพัฒนาคณาจารย์ละบุคลากรสาย
สนับสนุน ซกไง รร.นนก.ปฏิบัติไดຌตามเกณฑ์การประเมิน ๓ ขຌอ จาก ๓ ขຌอ ดังนีๅ 

ิํี มีผนการบริหารละการพัฒนาคณาจารย์ทัๅงดຌานวิชาการ ทคนิคการสอน 

ละการวัดผลมีผนการบริหารละพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่ มีการวิคราะห์ขຌอมูล 

ชิงประจักษ์ 

 การบริหารละพัฒนาคณาจารย์ละบุคลากรสายสนับสนุนของ รร.นนก.฿นภาพรวม 

มีนวทางตามผังการพัฒนาคณาจารย์ละบุคลากรสายสนับสนุน ละผังการบริหารคณาจารย์ละ
บุคลากรสายสนับสนุน ดังนีๅ 
 



ํ๐์ |     รายงานการประเมนิตนเอง โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 

 

ผังการพัฒนาคณาจารย์ละบุคลากรสายสนับสนุน 
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ํ๐ํ |     รายงานการประเมนิตนเอง โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 

 

ผังการบริหารคณาจารย์ละบุคลากรสายสนับสนุน 
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 โดย รร.นนก.฿หຌ นขต.รร.นนก.ไดຌมีการจัดท าผนพัฒนาบุคลากรประจ าปีของตละหนวย 
เพืไอน ามาจัดท าผนการบริหารละการพัฒนาคณาจารย์ ละผนการบริหารละพัฒนาบุคลากร  

สายสนับสนุนของ รร.นนก.ซกไงถูกบรรจุไวຌ฿นผนปฏิบัติราชการ รร.นนก.พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘  
ละ ผนปฏิบัติราชการ รร.นนก.ปี พ.ศ.๒๕๕๘ ิปศ.รร.นนก.๒/๒.๒/ํี  
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ิ๎ี มีการบริหารละการพัฒนาคณาจารย์ละบุคลากรสายสนับสนุน฿หຌป็นเปตามผน 

ที่ก้าหนด 

รร.นนก.มีการบริหารละการพัฒนาคณาจารย์ละบุคลากรสายสนับสนุน฿หຌเป็นไปตามผน  

ทีไก าหนดตาม ขຌอ ิํี โดยมีวิธีการด าเนินงานผานโครงการศกกษาของ ทอ.ิ฿นสวนของ รร.นนก.ี 
ประจ าปี ๒๕๕๘ ดຌวยการสงบุคลากรไปศกกษาตอ฿นระดับปริญญาโทละปริญญาเอก หรือเขຌาอบรม
พัฒนาตามความตຌองการ ละตามความเหมาะสมของหนวย ิปศ.รร.นนก.๒/๒.๒/๒ี 

 ิ๏ี มีสวัสดิการสริมสรຌางสุขภาพที่ดีละสรຌางขวัญก้าลัง฿จ฿หຌคณาจารย์ละบุคลากร 

สายสนับสนุนสามารถท้างานเดຌอยางมีประสิทธิภาพ 

รร.นนก.มีสวัสดิการเสริมสรຌางสุขภาพทีไดี฿หຌคณาจารย์ละบุคลากรสายสนับสนุนสามารถ
ท างานไดຌอยางมีประสิทธิภาพ โดยด าเนินการตามนโยบายของ ทอ.ทีไ ฿หຌขຌาราชการ฿นสังกัดทุกคน 

ออกก าลังกายเป็นประจ า ดຌวยการจัดพืๅนทีไบริเวณ กพล.ฯ ไวຌเป็นพืๅนทีไส าหรับออกก าลังกายไวຌ฿หຌกับ
ขຌาราชการของ รร.นนก.ไดຌก สนามกีฬา โรงยิม สระวายนๅ า หຌองออกก าลังกาย เป็นตຌน  ละ 
รร.นนก.มีการทดสอบรางกายเป็นประจ าทุก ๒ เดือน การทดสอบฯ ประกอบดຌวย วิไง ๒.๐ กิโลเมตร 
หรือเดิน ๏.๒ กิโลเมตร ลุกนัไง ละยกดพืๅน ภาย฿นเวลาทีไก าหนดตามชวงอายุ ซกไง รร.นนก.มอบหมาย
฿หຌ กพล.ฯ เป็นหนวยงานรับผิดชอบด าเนินการทดสอบรางกาย฿หຌขຌาราชการของ รร.นนก.ทุกคน 
ิปศ.รร.นนก.๒/๒.๒/๏ี  

รร.นนก.มีการสรຌางขวัญก าลัง฿จ฿หຌคณาจารย์ละบุคลากรสายสนับสนุนสามารถท างาน 

ไดຌอยางมีประสิทธิภาพดຌวยการจัดงานสังสรรค์฿หຌกับบุคลากรตามเทศกาลหรือประเพณี เชน  
การจัดงานปี฿หม งานสงกรานต์ งานมอบรางวัลละสดงความยินดีกบุคคลดีเดน งานเลีๅยงเนืไอง฿น
การเกษียณอายุราชการ รวมทัๅงมีการจัดกิจกรรม ๕ ส. โดยการสงเสริม สนับสนุน อบรม฿หຌมีความรูຌ
เกีไยวกับ ๕ ส. ละไดຌมีการประเมินคัดเลือกหนวยทีไมีผลงานดีเดน เพืไอน ามาเป็นตัวอยางพรຌอม 

มอบรางวัลเพืไอเป็นขวัญก าลัง฿จ ิปศ.รร.นนก.๒/๒.๒/๐ี 
ิ๐ี มีระบบการติดตาม฿หຌคณาจารย์ละบุคลากรสายสนับสนุนน้าความรูຌละทักษะที่เดຌ

จากการพัฒนามา฿ชຌ฿นการจัดการรียนการสอนละการวัดผลการรียนรูຌของผูຌรียน ตลอดจน  

การปฏิบัติงานที่กี่ยวขຌอง 
รร.นนก.มีระบบการติดตาม฿หຌคณาจารย์ละบุคลากรสายสนับสนุนน าความรูຌละทักษะทีไไดຌ

จากการพัฒนามา฿ชຌ฿นการจัดการเรียนการสอนละการวัดผลการเรียนรูຌของผูຌเรียน ตลอดจน 

การปฏิบัติงานทีไเกีไยวขຌอง โดยก าหนด฿หຌภาควิชาด าเนินการ฿นการติดตาม฿หຌคณาจารย์ทุกทาน 

น าความรูຌละทักษะทีไไดຌจากการศกกษาดูงาน การเขຌารวมสัมมนามา฿ชຌ฿นการจัดการเรียนการสอน  

ผานการท า มคอ.๏ ิปศ.รร.นนก.๒/๒.๒/๕ี ละ มคอ.๕ ิปศ.รร.นนก.๒/๒.๒/๒ี รวมทัๅงมีการน า
ความรูຌละทักษะทีไไดຌจากการพัฒนามา฿ชຌ฿นการวัดผลการเรียนรูຌของผูຌเรียนผานโปรกรมรายงานผล
การศกกษาดຌวยระบบบริการการศกกษา Vision Net ิปศ.รร.นนก.๒/๒.๒/๓ี 
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ิ๑ี มีการ฿หຌความรูຌดຌานจรรยาบรรณอาจารย์ละบุคลากรสายสนับสนุนละดูลควบคุม 

฿หຌคณาจารย์ละบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 
รร .นนก.มีการ ฿หຌความรูຌ ดຌ านจรรยาบรรณอาจารย์ ละบุคลากรสายสนับสนุน 

ละดูลควบคุม฿หຌคณาจารย์ละบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ โดย฿หຌยกดถือปฏิบัติตาม 

คูมือจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ กกศ.รร.นนก. ิปศ.รร.นนก.๒/๒.๒/๘ี ละคูมือนายทหาร
ปกครอง ิปศ.รร.นนก.๒/๒.๒/๕ี รวมทัๅงคูมือทหารอากาศ ิปศ.รร.นนก.๒/๒.๒/ํ์ี เป็นนวทาง  

ิ๒ี มีการประมินผลส้ารใจของผนการบริหารละการพัฒนาคณาจารย์ละบุคลากร 

สายสนับสนุน 

รร.นนก.มีการประเมินผลส าเรใจของผนการบริหารละการพัฒนาคณาจารย์ละบุคลากร  

สายสนับสนุนผานรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการของ นขต.ทอ.฿นสวนของ รร.นนก.  
ิปศ.รร.นนก.๒/๒.๒/ํํี ิอຌางอิงมาตรฐานทีไ ๕ ตัวบงชีๅ ๕.ํี เนืไองจากผนการบริหารละ 

การพัฒนาคณาจารย์ ละบุคลากรสายสนับสนุนถูกบรรจุไวຌ฿นผนปฏิบัติราชการ รร.นนก. 
ปี พ.ศ.๒๕๕๘  

ิ๓ี มีการน้าผลการประมินเปปรับปรุงผนหรือปรับปรุงการบริหารละการพัฒนา
คณาจารย์ละบุคลากรสายสนับสนุน 

รร.นนก.มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงผนการบริหารละการพัฒนาคณาจารย์ละ
บุคลากรสายสนับสนุน ซกไงด าเนินการดຌวยการน าผลการพิจารณา ขຌอคิดเหใน ละขຌอเสนอนะจาก
รายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการของ นขต.ทอ.฿นสวนของ รร.นนก.ประจ าปี ๒๕๕๘ น าไป
ปรับปรุงผนการบริหารละการพัฒนาคณาจารย์ละบุคลากรสายสนับสนุนทีไจะถูกบรรจุไวຌ฿น
ผนปฏิบัติราชการ รร.นนก.ปี พ.ศ.๒๕๕๕ ตอไป ิปศ.รร.นนก.๒/๒.๒/ํ๒ี ิอຌางอิงมาตรฐานทีไ ๕ 

ตัวบงชีๅ ๕.ํี เนืไองจากผนการบริหารละการพัฒนาคณาจารย์ ละบุคลากรสายสนับสนุนถูกบรรจุ
ไวຌ฿นผนปฏิบัติราชการ รร.นนก.ประจ าทุกปี 

   
การประมินตนอง 

ป้าหมาย ผลการด้านินงาน การบรรลุป้าหมาย คะนนการประมิน 

๒ ขຌอ ๓ ขຌอ บรรลุเป้าหมาย ๕ 

 

อกสาร/หลักฐานอຌางอิง 
ํ. ปศ.รร.นนก.๒/๒.๒/ํ ผนปฏิบัติราชการ รร.นนก.พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘ 

ละ ผนปฏิบัติราชการ รร.นนก.ปี พ.ศ.๒๕๕๘  
๒. ปศ.รร.นนก.๒/๒.๒/๒ โครงการศกกษาของ ทอ.ิ฿นสวนของ รร.นนก.ี ประจ าปี ๒๕๕๘ 

๏. ปศ.รร.นนก.๒/๒.๒/๏ รายงานการพัฒนาสมรรถภาพทางกายก าลังพลของ รร.นนก. 
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๐. ปศ.รร.นนก.๒/๒.๒/๐ เอกสารสดงการจัดโครงการ/กิจกรรม เพืไอสรຌางขวัญก าลัง฿จ 

฿หຌกบุคลากรของ รร.นนก.ประจ าปี ๕๘ 

๕. ปศ.รร.นนก.๒/๒.๒/๕ มคอ.๏ 

๒. ปศ.รร.นนก.๒/๒.๒/๒ มคอ.๕ 

๓. ปศ.รร.นนก.๒/๒.๒/๓ โปรกรมรายงานผลการศกกษาดຌวยระบบบริการการศกกษา  
Vision Net 

๘. ปศ.รร.นนก.๒/๒.๒/๘ คูมือจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ กกศ.รร.นนก. 
๕. ปศ.รร.นนก.๒/๒.๒/๕ คูมือนายทหารปกครอง 

ํ์. ปศ.รร.นนก.๒/๒.๒/ํ์ คูมือทหารอากาศ 

 

ํํ. ปศ.รร.นนก.๒/๒.๒/ํํ รายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการของ นขต.ทอ.฿นสวนของ 
รร.นนก.ิอຌางอิงมาตรฐานทีไ ๕ ตัวบงชีๅ ๕.ํี 

ํ๒. ปศ.รร.นนก.๒/๒.๒/ํ๒ ผนปฏิบัติราชการ รร.นนก.ปี พ.ศ.๒๕๕๕ 
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ตัวบงชีๅ ๒.๏ ประสิทธิภาพ฿นการบริหารจัดการดຌานครู/อาจารย์ 
กณฑ์การพิจารณา 

(ํี มีการก าหนดผนพัฒนาครู/อาจารย์ 
(๒ี มีการก าหนดหนຌาทีไละภาระงานของครู/อาจารย์ 
(๏ี มีการปฐมนิเทศครู/อาจารย์฿หมการจัดครูพีไเลีๅยง 
(๐ี มีระบบประเมินผลการสอนของครู/อาจารย์ 
(๕ี มีการน าผลการประเมินการสอนมาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการเรียนการสอน 

 

กณฑ์การประมิน 

นๅ้าหนัก คะนน ํ คะนน ๎ คะนน ๏ คะนน ๐ คะนน ๑ 

๒ คะนน มี ํ ขຌอ มี ๒ ขຌอ มี ๏ ขຌอ มี ๐ ขຌอ มีครบทุกขຌอ 

 

ผลการด้านินงาน 

  ฿นปีการศกกษา ๒๕๕๘ รร.นนก.มีประสิทธิภาพ฿นการบริหารจัดการดຌานครู/อาจารย์  
ซกไง รร.นนก.ปฏิบัติไดຌตามเกณฑ์การประเมิน ๕ ขຌอ จาก ๕ ขຌอ ดังนีๅ 

 (ํี มีการก้าหนดผนพัฒนาครู/อาจารย ์

 รร.นนก.มีการก าหนดผนพัฒนาครู/อาจารย์ โดย รร.นนก.฿หຌ นขต.รร.นนก.จัดท า
ผนพัฒนาบุคลากรประจ าปีของตละหนวย ซกไง฿นสวนของผนพัฒนาครู/อาจารย์ของ รร.นนก.นัๅน 
กกศ.ฯ เป็นผูຌรับผิดชอบ โดยก าหนด฿หຌทุกภาควิชาจัดท าผนพัฒนาครู/อาจารย์ ของตละภาควิชา
เพืไอน ามาจัดท าผนการบริหารละการพัฒนาคณาจารย์ของ รร.นนก.ซกไงถูกบรรจุไวຌ฿นผนปฏิบัติ
ราชการ รร.นนก.พ.ศ.๒๕๕๕ -๒๕๕๘ ละ ผนปฏิบัติราชการ รร.นนก.ปี  พ.ศ. ๒๕๕๘  
ิปศ.รร.นนก.๒/๒.๒/ํี ทัๅงนีๅ฿นการบริหารจัดการดຌานครู/อาจารย์฿นภาพรวมของ รร.นนก. มีนวทาง
ตามผังการพัฒนาครู/อาจารย์ ดังนีๅ 
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ผังการพัฒนาครู/อาจารย์ 
 

   /       �   

            �           �       
              /         /            /                    /

            �              

               �   

                                

         �                               

         �                   .  .

                                             

                              .             

                                    

                                                
 

 

 (๎ี มีการก้าหนดหนຌาที่ละภาระงานของครู/อาจารย์ 
รร.นนก.มีการก าหนดหนຌาทีไละภาระงานของครู/อาจารย์ไวຌอยางชัดเจน฿นค าสัไง รร.นนก. 

ิเฉพาะี ทีไ ๒/๕๒ เรืไอง ก าหนดหนຌาทีไของสวนราชการละเจຌาหนຌาทีไ ิปศ.รร.นนก.๒/๒.๏/๒ี 
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 (๏ี มีการปฐมนิทศครู/อาจารย์฿หมการจัดครูพี่ลีๅยง 
รร.นนก.มีการปฐมนิเทศครู/อาจารย์฿หม ละมีการจัดครูพีไเลีๅยง  เพืไอ฿หຌค านะน าก 

ครู/อาจารย์฿หม฿นทุกดຌาน เชน การเรียนการสอน จรรยาบรรณ การประเมินผล การขอต าหนง
วิชาการ ความกຌาวหนຌา฿นทางราชการ เป็นตຌน ดังสดงตามผังการพัฒนาครู/อาจารย์ รวมทัๅง 

มีการจัดท าคูมือจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ กกศ.รร.นนก. ิปศ.รร.นนก.๒/๒.๏/๏ี เพืไอ฿หຌ 
ครู/อาจารย์เขຌา฿จระบบการจัดการศกกษาของ รร.นนก.อยางชัดเจนละเป็นไป฿นทิศทางเดียวกัน   

 (๐ี มีระบบประมินผลการสอนของครู/อาจารย์ 
 รร.นนก.มีระบบประเมินผลการสอนของครู/อาจารย์ผานโปรกรมรายงานผลการศกกษา 

ดຌวยระบบบริการการศกกษา Vision Net ทัๅงรายวิชาละ฿นภาพรวมของภาควิชาฯ โดยมี นนอ.  
เป็นผูຌประเมินผานเครือขายอินเทอร์เนใตของระบบฐานขຌอมูล กกศ.รร.นนก.(ปศ.รร.นนก.๒/๒.๏/๐) 

 (๑ี มีการน้าผลการประมินการสอนมาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการรียนการสอน 

 รร.นนก.มีการน าผลการประเมินการสอนมาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการเรียน 

การสอนของตละภาควิชาฯ ดຌวยการจัดท า มคอ.๕ ิปศ.รร.นนก.๒/๒.๏/๕ี ภายหลังจากจบ 

ภาคการศกกษา เพืไอน ามาสูการปรับปรุง มคอ.๏ ฿นปีการศกกษาตอไป ิปศ.รร.นนก.๒/๒.๏/๒ี 
 

การประมินตนอง 
ป้าหมาย ผลการด้านินงาน การบรรลุป้าหมาย คะนนการประมิน 

๐ ขຌอ ๕ ขຌอ บรรลุเป้าหมาย ๕ 

 

อกสาร/หลักฐานอຌางอิง 
ํ. ปศ.รร.นนก.๒/๒.๏/ํ ผนปฏิบัติราชการ รร.นนก.พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘ 

ละ ผนปฏิบัติราชการ รร.นนก.ปี พ.ศ.๒๕๕๘ 

๒. ปศ.รร.นนก.๒/๒.๏/๒
  

ค าสัไง รร.นนก.ิเฉพาะี ทีไ ๒/๕๒ เรืไอง ก าหนดหนຌาทีไของสวนราชการ 

ละเจຌาหนຌาทีไ 
๏. ปศ.รร.นนก.๒/๒.๏/๏ คูมือจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ กกศ.รร.นนก. 
๐. ปศ.รร.นนก.๒/๒.๏/๐ โปรกรมรายงานผลการศกกษาดຌวยระบบบริการการศกกษา  

Vision Net 

๕. ปศ.รร.นนก.๒/๒.๏/๕ มคอ.๕ 
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ตัวบงชีๅ ๒.๐ ระบบละกลเกสนับสนุน฿หຌอาจารย์ประจ้าปรับปรุงละพัฒนาการรียนการสอน 

กณฑ์การพิจารณา 

ิํี มีการก าหนดผูຌรับผิดชอบก ากับดูลการพัฒนาประมวลการสอน/ผนการสอน 

ิ๒ี มีการก าหนดรูปบบเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

ิ๏ี มีการเกใบรวบรวมประมวลการสอน/ผนการสอนอยางเป็นระบบ 

(๐ี มีการประชุมเตรียมการกอนเปຂดการศกกษาละทบทวนหลังจากปຂดภาคเรียน 

(๕ี รຌอยละ ๓์ ของประมวลการสอนหรือผนการสอนทีไไดຌมีการพัฒนาปรับปรุง฿หຌทันสมัย 

(๒ี รຌอยละ ๕์ ของประมวลการสอนหรือผนการสอนทีไไดຌมีการพัฒนาปรับปรุง฿หຌทันสมัย 

 

กณฑ์การประมิน 

นๅ้าหนัก คะนน ํ คะนน ๎ คะนน ๏ คะนน ๐ คะนน ๑ 

๒ คะนน มีขຌอ ํ-๒ มีขຌอ ํ-๏ มีขຌอ ํ-๐ มีขຌอ ํ-๕ มีครบทุกขຌอ 

 

ผลการด้านินงาน 

 ฿นปีการศกกษา ๒๕๕๘ รร.นนก.มีระบบละกลไกสนับสนุน฿หຌอาจารย์ประจ าปรับปรุงละ
พัฒนาการเรียนการสอน ซกไง รร.นนก.ปฏิบัติไดຌตามเกณฑ์การประเมิน ๒ ขຌอ จาก ๒ ขຌอ ดังนีๅ 

ิํี มีการก้าหนดผูຌรับผิดชอบก้ากับ ดูลการพัฒนาประมวลการสอน/ผนการสอน 

 รร.นนก.มีการก าหนดผูຌรับผิดชอบก ากับ ดูลการพัฒนาประมวลการสอน/ผนการสอน  
โดย฿นสวนของการศกกษาวิชาวิทยาการ หัวหนຌาภาควิชาของตละภาควิชาเป็นผูຌรับผิดชอบ  
ก ากับ ดูลการพัฒนาประมวลการสอน/ผนการสอนของอาจารย์ผูຌสอน฿นภาควิชาผานการติดตาม 

฿นทีไประชุม กกศ.รร.นนก.เป็นประจ าทุกเดือน ิปศ.รร.นนก.๒/๒.๐/ํี ละรวบรวมรายงาน 

การด าเนินการสอนรายวิชาจากอาจารย์ผูຌสอน เมืไอสิๅนสุดตละภาคการศกกษา ิปศ.รร.นนก.๒/๒.๐/๒ี 
฿นสวนของการศกกษาวิชาทหาร กวท.รร.นนก.เป็นผูຌรับผิดชอบก ากับ ดูลฯ ฿นสวนของการศกกษา 

วิชาความเป็นผูຌน าละจริยธรรม กรม นนอ.รอ.รร.นนก.เป็นผูຌรับผิดชอบก ากับ ดูลฯ ละ฿นสวนของ
การฝึกพลศกกษาละการกีฬา กพล.รร.นนก.เป็นผูຌรับผิดชอบก ากับ ดูลฯ ซกไงภาพรวม฿นการพัฒนา
ประมวลการสอน/ผนการสอนของครู/อาจารย์ของ รร.นนก.฿ชຌนวทางตาม มคอ.๏ หรือ มคอ.๐  
ดังสดงตามผังการพัฒนาประมวลการสอน/ผนการสอนดังนีๅ 
 

 

 

 

 



ํ๐๕ |     รายงานการประเมนิตนเอง โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 

 

ผังการพัฒนาประมวลการสอน/ผนการสอน 
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ิ๎ี มีการก้าหนดรูปบบป็นมาตรฐานดียวกัน 

รร.นนก.มีการก าหนดรูปบบการพัฒนาประมวลการสอน/ผนการสอนเป็นมาตรฐาน  
โดย฿ชຌรูปบบทีไเป็นมาตรฐานของ สกอ.ดຌวยการจัดท า มคอ.๏ หรือ มคอ.๐ เป็นนวทาง฿หຌคณาจารย์
ไดຌ฿ชຌเป็นนวปฏิบัติ฿หຌสอดคลຌองตรงกัน ิปศ.รร.นนก.๒/๒.๐/๏ี ซกไงหนวยรับผิดชอบการเรียนรูຌ  
๐ หนวยหลัก คือ กองการศกกษา ิกกศ.ฯี กองวิชาทหาร ิกวท.ฯี กรมนักเรียนนายเรืออากาศ 

รักษาพระองค์ ิกรม นนอ.รอ.ฯี ละกองพลศกกษา ิกพล.ฯี ไดຌ฿ชຌรูปบบการพัฒนาประมวล 

การสอน/ผนการสอนดังกลาวเชนกัน 

ิ๏ี มีการกใบรวบรวมประมวลการสอน/ผนการสอนอยางป็นระบบ 

รร.นนก.มีการเกใบรวบรวมประมวลการสอน/ผนการสอนอยางเป็นระบบ โดย฿นสวนของ
การศกกษาวิชาวิทยาการ หัวหนຌาภาควิชาของตละภาควิชาเป็นผูຌรวบรวมละวิเคราะห์ผลของ 
การพัฒนาประมวลการสอน/ผนการสอน ฿นสวนของการศกกษาวิชาทหาร กวท.รร.นนก. 
เป็นผูຌรวบรวมฯ ฿นสวนของการศกกษาวิชาความเป็นผูຌน าละจริยธรรม กรม นนอ.รอ.รร.นนก. 
เป็นผูຌรวบรวมฯ ละ฿นสวนของการฝึกพลศกกษาละการกีฬา กพล.รร.นนก.เป็นผูຌรวบรวมฯ จากนัๅน
ท าการสรุปผลการพัฒนาประมวลการสอน/ผนการสอน฿นรูปของสัดสวนรายวิชาทีไภาควิชาหรือ
หนวยนัๅนโ รับผิดชอบ ิปศ.รร.นนก.๒/๒.๐/๒ี 

(๐ี มีการประชุมตรียมการกอนปຂดการศึกษาละทบทวนหลังจากปຂดภาครียน 

รร.นนก.มีการประชุมเตรียมการกอนเปຂดการศกกษาละทบทวนหลังจากปຂดภาคเรียน  
โดย฿นสวนของการศกกษาวิชาวิทยาการหัวหนຌาภาควิชาของตละภาควิชามีการประชุมอาจารย์ 
฿นภาควิชาเพืไอจຌงผลละนวทางการ฿นการปรับการเรียนการสอนกอนเปຂดการศกกษา ส าหรับ 

฿นสวนของการศกกษาวิชาทหาร กวท.รร.นนก. ฿นสวนของการศกกษาวิชาความเป็นผูຌน าละจริยธรรม 
กรม นนอ.รอ.รร.นนก.ละ฿นสวนของการฝึกพลศกกษาละการกีฬา กพล.รร.นนก.ด าเนินการประชุม
฿นสวนของตน ิปศ.รร.นนก.๒/๒.๐/๐ี 

(๑ี รຌอยละ ๓์ ของประมวลการสอนหรือผนการสอนที่เดຌมีการพัฒนาปรับปรุง฿หຌ
ทันสมัย 

รร.นนก.ไดຌมีการพัฒนาปรับปรุง มคอ.๏ ของปีการศกกษา ๒๕๕๘ ตามผลการประเมิน 

ทีไ ไ ดຌ จ าก  มคอ .๕  ของปี การศก กษา  ๒๕๕๓  จ านวนรຌ อยละ  ๕์ ของ  มคอ .๏  ทัๅ งหมด  
ิปศ.รร.นนก.๒/๒.๐/๕ี 

(๒ี รຌอยละ ๕์ ของประมวลการสอนหรือผนการสอนที่เดຌมีการพัฒนาปรับปรุง 

฿หຌทันสมัย 

รร.นนก.ไดຌมีการพัฒนาปรับปรุง มคอ.๏ ของปีการศกกษา ๒๕๕๘ ตามผลการประเมิน 

ทีไไดຌจาก มคอ.๕ ของปีการศกกษา ๒๕๕๓ จ านวนรຌอยละ ๕์ ของ มคอ.๏ ทัๅงหมด ิปศ.รร.นนก. 
๒/๒.๐/๕ี  
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การประมินตนอง 
ป้าหมาย ผลการด้านินงาน การบรรลุป้าหมาย คะนนการประมิน 

๕ ขຌอ ๒ ขຌอ บรรลุเป้าหมาย ๕ 

 

อกสาร/หลักฐานอຌางอิง 
ํ. ปศ.รร.นนก.๒/๒.๐/ํ รายงานการประชุม กกศ.รร.นนก.ประจ าเดือน 

๒. ปศ.รร.นนก.๒/๒.๐/๒ มคอ.๏ 

๏. ปศ.รร.นนก.๒/๒.๐/๏ ตัวอยางประมวลการสอน/ผนการสอน 

๐. ปศ.รร.นนก.๒/๒.๐/๐ รายงานการประชุมเตรียมการกอนเปຂดการศกกษาละทบทวนหลังจาก
ปຂดภาคเรียนของภาควิชา/หนวยรับผิดชอบการเรียนการสอน 

๕. ปศ.รร.นนก.๒/๒.๐/๕ มคอ.๏ ของปีการศกกษา ๒๕๕๘ ละ มคอ.๕ ของปีการศกกษา ๒๕๕๓ 
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ตัวบงชีๅ ๒.๑ ระบบละกลเก฿นการจัดการรียนการสอน 

กณฑ์การพิจารณา 

(ํี มีระบบละกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนทีไเนຌนผูຌเรียนเป็นส าคัญ  

ทุกหลักสูตร 

(๒ี ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาละประสบการณ์ภาคสนาม  
ิถຌามีี กอนเปຂดสอน฿นตละภาคการศกกษาตามทีไก าหนด฿นกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกกษา
หงชาติ 

(๏ี ทุกหลักสูตรมีรายวิชาทีไสงเสริมทักษะการเรียนรูຌดຌวยตนเอง ละการ฿หຌผูຌเรียนไดຌเรียนรูຌ
จากการปฏิบัติทัๅง฿นละนอกหຌองเรียนหรือจากการท าวิจัย 

(๐ี มีการ฿หຌผูຌมีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชนภายนอกเขຌามา
มีสวนรวม฿นกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 

(๕ี มีการจัดการเรียนรูຌทีไพัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดความรูຌ  เพืไอพัฒนา 
การเรียนการสอน 

(๒ี มีการประเมินความพกงพอ฿จของผูຌเรียนทีไมีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนละ 

สิไงสนับสนุนการเรียนรูຌทุกรายวิชา ทุกภาคการศกกษา โดยผลการประเมินความพกงพอ฿จตละรายวิชา
ตຌองไมตไ ากวา ๏.๕ํ จากคะนนเตใม ๕ 

(๓ี มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือการประเมินผล
การเรียนรูຌทุกรายวิชาตามผลการประเมินรายวิชา 

  

กณฑ์การประมิน 

นๅ้าหนัก คะนน ํ คะนน ๎ คะนน ๏ คะนน ๐ คะนน ๑ 

 ๒ คะนน มี ํ-๒ ขຌอ มี ๏ ขຌอ มี ๐ ขຌอ มี ๕-๒ ขຌอ มีครบทุกขຌอ 

 

ผลการด้านินงาน 

฿นปีการศกกษา ๒๕๕๘ รร.นนก.มีระบบละกลไก฿นการจัดการเรียนการสอน ซกไง รร.นนก.
ปฏิบัติไดຌตามเกณฑ์การประเมิน ๓ ขຌอ จาก ๓ ขຌอ ดังนีๅ 

(ํี มีระบบละกลเกการประกันคุณภาพการจัดการรียนการสอนที่นຌนผูຌรียนป็นส้าคัญ 

ทุกหลักสูตร 
รร.นนก.มีระบบละกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนทีไเนຌ นผูຌ เรียน 

เป็นส าคัญทุกหลักสูตร โดยยกดนวทางของหลักสูตร รร.นนก.ิฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๘ี  
ิปศ.รร.นนก.๒/๒.๕/ํี รวมถกงการน ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกกษาหงชาติมาก ากับ 

฿นเบืๅองตຌน ิปศ.รร.นนก.๒/๒.๕/๒ี ทีไมีรายวิชาสงเสริมทักษะการเรียนรูຌดຌวยตนเอง ละการ฿หຌผูຌเรียน
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ไดຌเรียนรูຌจากการปฏิบัติทัๅง฿นละนอกหຌองเรียน หรือจากการท าวิจัยซกไงเป็นการจัดการเรียนการสอน
ทางอຌอม ไดຌก การเรียนรูຌบบสืบคຌนปัญหาละสรຌางกระบวนการกຌปัญหาของงานวิจัย เป็นตຌน 

อีกทัๅงอาจารย์ผูຌสอนจัดกิจกรรมทีไมุงเนຌนผูຌเรียนเป็นส าคัญ มีการรายงานผลละรวบรวมรูปบบ 

การจัดการเรียนการสอนทีไเนຌนผูຌเรียนเป็นส าคัญไวຌ฿นรายงานการด าเนินงาน ิปศ.รร.นนก.๒/๒.๕/๏ี 
ซกไงการจัดการเรียนการสอนของ รร.นนก.฿นภาพรวมมีนวทางตามผังการจัดการเรียนการสอนดังนีๅ 

 

ผังการจัดการรียนการสอน 

                     �                      

                  .                      

                                                          
                                          

                            �               
�                                          

                 /                                       

                     

                              .

                             

                  .        
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(๎ี ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละอียดของรายวิชาละประสบการณ์ภาคสนาม  
ิถຌา มี ี  กอนปຂดสอน฿นตละภาคการศึกษาตามที่ก้ าหนด฿นกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาหงชาติ 

ทุกหนวยทีไรับผิดชอบการเรียนรูຌของ รร.นนก.ด าเนินการจัดท ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศกกษาหงชาติ ิมคอ.ี กอนเปຂดภาคการศกกษา ิปศ.รร.นนก.๒/๒.๕/๐ี ละควบคุม฿หຌ
อาจารย์สงผนการสอนรายวิชา/มคอ.กอนเปຂดภาคการศกกษา ถกงมຌวาหลักสูตรยังไมไดຌด าเนินการตาม 
มคอ.ํ อยางเป็นทางการกใตาม 

(๏ี ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่สงสริมทักษะการรียนรูຌดຌวยตนอง ละการ฿หຌผูຌรียน 

เดຌรียนรูຌจากการปฏิบัติทัๅง฿นละนอกหຌองรียนหรือจากการท้าวิจัย 

หลักสูตร รร.นนก.ไดຌก าหนด฿หຌมีการจัดการเรียนทัๅงภาควิชาการ฿นหຌองเรียน ภาคปฏิบัติ 
การทดลองละฝึกงาน การดูงานละการท าวิจัย ซกไงครอบคลุมทัๅงการเรียนรูຌภาย฿นหຌองเรียนละ 

นอกสถานทีไ ิปศ.รร.นนก.๒/๒.๕/๏ี ละ ิปศ.รร.นนก.๒/๒.๕/๕ี โดย รร.นนก.ไดຌด าเนินการสงเสริม
ทักษะการเรียนรูຌดຌวยตนเอง ดังนีๅ 

- การจัดการเรียนการสอนชัๅนปีทีไ ํ ฿นวิชาทีไมีการปฏิบัติการทดลองทัๅงวิชาฟຂสิกส์ เคมี ละ 
หຌองปฏิบัติการภาษาอังกฤษทีไมีโปรกรมการเรียนรูຌดຌวยตนเองไดຌ 

- การจัดการเรียนการสอนชัๅนปีทีไ ๒ ทีไยกตามสาขาวิชาทีไ นนอ.เลือกตามความถนัดละ
ความชอบ โดยจัดเรียงล าดับการเลือกจากคะนนสะสมชัๅนปีทีไ ํ โดยทีไหลักสูตร รร.นนก.นัๅนไดຌจัด฿หຌ
ตละภาควิชาไดຌจัดวิชาทีไมีกิจกรรม เพืไอการเรียนรูຌเฉพาะสาขาขกๅนไดຌ 

- การจัดการเรียนการสอน฿หຌ นนอ.ไดຌศกกษาดูงานหนวยงานทีไเกีไยวขຌองกับสาขาวิชา  
ิปศ.รร.นนก.๒/๒.๕/๕ี รวมถกงการจัดวิชาปฏิบัติการตามสาขาวิชา เพืไอ฿หຌ นนอ.เรียนรูຌทักษะละ 

การทดลองทีไสอดคลຌองกับวิชาตางโ ทีไเรียนผานมา 
- การจัดการเรียนการสอนชัๅนปีทีไ ๐ ทีไตละภาควิชาไดຌจัดการเรียนการสอน฿นวิชา 

เอกสารวิจัย ซกไงมุงเนຌน฿หຌ นนอ.ไดຌศกกษาดຌวยตนเอง฿นรูปของโครงงานทีไบูรณาการวิชาการตางโ ตาม
สาขาละ/หรือสาขาทีไเกีไยวขຌอง ทัๅงนีๅยังรวมถกงการท างานเป็นทีมของ นนอ.฿นตกลุม ิกลุมละ ๒ คน
ขกๅนไปี ิปศ.รร.นนก.๒/๒.๕/๏ี ละ ิปศ.รร.นนก.๒/๒.๕/๒ี  

(๐ี มีการ฿หຌผูຌมีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชนภายนอก
ขຌามามีสวนรวม฿นกระบวนการรียนการสอนทุกหลักสูตร 

รร.นนก.มีการ฿หຌผูຌมีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชนภายนอก
เขຌามามีสวนรวม฿นกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร โดยตละภาควิชาละตละหนวย 

ทีไรับผิดชอบการเรียนรูຌของ นนอ.ไดຌเรียนเชิญอาจารย์พิเศษทีไมีประสบการณ์มาสอน/ฝึกอบรม นนอ. 
ตามความเหมาะสมของตละสาขาวิชา/ตละหนวย ิปศ.รร.นนก.๒/๒.๕/๓ี ซกไงสอดคลຌองกับเนืๅอหา



ํ๕๕ |     รายงานการประเมนิตนเอง โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 

 

ทีไตຌอง฿ชຌผูຌเชีไยวชาญเฉพาะระดับสูง ละชวยทดทนการขาดคลนของอาจารย์ประจ าของภาควิชา/
หนวยงาน ซกไงก าลังศกกษาตอหรือศกกษา฿นหนวยงานของกองทัพหรือไมมีอัตราบรรจุ 

(๑ี มีการจัดการรียนรูຌที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดความรูຌ  พื่อพัฒนา 

การรียนการสอน 

รร.นนก.มีการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนดຌวยการ฿ชຌกลไกของการจัดท าโครงการวิจัย
฿นชัๅนเรียน  

(๒ี มีการประมินความพึงพอ฿จของผูຌรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการรียนการสอนละ 

สิ่งสนับสนุนการรียนรูຌทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา ดยผลการประมินความพึงพอ฿จตละ
รายวิชาตຌองเมต่้ากวา ๏.๑ํ จากคะนนตใม ๑ 

รร.นนก.โดย กอษ.กกศ.รร.นนก.เป็นหนวยรับผิดชอบด าเนินการประเมินความพกงพอ฿จของ
ผูຌเรียนทีไมีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนละสิไงสนับสนุนการเรียนรูຌทุกรายวิชา ทุกภาค
การศกกษา โดย฿ชຌระบบการประเมินทาง website ิปศ.รร.นนก.๒/๒.๕/๕ี 

 

(๓ี มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือ 

การประมินผลการรียนรูຌทุกรายวิชาตามผลการประมินรายวิชา 

รร.นนก.ไดຌมีการพัฒนาปรับปรุง มคอ.๏ ของปีการศกกษา ๒๕๕๘ ตามผลการประเมิน 

ทีไไดຌจาก มคอ.๕ ของปีการศกกษา ๒๕๕๓ จ านวนรຌอยละ ๕์ ของ มคอ.๏ ทัๅงหมด ิปศ.รร.นนก. 
๒/๒.๕/ํ์ี ทีไเป็นการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือการประเมินผล 

การเรียนรูຌทุกรายวิชาตามผลการประเมินรายวิชา 

 

การประมินตนอง 
ป้าหมาย ผลการด้านินงาน การบรรลุป้าหมาย คะนนการประมิน 

๒ ขຌอ  ๓ ขຌอ บรรลุเป้าหมาย ๕ 

 

อกสาร/หลักฐานอຌางอิง 
ํ. ปศ.รร.นนก.๒/๒.๕/ํ หลักสูตร รร.นนก.ิฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๘ี 
๒. ปศ.รร.นนก.๒/๒.๕/๒ มคอ.๏ /๐ 

๏. ปศ.รร.นนก.๒/๒.๕/๏ เอกสารวิจัย นนอ. 
๐. ปศ.รร.นนก.๒/๒.๕/๐ มคอ.ํ–๓ 

๕. ปศ.รร.นนก.๒/๒.๕/๕ หนังสือขออนุมัติน า นนอ.ไปฝึกศกกษาดูงานนอกสถานทีไ 
๒. ปศ.รร.นนก.๒/๒.๕/๒ เอกสารการจัดงานเปຂดโลกทัศน์งานวิจัย ิอຌางอิงมาตรฐานทีไ ๒ี 
๓. ปศ.รร.นนก.๒/๒.๕/๓ หนังสือขอรับการสนับสนุนผูຌบรรยาย 
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๘. ปศ.รร.นนก.๒/๒.๕/๘ เอกสารโครงการวิจัย฿นชัๅนเรียน  
๕. ปศ.รร.นนก.๒/๒.๕/๕ รายงานผลการประเมินความพกงพอ฿จของผูຌเรียนทีไมีตอ 

การจัดการเรียนการสอน 

ํ์. ปศ.รร.นนก.๒/๒.๕/๕ มคอ.๏ ของปีการศกกษา ๒๕๕๘ ละ มคอ.๕ ของปีการศกกษา 
๒๕๕๓ 

 

ตัวบงชีๅ ๒.๒ ิรร.นนก.เมมีี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ํ๕๓ |     รายงานการประเมนิตนเอง โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 

 

ตัวบงชีๅ ๒.๓ ประสิทธิภาพของระบบการคัดลือกผูຌรียน 

กณฑ์การพิจารณา 

(ํี มีการประชุมละก าหนดมาตรการ฿นการกຌไขปรับปรุงการด าเนินงาน฿หຌมีประสิทธิภาพ
ยิไงขกๅน 

(๒ี มีการปรับปรุงนวทางการสรຌางขຌอสอบคัดเลือกละกระบวนการสรຌางขຌอสอบทีไ
นาเชืไอถือเชืไอมัไนไดຌวาเป็นธรรมโปรง฿สตรวจสอบไดຌ 

(๏ี มีการก าหนดกรอบการคัดเลือกกรรมการออกขຌอสอบทัๅงภาคทฤษฎีละภาคปฏิบัติ 
ิ๐ี มีการก าหนดมาตรการละการด าเนินการรักษาความลับของชุดขຌอสอบทัๅงกอนละหลัง

การสอบคัดเลือก 

(๕ี มีการประเมินผลการสอบคัดเลือกผูຌเรียน 

(๒ี มีการน าผลการประเมินการสอบคัดเลือกมาปรับปรุงละพัฒนาไดຌอยางเป็นรูปธรรม 

(๓ี ระบบการคัดเลือกโปรง฿สมีการตรวจสอบไดຌ 
 

กณฑ์การประมิน 

นๅ้าหนัก คะนน ํ คะนน ๎ คะนน ๏ คะนน ๐ คะนน ๑ 

๒ คะนน มี ๏ ขຌอ มี ๐ ขຌอ มี ๕ ขຌอ มี ๒ ขຌอ มีครบทุกขຌอ 

 

ผลการด้านินงาน 

 ฿นปีการศกกษา ๒๕๕๘ รร.นนก.มีประสิทธิภาพของระบบการคัดเลือกผูຌเรียน ซกไง รร.นนก.
ปฏิบัติไดຌตามเกณฑ์การประเมิน ๓ ขຌอ จาก ๓ ขຌอ ดังนีๅ 

(ํี มีการประชุมละก้าหนดมาตรการ฿นการกຌเขปรับปรุงการด้านินงาน฿หຌมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึๅน 

กองทัพอากาศ ิทอ.ี ละ รร.นนก.฿หຌความส าคัญกับระบบการคัดเลือกผูຌเรียนเป็นอยางมาก โดย
ก าหนด฿หຌมีคณะกรรมการ฿นระดับตางโ ตัๅงตระดับ ทอ. จนถกงระดับผูຌปฏิบัติ฿น รร.นนก. 
ซกไง฿นระดับ ทอ.มีเสนาธิการทหารอากาศเป็นประธาน฿นการสอบคัดเลือก มีคณะกรรมการชุดตางโ 
฿นระดับ ทอ.ไดຌก คณะกรรมการอ านวยการ คณะอนุกรรมการรับสมัคร  สอบภาควิชาการ  
สอบพลศกกษา คณะอนุกรรมการตรวจขຌอสอบวิชาการ คณะอนุกรรมการตรวจรางกายทางพทย์ 
คณะอนุกรรมการสอบสัมภาษณ์ ละคณะอนุกรรมการทดสอบบุคคล ทัๅงนีๅ฿นระดับ รร.นนก. 
ไดຌตงตัๅงคณะอนุกรรมการชุดตางโ ตามความจ าเป็น เชน คณะอนุกรรมการคัดเลือกขຌอสอบ 
คณะอนุกรรมการจัดพิมพ์ขຌอสอบ คณะอนุกรรมการจัดสถานทีไสอบ คณะอนุกรรมการคุมสอบ 
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ทัๅงนีๅคณะอนุกรรมการชุดตางโ มีการประชุมทัๅงกอนละหลัง
การสอบ เ พืไ อก าหนดมาตรการละการกຌ ไขปรั บปรุ งการด า เนิ น ง านอย า งต อ เนืไ อ ง  
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จนกระทัไงกระบวนการสอบคัดเลือกเสรใจสิๅน ิปศ.รร.นนก.๒/๒.๓/ํีุ ิปศ.รร.นนก.๒/๒.๓/๒ี ละ 
ิปศ.รร.นนก.๒/๒.๓/๏ี โดย฿นการด าเนินการคัดเลือกผูຌเรียน รร.นนก.มีนวทาง฿นภาพรวมตาม 

ผังระบบการคัดเลือกผูຌเรียน ดังนีๅ 
ผังระบบการคัดลือกผูຌรียน 

  .  .                          �        �        

  .  .                     �    .   .                

  .             .                                
   .             .             �                     . 

  .   .    �                                 .           
                                            

          .                      .

   . /                                                       
           

                                  

                     

   .                                    

        

                             .  .
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(๎ี มีการปรับปรุงนวทางการสรຌางขຌอสอบคัดลือกละกระบวนการสรຌางขຌอสอบ 

ที่นาชื่อถือชื่อม่ันเดຌวาป็นธรรมปรง฿สตรวจสอบเดຌ 
คณะอนุกรรมการออกขຌอสอบภาควิชาการ ละคณะอนุกรรมการคัดเลือกขຌอสอบ 

มีการประชุมทัๅงกอนละหลังการสอบ เพืไอก าหนดนวทางการสรຌางขຌอสอบคัดเลือกละกระบวนการ
สรຌางขຌอสอบทีไนาเชืไอถือ ิปศ.รร.นนก.๒/๒.๓/๐ี  

(๏ี มีการก้าหนดกรอบการคัดลือกกรรมการออกขຌอสอบทัๅงภาคทฤษฎีละภาคปฏิบัติ 
คณะอนุกรรมการ/คณะกรรมการตละชุดทีไเกีไยวขຌองกับการสอบ ไดຌก คณะอนุกรรมการ  

ออกขຌอสอบภาควิชาการ คณะอนุกรรมการคัดเลือกขຌอสอบ คณะอนุกรรมการสอบพลศกกษา 
คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ คณะกรรมการสอบจิตพิสัย ละคณะกรรมการตรวจรางกายจะเป็น
ผูຌทรงคุณวุฒิ฿นตละดຌาน ดังนีๅ  

- คณะอนุกรรมการออกขຌอสอบภาควิชาการละคณะอนุกรรมการคัดเลือกขຌอสอบจะตงตัๅง
จากบุคลากร฿นกองวิชาตางโ ทีไเกีไยวขຌอง฿นตละรายวิชา  

- คณะอนุกรรมการสอบพลศกกษาจะตงตัๅงจากบุคลากร฿นกองพลศกกษา ิกพล.ฯี  
- คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์จะตงตัๅงจากบุคลากร฿นกองวิชาทหาร ละกรมนักเรียน 

นายเรืออากาศรักษาพระองค์ ิกรม นนอ.รอ.ฯี  
- คณะกรรมการสอบจิตพิสัยจะตงตัๅงจากบุคลากร฿นศูนย์ทดสอบบุคคล กรมยุทธศกกษา

ทหารอากาศ  
- คณะกรรมการตรวจรางกายจะตงตัๅ งจากคณะพทย์ ฿นกองเวชศา สตร์การบิน  

ิปศ.รร.นนก.๒/๒.๓/๕ี 
ิ๐ี มีการก้าหนดมาตรการละการด้านินการรักษาความลับของชุดขຌอสอบทัๅงกอน 

ละหลังการสอบคัดลือก 

คณะอนุกรรมการคัดเลือกขຌอสอบจะถูกเกใบตัว฿นขณะคัดเลือกขຌอสอบจนกวากระบวนการ
สอบคัดเลือกภาควิชาการจะสิๅนสุด รวมทัๅงคณะอนุกรรมการจัดพิมพ์ขຌอสอบจะถูกเกใบตัว 

฿นขณะจัดพิมพ์ขຌอสอบจนกวากระบวนการสอบคัดเลือกภาควิชาการจะสิๅนสุดเชนเดียวกัน 

ิปศ.รร.นนก.๒/๒.๓/๒ี 
(๑ี มีการประมินผลการสอบคัดลือกผูຌรียน 

กสป.ฯ ไดຌจัดท ารายงานผลการวิเคราะห์สถานภาพผูຌสมัครสอบเขຌาเป็น นตท.ิ฿นสวนของ 
ทอ.ี น าเสนอตอผูຌบังคับบัญชา เพืไอพิจารณาขຌอมูลน ามาปรับปรุงละพัฒนาการสอบคัดเลือก 

฿นปีตอไป ิปศ.รร.นนก.๒/๒.๓/๓ี 
(๒ี มีการน้าผลการประมินการสอบคัดลือกมาปรับปรุงละพัฒนาเดຌอยางป็นรูปธรรม 

รร.นนก.มีการน าผลการประเมินการสอบคัดเลือกมาปรับปรุงละพัฒนาไดຌอยางเป็นรูปธรรม
โดยหลังจากการสอบเสรใจสิๅนจะมีการประชุมเพืไอสรุปผล ละกอนด าเนินการสอบจะมีการประชุม 
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เพืไอน าผลทีไไดຌจากการประชุมหลังการสอบมาวางผนการท างานทุกครัๅง ิปศ.รร.นนก.๒/๒.๓/๏ีุ  
ิปศ.รร.นนก.๒/๒.๓/๘ี ละ ิปศ.รร.นนก.๒/๒.๓/๕ี 

(๓ี ระบบการคัดลือกปรง฿สมีการตรวจสอบเดຌ 
รร.นนก.มีระบบการคัดเลือกโปรง฿สมีการตรวจสอบไดຌ ดังไดຌกลาวไวຌลຌว฿นขຌอ ิํี  

ระบบการคัดเลือกเขຌาเป็น นตท.ิ฿นสวนของ ทอ.ี มีคณะกรรมการทีไเกีไยวขຌอง฿นตละสวนรับผิดชอบ
งาน฿นตละดຌาน จกงท า฿หຌระบบการคัดเลือกโปรง฿สละสามารถตรวจสอบไดຌ฿นทุกขัๅนตอน  
ิปศ.รร.นนก.๒/๒.๓/ํีุ ิปศ.รร.นนก.๒/๒.๓/๒ี ละ ิปศ.รร.นนก.๒/๒.๓/๏ี 
 

การประมินตนอง 
ป้าหมาย ผลการด้านินงาน การบรรลุป้าหมาย คะนนการประมิน 

๒ ขຌอ ๓ ขຌอ บรรลุเป้าหมาย ๕ 

 

อกสาร/หลักฐานอຌางอิง 
ํ. ปศ.รร.นนก.๒/๒.๓/ํ ผนการรับ นตท.฿นสวนของ ทอ.ปีงบประมาณ ๕๐–๕๘ 

๒. ปศ.รร.นนก.๒/๒.๓/๒ ค าสัไงตงตัๅงคณะกรรมการรับสมัครละสอบคัดเลือกบุคคล 

เขຌาเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ิ฿นสวนของกองทัพอากาศี 
๏. ปศ.รร.นนก.๒/๒.๓/๏ สรุปผลการประชุม คณก.รับสมัครละสอบคัดเลือกบุคคล 

เขຌาเป็น นตท.ิ฿นสวนของ ทอ.ี 
๐. ปศ.รร.นนก.๒/๒.๓/๐ สรุปผลการประชุม กศต.ประจ าปี ๒๕๕๘ 

๕. ปศ.รร.นนก.๒/๒.๓/๕ ค าสัไงตงตัๅงคณะอนุกรรมการ/คณะกรรมการชุดตางโ  
๒. ปศ.รร.นนก.๒/๒.๓/๒ ค าสัไงมาตรการการรักษาความปลอดภัยของชุดขຌอสอบทัๅงกอน 

ละหลังการสอบคัดเลือก 

๓. ปศ.รร.นนก.๒/๒.๓/๓ รายงานผลการวิเคราะห์สถานภาพผูຌสมัครสอบเขຌาเป็น นตท.  
ิ฿นสวนของ ทอ.ี ปี ๒๕๕๘ 

๘. ปศ.รร.นนก.๒/๒.๓/๘ รายงานสรุปผลการด าเนินงานการสอบคัดเลือกผูຌเรียน 

๕. ปศ.รร.นนก.๒/๒.๓/๕ ระเบียบผูຌสมัครสอบเขຌาเป็น นตท.ิ฿นสวนของ ทอ.ี ปี ๒๕๕๘  
ทีไปรับปรุงลຌว 
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ตัวบงชีๅ ๒.๔ รຌอยละของผูຌรียนที่มีคะนนผลสัมฤทธิ์ทางการรียน ละ/หรือ การฝึกอบรมทาง
วิชาชีพอยู฿นกณฑ์ดี–ดีมากตามที่สถาบันก้าหนด 

กณฑ์การประมิน 

นๅ้าหนัก คะนน ํ คะนน ๎ คะนน ๏ คะนน ๐ คะนน ๑ 

ํ คะนน <๒์ >๒์ >๓์ >๓๕ >๘์ 

 

ผลการด้านินงาน 

฿นปีการศกกษา ๒๕๕๘ รร.นนก.มีรຌอยละของผูຌเรียนทีไมีคะนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ละ/
หรือ การฝึกอบรมทางวิชาชีพอยู฿นเกณฑ์ดี–ดีมากตามทีไสถาบันก าหนด ดังนีๅ 

ขຌอมูล ปีการศึกษา ๎๑๑๔ 

จ านวนผูຌเรียนทัๅงหมด ๏ํ์ 

จ านวนผูຌเรียนทีไมีคะนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ละ/หรือการฝึกอบรม 

ทางวิชาชีพ  
ิชัๅนปีทีไ ํี 

 

 

 

- อยู฿นเกณฑ์ดี  ๐๒ 

- อยู฿นเกณฑ์ดีมาก ๏๓ 

ิชัๅนปีทีไ ๒ี  

- อยู฿นเกณฑ์ดี  ๒๐ 

- อยู฿นเกณฑ์ดีมาก ๐๒ 

ิชัๅนปีทีไ ๏ี  

- อยู฿นเกณฑ์ดี  ๒๕ 

- อยู฿นเกณฑ์ดีมาก ๐๕ 

ิชัๅนปีทีไ ๐ี  

- อยู฿นเกณฑ์ดี  ๏์ 

- อยู฿นเกณฑ์ดีมาก ๏๕ 

รวมจ านวน ผูຌเรียนทีไมีคะนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ละ/หรือ 

การฝึกอบรมทางวิชาชีพ อยู฿นเกณฑ์ ดี-ดีมากตามทีไสถาบันก าหนด 

๒๘๘ 

รຌอยละของผูຌเรียนทีไมีคะนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ละ/หรือการ
ฝกึอบรมทางวิชาชีพ อยู฿นเกณฑ์ ดี–ดีมากตามทีไสถาบันก าหนด 

๕๒.๕์ 
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โดย รร.นนก.ก าหนดเกณฑ์ระดับดีทีไระดับ ๏.์์ ละ ก าหนดเกณฑ์ระดับดีมากทีไระดับ 
๏.๕์ ซกไง รร.นนก.มีจ านวนผูຌเรียนทีไมีคะนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ละ/หรือการฝึกอบรม 

ทางวิชาชีพอยู฿นเกณฑ์ระดับดีขกๅนไป จ านวน ๒๘๘ นาย จากจ านวนผูຌเรียนทัๅงหมด ๏ํ์ นาย  
คิดเป็นรຌอยละ ๕๒.๕์ 

 

การประมินตนอง 
ป้าหมาย ผลการด้านินงาน การบรรลุป้าหมาย คะนนการประมิน 

>๓๕ ๕๒.๕์ บรรลุเป้าหมาย ๕ 

 

อกสาร/หลักฐานอຌางอิง 
ํ. ปศ.รร.นนก.๒/๒.๘/ํ สรุปผลการประเมินคุณลักษณะสวนบุคคล ดຌานความรูຌ ความสามารถ

วิชาชีพทหาร ของ นนอ.ทัๅง ๐ ชัๅนปี ปีการศกกษา ๒๕๕๘ 
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ตัวบงชีๅ ๒.๕ รຌอยละของผูຌรียนที่ผานกณฑ์มาตรฐานการฝึกทางทหาร อยู฿นระดับดี-ดีมาก ตามที่
สถาบันก้าหนด 

กณฑ์การประมิน 

นๅ้าหนัก คะนน ํ คะนน ๎ คะนน ๏ คะนน ๐ คะนน ๑ 

ํ คะนน <๒์ >๒์ >๓์ >๓๕ >๘์ 

 

ผลการด้านินงาน 

฿นปีการศกกษา ๒๕๕๘ รร.นนก.มีรຌอยละของผูຌเรียนทีไผานเกณฑ์มาตรฐานการฝึกทางทหาร 
อยู฿นระดับดี-ดีมาก ตามทีไสถาบันก าหนด ดังนีๅ 

ขຌอมูล ปีการศึกษา ๎๑๑๔ 

จ านวนผูຌเรียนทัๅงหมด ๏ํ์ 

จ านวนผูຌเรียนทีไผานเกณฑ์มาตรฐานการฝึกทางทหาร 

ิชัๅนปีทีไ ํี 
 

- ระดับดี  ์ 

- ระดับดีมาก ๘๕ 

ิชัๅนปีทีไ ๒ี  

- ระดับดี  ์ 

- ระดับดีมาก ๓์ 

ิชัๅนปีทีไ ๏ี  

- ระดับดี  ์ 

- ระดับดีมาก ๓๐ 

ิชัๅนปีทีไ ๐ี  

- ระดับดี  ๓ 

- ระดับดีมาก ๒๐ 

รวมจ านวน ผูຌเรียนทีไผานเกณฑ์มาตรฐานการฝึกทางทหาร อยู฿นระดับ
ดี–ดีมากฯ 

๏์์ 

รຌอยละของผูຌเรียนทีไผานเกณฑ์มาตรฐานการฝึกทางทหาร อยู฿นระดับ
ดี–ดีมากตามทีไสถาบันก าหนด 

๕๒.๓๓ 

 

โดย รร.นนก.ก าหนดเกณฑ์ระดับดีทีไระดับ ๏.์์ ละ ก าหนดเกณฑ์ระดับดีมากทีไระดับ 
๏.๕์ ซกไง รร.นนก.มีจ านวนผูຌเรียนทีไผานเกณฑ์มาตรฐานการฝึกทางทหาร อยู฿นเกณฑ์ระดับดีขกๅนไป  
จ านวน ๏์์ นาย จากจ านวนผูຌเรียนทัๅงหมด ๏ํ์ นาย คิดเป็นรຌอยละ ๕๒.๓๓ 
 



ํ๒๐ |     รายงานการประเมนิตนเอง โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 

 

การประมินตนอง 
ป้าหมาย ผลการด้านินงาน การบรรลุป้าหมาย คะนนการประมิน 

>๓๕ ๕๒.๓๓ บรรลุเป้าหมาย ๕ 

 

อกสาร/หลักฐานอຌางอิง 
ํ. ปศ.รร.นนก.๒/๒.๕/ํ สรุปผลการประเมินคุณลักษณะสวนบุคคลทีไผานเกณฑ์มาตรฐาน 

การฝึกทางทหาร ของ นนอ.ทัๅง ๐ ชัๅนปี ปีการศกกษา ๒๕๕๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ํ๒๕ |     รายงานการประเมนิตนเอง โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 

 

ตัวบงชีๅ ๒.ํ์ รຌอยละของผูຌรียนที่ผานกณฑ์การประมินคาคุณลักษณะทางทหาร 

อยู฿นระดับดี–ดีมาก ตามที่สถาบันก้าหนด 

กณฑ์การประมิน 

นๅ้าหนัก คะนน ํ คะนน ๎ คะนน ๏ คะนน ๐ คะนน ๑ 

ํ คะนน <๒์ >๒์ >๓์ >๓๕ >๘์ 

 

ผลการด้านินงาน 

฿นปีการศกกษา ๒๕๕๘ รร.นนก.มีรຌอยละของผูຌเรียนทีไผานเกณฑ์การประเมินคาคุณลักษณะ
ทางทหารอยู฿นระดับดี–ดีมาก ตามทีไสถาบันก าหนด ดังนีๅ 

ขຌอมูล ปีการศึกษา ๎๑๑๔ 

จ านวนผูຌเรียนทัๅงหมด ๏ํ์ 

จ านวนผูຌเรียนทีไผานเกณฑ์การประเมินคาคุณลักษณะทางทหาร 

ิชัๅนปีทีไ ํี 
 

- ระดับดี  ํ๏ 

- ระดับดีมาก ๒๕ 

ิชัๅนปีทีไ ๒ี  

- ระดับดี  ํ 

- ระดับดีมาก ๒๕ 

ิชัๅนปีทีไ ๏ี  

- ระดับดี  ๒ 

- ระดับดีมาก ๓๒ 

ิชัๅนปีทีไ ๐ี  

- ระดับดี  ํ๓ 

- ระดับดีมาก ๕๏ 

รวมจ านวน ผูຌเรียนทีไผานเกณฑ์การประเมินคาคุณลักษณะทางทหาร  
อยู฿นระดับดี–ดีมากตามทีไสถาบันก าหนด 

๒๕๒ 

รຌอยละของผูຌเรียนทีไผานเกณฑ์การประเมินคาคุณลักษณะทางทหาร  
อยู฿นระดับดี–ดีมากตามทีไสถาบันก าหนด 

๕๕.๐๘ 

 

โดย รร.นนก.ก าหนดเกณฑ์ระดับดีทีไระดับ ๏.์์ ละ ก าหนดเกณฑ์ระดับดีมากทีไระดับ 
๏.๕์ ซกไง รร.นนก.มีจ านวนผูຌเรียนทีไผานเกณฑ์การประเมินคาคุณลักษณะทางทหารอยู฿นเกณฑ์ 
ระดับดีขกๅนไป จ านวน ๒๕๒ นาย จากจ านวนผูຌเรียนทัๅงหมด ๏ํ์ นาย คิดเป็นรຌอยละ ๕๕.๐๘ 



ํ๒๒ |     รายงานการประเมนิตนเอง โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 

 

การประมินตนอง 
ป้าหมาย ผลการด้านินงาน การบรรลุป้าหมาย คะนนการประมิน 

>๓๕ ๕๕.๐๘ บรรลุเป้าหมาย ๕ 

 

อกสาร/หลักฐานอຌางอิง 
ํ.  
 

ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ์/ํ สรุปผลการประเมินคุณลักษณะสวนบุคคลทีไผานเกณฑ์การประเมินคา
คุณลักษณะทางทหาร ของ นนอ.ทัๅง ๐ ชัๅนปี ปีการศกกษา ๒๕๕๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ํ๒๓ |     รายงานการประเมนิตนเอง โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 

 

ตัวบงชีๅ ๒.ํํ การวัดละประมินผลป็นเปตามระบบที่เดຌมาตรฐาน 

กณฑ์การพิจารณา 

(ํี มีการก าหนดหลักเกณฑ์การวัดละประเมินผลตามวิธีการสอดคลຌองกับวัตถุประสงค์ 
การเรียนทีไก าหนดไวຌ฿นตละหลักสูตร 

(๒ี มีกลไกการด าเนินงานการวัดละประเมินผล 

(๏ี มีการวัดละประเมินผลการเรียนรูຌตามสภาพจริง ครอบคลุมดຌานสติปัญญา เจตคติ
คุณธรรม จริยธรรม ทักษะละบุคลิกภาพ 

(๐ี มีระบบการวัดละประเมินผลทีไโปรง฿สละตรวจสอบไดຌ 
(๕ี มีการพัฒนาปรับปรุงวิธีการวัดละประเมินผล 

 

กณฑ์การประมิน 

นๅ าหนัก คะนน ํ คะนน ๒ คะนน ๏ คะนน ๐ คะนน ๕ 

 ๏ คะนน มี ํ ขຌอ มี ๒ ขຌอ มี ๏ ขຌอ มี ๐ ขຌอ มีครบทุกขຌอ 

 

ผลการด้านินงาน 

 ฿นปีการศกกษา ๒๕๕๘ รร.นนก.มีการวัดละประเมินผลเป็นไปตามระบบทีไไดຌมาตรฐาน  
ซกไง รร.นนก.ปฏิบัติไดຌตามเกณฑ์การประเมิน ๕ ขຌอ จาก ๕ ขຌอ ดังนีๅ 

(ํี มีการก้าหนดหลักกณฑ์การวัดละประมินผลตามวิธีการสอดคลຌองกับวัตถุประสงค์ 
การรียนที่ก้าหนดเวຌ฿นตละหลักสูตร 

รร.นนก.มีการก าหนดหลักเกณฑ์การวัดละประเมินผลตามวิธีการสอดคลຌองกับวัตถุประสงค์ 
การเรียนทีไก าหนดไวຌ฿นตละหลักสูตร โดย รร.นนก.มีนวทาง฿นภาพรวม฿นการวัดละประเมินผล
การเรียนการสอนตามผังการวัดละประเมินผล ดังนีๅ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ํ๒๘ |     รายงานการประเมนิตนเอง โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 

 

ผังการวัดละประมินผล 
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 เนืไองจากหลักสูตร รร.นนก.ประกอบดຌวยดຌานตางโ ๒ ดຌาน ดังกลาว ซกไงน ามาสูการก าหนด
เกณฑ์การวัดผลละการประเมินผลการศกกษาออกเป็น ๒ สวน คือ 

ํ.การวัดผลละการประเมินผลการศกกษาวิชาวิทยาการ  
๒.การวัดผลละการประเมินผลการฝึกศกกษาวิชาทหาร  
๏.การวัดผลละการประเมินผลการฝึกอบรมความเป็นผูຌน าละจริยธรรม  
๐.การวัดผลละการประเมินผลการฝึกพลศกกษาละการกีฬา 
๕.การวัดผลละการประเมินผลกิจกรรมพิเศษละสรຌางเสริมประสบการณ์ 
๒.การวัดประเมินผล นนอ.ทีไพกงประสงค ์

ทัๅงนีๅ  การวัดผลละการประเมินผลการศกกษา฿นตละสวนมีเกณฑ์การวัดผลละ 

การประเมินผลทีไตกตางกันไปตามธรรมชาติของการเรียนการสอน฿นตละสวน฿นภาพรวม จกงน า 
ผลการประเมินทีไไดຌ฿นขຌอ ํ ถกง ๐ มา฿ชຌ฿นการตัดสินการเลืไอนชัๅนละการส าเรใจการศกกษารวมกัน 
รวมทัๅงเป็นองค์ประกอบ฿นการวัดประเมินผล ิปศ.รร.นนก.๒/๒.ํํ/ํี โดยมีนวคิด ดังนีๅ 



ํ๒๕ |     รายงานการประเมนิตนเอง โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 

 

 
 

฿นทางปฏิบัติการวัดผลละการประเมินผลการศกกษาวิชาวิทยาการก าหนด฿หຌภาควิชาฯ 
ควบคุม฿หຌอาจารย์ผูຌสอนก าหนดหลักเกณฑ์การวัดละประเมินผลตามวิธีการ สอดคลຌองกับ
วัตถุประสงค์การเรียนทีไก าหนดไวຌ฿นตละหลักสูตรอยางชัดเจน ส าหรับ฿นสวนของหนวยทีไรับผิดชอบ
การเรียนรูຌของ นนอ.หนวยอืไนโ ไดຌก าหนดนวทางทีไสอดคลຌองกัน ทัๅงนีๅจะยกดนวทางการวัดละ
ประเมินผลตามระเบียบ ทอ.ทีไวาดຌวย รร.นนก.ละหลักสูตร รวมทัๅงมีคูมือการเรียนการสอนของ
อาจารย์ ละคูมือนักเรียนนายเรืออากาศ ซกไงอธิบายหลักเกณฑ์การวัดละประเมินผลไวຌดຌวย  
ิปศ.รร.นนก.๒/๒.ํํ/ํี, ิปศ.รร.นนก.๒/๒.ํํ/๒ี, ิปศ.รร.นนก.๒/๒.ํํ/๏ีุ ละ ิปศ.รร.นนก.
๒/๒.ํํ/๐ี 

การวัดผลละการประเมินผลการฝึกศกกษาวิชาทหาร ก าหนด฿หຌกองวิชาทหาร ิกวท.ฯี 
ควบคุมละก าหนดหลักเกณฑ์การวัดละประเมินผลตามวิธีการ฿หຌสอดคลຌองกับวัตถุประสงค์  
การเรียนทีไก าหนดไวຌ฿นหลักสูตร 

การวัดผลละการประเมินผลการฝึกอบรมความเป็นผูຌน าละจริยธรรม รวมทัๅงการวัดผลละ
การประเมินผลกิจกรรมพิเศษละสรຌางเสริมประสบการณ์  ก าหนด฿หຌ กรม นนอ.รอฯ.ควบคุมละ
ก าหนดหลักเกณฑ์การวัดละประเมินผลตามวิธีการ฿หຌสอดคลຌองกับวัตถุประสงค์การเรียนทีไก าหนดไวຌ
฿นหลักสูตร โดยมีกระบวนการประเมินคุณลักษณะสวนบุคคล นนอ. ดຌานคุณลักษณะผูຌน าทหาร ดังนีๅ 
 



ํ๓์ |     รายงานการประเมนิตนเอง โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 

 

 
 

การวัดผลละการประเมินผลการฝึกพลศกกษาละการกีฬาก าหนด฿หຌกองพลศกกษา ิกพล.ฯี 
ควบคุมละก าหนดหลักเกณฑ์การวัดละประเมินผลตามวิธีการ฿หຌสอดคลຌองกับวัตถุประสงค์  
การเรียนทีไก าหนดไวຌ฿นหลักสูตร ิปศ.รร.นนก.๒/๒.ํํ/๕ี  

การวัดประเมินผล นนอ.ทีไพกงประสงค์ก าหนด฿หຌกองสถิติละประเมินผล ิกสป.ฯี เป็น 

ผูຌรวบรวมผลการประเมินทัๅงหมด โดยมีมาตรฐานการประเมินคุณลักษณะทีไพกงประสงค์ของ นนอ.เป็น
นวทาง฿นการปฏิบัติ เมืไอด าเนินการวิเคราะห์ขຌอมูลเสรใจสิๅน น ามาจัดท ารายงานผลการประเมิน 
นนอ.ทีไพกงประสงค์เสนอเขຌาพิจารณาตอสภาโรงเรียนนายเรืออากาศละจຌงผลการประเมิน฿หຌกับ
หนวยเกีไยวขຌองทราบเพืไอน าผลไป฿ชຌ฿นการจัดการศกกษา การปกครองบังคับบัญชา ละการพัฒนา
นักเรียนตอไป 

(๎ี มีกลเกการด้านินงานการวัดละประมินผล 

รร.นนก.ไดຌก าหนดกลไกการด าเนินงานการวัดละประเมินผล฿หຌเป็นมาตรฐานไวຌ฿นหลักสูตร 
ิปศ.รร.นนก.๒/๒.ํํ/ํี โดยตละสวนมีการตงตัๅง คณก.ตรวจสอบปัญหาสอบละพิจารณาการ฿หຌ
อักษรระดับคะนน มีการรายงานผลการพิจารณาปัญหาสอบละการ฿หຌคะนนประจ าปีของ  

ตละสวน ิปศ.รร.นนก.๒/๒.ํํ/๓ี ละ ิปศ.รร.นนก.๒/๒.ํํ/๘ี โดยการสอบวัดผลเป็นไปตาม
ระเบียบปฏิบัติทีไก ากับโดยตละสวน 
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(๏ี มีการวัดละประมินผลการรียนรูຌตามสภาพจริง ครอบคลุมดຌานสติปัญญา จตคติ
คุณธรรม จริยธรรม ทักษะละบุคลิกภาพ 

รร.นนก.มีการวัดละประเมินผลการเรียนรูຌตามสภาพจริง ครอบคลุมดຌานสติปัญญา เจตคติ 
คุณธรรม จริยธรรม ทักษะละบุคลิกภาพ โดยมีการระบุรายละเอียดของวิธีการวัดละประเมินผล 

ไวຌ฿น มคอ.๏ ตละรายวิชา ิปศ.รร.นนก.๒/๒.ํํ/๒ี  
(๐ี มีระบบการวัดละประมินผลที่ปรง฿สละตรวจสอบเดຌ 
รร.นนก.มีระบบการวัดละประเมินผลทีไโปรง฿สละตรวจสอบไดຌ โดยมี คณก.พิจารณา

ปัญหาสอบ ละการ฿หຌคะนนเป็นผูຌตรวจสอบขຌอสอบกอนการสอบทุกครัๅง รวมทัๅงพิจารณาการ฿หຌ
ระดับคะนนทีไอาจารย์ด าเนินการวาถูกตຌอง ยุติธรรม หรือไม ิปศ.รร.นนก.๒/๒.ํํ/๘ี  

(๑ี มีการพัฒนาปรับปรุงวิธีการวัดละประมินผล 

รร.นนก.มีการพัฒนาปรับปรุงวิธีการวัดละประเมินผล฿นรูปของการสรุปผลการวัดละ
ประเมินผลโดยผูຌสอนตามรายวิชาทีไระบุไวຌ฿น มคอ.๕ ของตละรายวิชาผานระบบเครือขาย
อินเทอร์เนใตของระบบบริการการศกกษา ิปศ.รร.นนก.๒/๒.ํํ/๕ี ซกไงผานการด าเนินการของอาจารย์
ผูຌสอน หัวหนຌาภาควิชา คณก.ตรวจสอบปัญหาสอบละพิจารณาการ฿หຌอักษรระดับคะนนของ  

กองวิชาฯ รวมถกงกองอ านวยการศกกษาฯ ิกอษ.กกศ.ฯี 
 

การประมินตนอง 
ป้าหมาย ผลการด้านินงาน การบรรลุป้าหมาย คะนนการประมิน 

๐ ขຌอ ๕ ขຌอ บรรลุเป้าหมาย ๕ 
 

อกสาร/หลักฐานอຌางอิง 
ํ. ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํํ/ํ หลักสูตร รร.นนก.ิฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๘ี  

สวนของการวัดผลละประเมินผลการศกกษา 
๒. ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํํ/๒ ระเบียบ ทอ.ทีไวาดຌวย รร.นนก. 
๏. ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํํ/๏ คูมือการเรียนการสอนของอาจารย์ 
๐. ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํํ/๐ คูมือนักเรียนนายเรืออากาศ 

๕. ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํํ/๕ ผนการทดสอบสมรรถภาพรางกาย นนอ. 
๒. ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํํ/๒ มคอ.๏ 

๓. ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํํ/๓ ค าสัไงตงตัๅง คณก.ตรวจสอบปัญหาสอบละพิจารณาการ฿หຌ
อักษรระดับคะนน 

๘. ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํํ/๘ รายงานผลการพิจารณาปัญหาสอบ ละการ฿หຌคะนน 
ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 

๕. ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํํ/๕ ระบบเครือขายอินเทอร์เนใตของระบบบริการการศกกษา 
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ตัวบงชีๅ ๒.ํ๎ ความพรຌอม฿นการสนับสนุนทรัพยากรการรียนรูຌ 
กณฑ์การพิจารณา 

(ํี มีหนวยงานรับผิดชอบ฿นการจัดหา จัดท าผนพัฒนาละการซอมบ ารุง 
(๒ี มีการพัฒนาละปรับปรุง อาคาร สถานทีไหຌองเรียน หຌองปฏิบัติการ สภาวะวดลຌอม  

ิ๕ ส.ี ฿หຌเอืๅออ านวยตอการเรียนรูຌตอบสนองวัตถุประสงค์การเรียนการสอน 

(๏ี มีระบบสาธารณูปโภคละการรักษาความปลอดภัยของอาคาร ตลอดจนบริเวณโดยรอบ
อยางนຌอย฿นเรืไองประปา ไฟฟ้า ระบบก าจัดของเสีย การก าจัดขยะ ละมีระบบอุปกรณ์ป้องกัน
อัคคีภัย฿นบริเวณอาคารตางโ เป็นไปตามกฎหมายทีไเกีไยวขຌอง 

(๐ี มีการพัฒนาระบบหຌองสมุด ระบบสารสนเทศหลงการเรียนรูຌอืไนโ ผานระบบเครือขาย 
คอมพิวเตอร์ สงเสริมการเรียนรูຌดຌวยตนเองละมีการฝึก฿ชຌงาน฿หຌกผูຌเรียน 

(๕ี มีสืไอโสตทัศนูปกรณ์การเรียนรูຌละอุปกรณ์การฝึกเครืไองชวยฝึกทีไหลากหลายทันสมัย 

(๒ี มีระบบบริการ฿ชຌทรัพยากรการเรียนรูຌทีไเอืๅออ านวยความสะดวกกผูຌเรียนละผูຌ฿ชຌ 
(๓ี มีการบริการอนามัยละการรักษาพยาบาล การจัดการหรือบริการดຌานอาหาร การกีฬา

สนามกีฬาละความปลอดภัยของผูຌเรียน 

(๘ี มีการเชืไอมโยงเครือขายการเรียนรูຌภาย฿นสถาบันละหรือกับสถาบันอืไน 

(๕ี มีการประเมินผลการบริการละการ฿ชຌทรัพยากรการเรียนรูຌ ทุกขຌอไมตไ ากวา  ๏.๕ํ  
จากคะนนเตใม ๕ 

(ํ์ี มีการน าผลการประเมินมา฿ชຌเป็นขຌอมูล฿นการพัฒนาการบริหารจัดการการบริการ 

 

กณฑ์การประมิน 

นๅ้าหนัก คะนน ํ คะนน ๎ คะนน ๏ คะนน ๐ คะนน ๑ 

 ๏ คะนน มี ํ-๒ ขຌอ มี ๏-๐ ขຌอ มี ๕-๒ ขຌอ มี ๓-๘ ขຌอ มี ๕-ํ์ ขຌอ 

 

ผลการด้านินงาน 

 ฿นปีการศกกษา ๒๕๕๘ รร.นนก.มีความพรຌอม฿นการสนับสนุนทรัพยากรการเรียนรูຌ  
ซกไง รร.นนก.ปฏิบัติไดຌตามเกณฑ์การประเมิน ํ์ ขຌอ จาก ํ์ ขຌอ ดังนีๅ 

(ํี มีหนวยงานรับผิดชอบ฿นการจัดหา จัดท้าผนพัฒนาละการซอมบ้ารุง 
฿นการบริหารหลักสูตรละการบริหารทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรูຌของ รร.นนก.ด าเนินการ

ภาย฿ตຌหนวยรับผิดชอบการเรียนรูຌ ๐ หนวยหลัก โดยมีหนวยสนับสนุนอืไนโ คอยสนับสนุนทรัพยากร
ดຌานตางโ ดังนัๅน ฿นการบริหารทรัพยากรการเรียนรูຌ  เพืไอสนับสนุนการเรียนการสอน รร.นนก. 
฿นภาพรวมมีนวทางตามผังระบบทรัพยากรการเรียนรูຌ ดังนีๅ 
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ผังระบบทรัพยากรการรียนรูຌ 

 

 

รร.นนก.ก าหนดผูຌรับผิดชอบงานสนับสนุนทรัพยากรการเรียนรูຌทีไเกีไยวขຌองกับการเรียน 

การสอน฿หຌมีหนຌาทีไท าผนพัฒนาละการซอมบ ารุ งไวຌอยางชัดเจน  โดยตละภาควิชา/ 
หนวยรับผิดชอบการเรียนการสอนอืไนโ ก าหนดรายละเอียดของขัๅนตอนการด าเนินงาน ผูຌรับผิดชอบ
฿นการจัดหาจัดท าผนพัฒนาละการซอมบ ารุงตามกรอบเวลาทีไเหมาะสมสอดคลຌองกับงบประมาณ 
ละความเป็นไปไดຌตามผนไวຌ฿นผนงานดຌานการบริหารทรัพยากรการเรียนรูຌของผนปฏิบัติราชการ 
รร.นนก.ปี พ.ศ.๒๕๕๘ ิปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ๒/ํี 
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(๎ี มีการพัฒนาละปรับปรุง อาคาร สถานที่หຌองรียน หຌองปฏิบัติการ สภาวะวดลຌอม  
ิ๑ ส.ี ฿หຌอืๅออ้านวยตอการรียนรูຌตอบสนองวัตถุประสงค์การรียนการสอน 

รร.นนก.มีการพัฒนาละปรับปรุง อาคาร สถานทีไหຌองเรียน หຌองปฏิบัติการ สภาวะวดลຌอม
ตามนวทางของ ๕ ส. ฿หຌเอืๅออ านวยตอการเรียนรูຌตอบสนองวัตถุประสงค์การเรียนการสอน ซกไงสภาพ
ทัไวไปของทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรูຌ มຌจะอยู฿นสภาพเกา ตไดຌจัดท าการพัฒนาละปรับปรุง 
อาคาร สถานทีไหຌองเรียน หຌองปฏิบัติการ สภาวะวดลຌอม฿หຌเอืๅออ านวยตอการเรียนรูຌตอบสนอง
วัตถุประสงค์การเรียนการสอนอยางตอเนืไอง ิปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ๒/๒ีุ ิปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ๒/๏ี 
ละ ิปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ๒/๐ี 

(๏ี มีระบบสาธารณูปภคละการรักษาความปลอดภัยของอาคาร ตลอดจนบริวณ
ดยรอบอยางนຌอย฿นรื่องประปา เฟฟ้า ระบบก้าจัดของสีย การก้าจัดขยะ ละมีระบบอุปกรณ์
ป้องกันอัคคีภัย฿นบริวณอาคารตางโ ป็นเปตามกฎหมายที่กี่ยวขຌอง 

รร.นนก.ค านกงถกงคุณภาพชีวิตของของบุคลากรละผูຌเรียน จกงจัด฿หຌมีระบบสาธารณูปโภค 

ทัๅง฿นเรืไองประปา ไฟฟ้า ระบบก าจัดของเสีย การก าจัดขยะ เพืไออ านวยความสะดวกอยางครบถຌวน 
ิปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ๒/๕ี ละมีการรักษาความปลอดภัยของอาคารดຌวย 

ระบบเวร-ยามคอยดูล รวมทัๅงมีคณะกรรมนิรภัยภาคพืๅนคอยก ากับดูลการปฏิบัติเกีไยวกับ
ระบบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย 

฿นบริเวณอาคารตางโ เป็นไปตามกฎหมายทีไเกีไยวขຌอง ิปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ๒/๒ี ทัๅงนีๅ฿นภาพรวม 

อยูภาย฿ตຌการด าเนินงานของ ทอ. 
(๐ี มีการพัฒนาระบบหຌองสมุด ระบบสารสนทศหลงการรียนรูຌ อ่ืนโ ผานระบบ

ครือขายคอมพิวตอร์ สงสริมการรียนรูຌดຌวยตนองละมีการฝึก฿ชຌงาน฿หຌกผูຌรียน 

รร .นนก .มี การ พัฒนาระบบหຌ องสมุ ด  ร ะบบสารสน เทศหล งกา ร เ รี ยนรูຌ อืไ น โ  
ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร์ สงเสริมการเรียนรูຌดຌวยตนเองละมีการฝึก฿ชຌงาน฿หຌกผูຌเรียน  
ซกไงหลงเรียนรูຌนอกชัๅนเรียน รร.นนก.โดยการด าเนินการของ กทส.ฯ ไดຌมีการจัดหาหนังสือ ละ
วารสารตางโ ฿หຌกับหຌองสมุด ิปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ๒/๓ี รร.นนก.รวมทัๅงมีการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
ิปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ๒/๘ี ละไดຌพัฒนาเวใบไซต์ของ รร.นนก.เพืไอเป็นชองทาง฿หຌผูຌเรียนสามารถเขຌาถกง
วิทยาการผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร์ ิปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ๒/๕ี สามารถสงเสริมการเรียนรูຌ 
ดຌวยตนเอง โดย฿นเวใบไซต์มีการเชืไอมโยงเครือขายการเรียนรูຌกับหลงเรียนรูຌ อืไนโ ซกไงรวมถกง 
การเชืไอมโยงกับมหาวิทยาลัยอืไนโ เพืไอ฿หຌผูຌเรียนสะดวกตอการเขຌาถกงสาระการเรียนรูຌไดຌหลากหลาย  

(๑ี มีสื่อสตทัศนูปกรณ์การรียนรูຌละอุปกรณ์การฝึก ครื่องชวยฝึกที่หลากหลายทันสมัย 

รร.นนก.มีสืไอโสตทัศนูปกรณ์การเรียนรูຌทีไหลากหลายทันสมัย  โดยมีอุปกรณ์สนับสนุน 

การจัดท าสืไอโสตทัศนูปกรณ์การเรียนรูຌ฿หຌอาจารย์ผูຌสอนสามารถน าไปสรຌางสืไอการเรียนการสอน  

ละ฿ชຌประโยชน์ตอการสอนไดຌอยางสะดวกผานระบบหຌองสมุด ิปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ๒/๓ี  
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ระบบสารสนเทศเพืไอการเรียนรูຌผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร์ ิปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ๒/๘ี  
ละ ิปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ๒/๕ี รวมทัๅง รร.นนก.มีอุปกรณ์การฝึก เครืไองชวยฝึกทีไหลากหลายทันสมัย 

ทีไจัดไวຌสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การฝึกศกกษา ละการเรียนรูຌทัๅงของอาจารย์ ครูฝึก  
ละ นนอ.โดย รร.นนก.ไดຌจัดระบบ฿หຌผูຌ฿ชຌสามารถขอรับบริการ฿ชຌ อุปกรณ์การฝึก เครืไองชวยฝึก 

ไดຌอยางสะดวกเชนกัน เพืไอสนับสนุนการเรียนรูຌทางภาควิทยาการ การฝึกศกกษาทางทหาร  
ละภาคพลศกกษาไดຌอยางมีประสิทธิภาพ ิปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ๒/ํ์ี, ิปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ๒/ํํี 
ละ ิปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ๒/ํ๒ี 

(๒ี มีระบบบริการ฿ชຌทรัพยากรการรียนรูຌที่อืๅออ้านวยความสะดวกกผูຌรียนละผูຌ฿ชຌ 
รร.นนก.มีระบบบริการ฿ชຌทรัพยากรการเรียนรูຌทีไเอืๅออ านวยความสะดวกกผูຌเรียนละผูຌ฿ชຌ   

ซกไง รร.นนก.โดย กทส.ฯ ไดຌด าเนินการน าระบบสารสนเทศมา฿ชຌ฿นการพัฒนาระบบบริการ฿ชຌ
ทรัพยากรการเรียนรูຌ เพืไออ านวยความสะดวก฿หຌผูຌเรียนละผูຌ฿ชຌไดຌเขຌาถกงทรัพยากรการเรียนรูຌไดຌอยาง
สะดวก รวดเรใว ทุกทีไทุกเวลาทัๅงระบบหຌองสมุด ิปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ๒/๓ี ระบบสารสนเทศ 

เพืไอการเรียนรูຌผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร์ของอาจารย์ละ นนอ.ิปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ๒/๘ี  
ละ ิปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ๒/๕ี รวมทัๅง กทส.ฯ ไดຌจัดท ารายงานผลการ฿หຌบริการละการ฿ชຌทรัพยากร
การเรียนรูຌ ิปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ๒/ํ๏ี ละการประเมินผลการ฿ชຌงานระบบสารสนเทศ ิปศ.รร.นนก.
๒/๒.ํ๒/ํ๐ี เพืไอรวบรวมผลการประเมินมาวิเคราะห์ละน ามา฿ชຌเป็นขຌอมูล฿นการพัฒนาปรับปรุงการ
บริหารจัดการระบบบริการ฿ชຌทรัพยากรการเรียนรูຌของ รร.นนก.ตอไป  

(๓ี มีการบริการอนามัยละการรักษาพยาบาล การจัดการหรือบริการดຌานอาหาร การ
กีฬาสนามกีฬาละความปลอดภัยของผูຌรียน 

รร.นนก.โดย ผนกพทย์ กรก.ฯ มีการบริการอนามัยละการรักษาพยาบาลไวຌคอย 

บริการรักษาพยาบาลเบืๅองตຌน฿หຌกบุคลากรละ นนอ.ิปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ๒/ํ๕ี สวนการจัดการ
หรือบริการดຌานอาหาร รร.นนก.โดย กรก.ฯ มีโรงประกอบเลีๅยง฿นการบริการดຌานอาหาร  
ิปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ๒/ํ๒ี ละ฿นสวนของการจัดการหรือบริการการกีฬา ละสนามกีฬา รร.นนก.
โดย กพล.ฯ มีสนามกีฬา สระวายนๅ า สนามเทนนิส ละโรงพลศกกษาพรຌอมไวຌ฿หຌบริการกบุคลากร
ละ นนอ.รวมทัๅงมีเจຌาหนຌาทีไคอยตรวจตราดูลความปลอดภัยของผูຌเรียน฿นขณะ฿ชຌงาน ิปศ.รร.นนก.
๒/๒.ํ๒/ํ๓ี 

(๔ี มีการชื่อมยงครือขายการรียนรูຌภาย฿นสถาบันละหรือกับสถาบันอ่ืน 

รร.นนก.มีการเชืไอมโยงเครือขายการเรียนรูຌภาย฿น รร.นนก.ละกับสถาบันอืไน ซกไงมี กทส.ฯ
เป็นหนวยรับผิดชอบ โดยการเชืไอมโยงเครือขายการเรียนรูຌภาย฿น รร.นนก.ละกับสถาบันอืไนนัๅน 

เป็นการเชืไอมโยงเครือขายการเรียนรูຌผานโครงการเครือขายสารสนเทศเพืไอพัฒนาการศกกษา  

(Inter University Network) หรือทีไเรียกวา เครือขาย W“niNetX เพืไอการเชืไอมโยงเครือขาย
สารสนเทศละการสืไอสาร ท า฿หຌสามารถเขຌาถกงเทคโนโลยีสารสนเทศทีไเหมาะสมละเพียงพอ 
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ตอการจัดการศกกษา สามารถเชืไอมตอลกเปลีไยนขຌอมูลระหวางกันทัๅงภาย฿น รร.นนก.ละสถาบันอืไน
ทัๅงภาย฿นละตางประเทศ ิปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ๒/๘ี ซกไงเป็นการพัฒนาระบบสารสนเทศ รร.นนก.
ตามหลักการปฏิบัติการโดย฿ชຌเครือขายเป็นศูนย์กลาง 

(๕ี มีการประมินผลการบริการละการ฿ชຌทรัพยากรการรียนรูຌ ทุกขຌอเมต่้ากวา  ๏.๑ํ  
จากคะนนตใม ๑ 

รร.นนก.มีการประเมินผลการบริการละการ฿ชຌทรัพยากรการเรียนรูຌ  โดย กทส.ฯ เป็นหนวย
ผูຌรับผิดชอบ฿นการด าเนินการประเมินผลการ฿ชຌงานระบบสารสนเทศของ รร.นนก.ซกไง฿นปีการศกกษา 
๒๕๕๘ รร.นนก.มีผลการประเมินการ฿ชຌงานระบบสารสนเทศของ รร.นนก.เทากับ ๏.๓๕ จาก 

คะนนเตใม ๕ ิปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ๒/ํ๐ี 
(ํ์ี มีการน้าผลการประมินมา฿ชຌป็นขຌอมูล฿นการพัฒนาการบริหารจัดการการบริการ 

รร.นนก.มีการน าผลการประเมินมา฿ชຌเป็นขຌอมูล฿นการพัฒนาการบริหารจัดการการบริการ 
ภายหลังจากทีไ  กทส.ฯ ด าเนินการประเมินผลการ฿ชຌงานระบบสารสนเทศของ รร.นนก.  
จะมีการรวบรวมผลการประเมินมาวิเคราะห์ละน ามา฿ชຌเป็นขຌอมูล฿นการพัฒนาปรับปรุงการบริหาร
จัดการการบริการทรัพยากรการเรียนรูຌละระบบสารสนเทศของ รร.นนก.ตอไป ิปศ.รร.นนก. 
๒/๒.ํ๒/๘ี ละ ิปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ๒/ํ๐ี   
 

การประมินตนอง 
ป้าหมาย ผลการด้านินงาน การบรรลุป้าหมาย คะนนการประมิน 

๘ ขຌอ ํ์ ขຌอ บรรลุเป้าหมาย ๕ 

 

อกสาร/หลักฐานอຌางอิง 
ํ. ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ๒/ํ  ผนปฏิบัติราชการ รร.นนก.ปี พ.ศ.๒๕๕๘  

ิ฿นสวนของผนพัฒนาละการซอมบ ารุงทรัพยากรการเรียนรูຌ 
ละผนงาน/โครงการการจัดหาหรือซอมบ ารุงี 

๒. ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ๒/๒ เอกสารสดงการพัฒนาละปรับปรุง อาคาร สถานทีไ  
ละสภาวะวดลຌอมตามนวทางของ ๕ ส. ของหนวย
รับผิดชอบการเรียนการสอน 

๏. ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ๒/๏ เอกสารสดงการพัฒนาละปรับปรุงหຌองเรียน 

ของหนวยรับผิดชอบการเรียนการสอน 
 

๐. ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ๒/๐ เอกสารสดงการพัฒนาละปรับปรุงหຌองปฏิบัติการ 

ของหนวยรับผิดชอบการเรียนการสอน 
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๕. ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ๒/๕ รายงานผลการด าเนินการดูลระบบสาธารณูปโภค  
ิประปา ไฟฟ้า ระบบก าจัดของเสีย การก าจัดขยะี 

๒. ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ๒/๒ รายงานผลการด าเนินการนิรภัยภาคพืๅนของ รร.นนก. 
ละรายงานผลการป้องกันอัคคีภัย 

๓. ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ๒/๓ เอกสารการพัฒนาระบบหຌองสมุด รร.นนก. 
๘. ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ๒/๘ เอกสารการพัฒนาระบบสารสนเทศเพืไอการเรียนรูຌของ 

รร.นนก. 
๕. ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ๒/๕ เอกสารสดงหลงการเรียนรูຌของ นนอ.ผานระบบเครือขาย

คอมพิวเตอร์ ิหຌองสืบคຌนี 
ํ์. ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ๒/ํ์ รายการอุปกรณ์การฝึก เครืไองชวยฝึกทางวิชาการของ กกศ.ฯ 

ํํ. ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ๒/ํํ รายการอุปกรณ์การฝึก เครืไองชวยฝึกทางทหารของ กวท.ฯ 

ํ๒. ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ๒/ํ๒ รายการอุปกรณ์การฝึก เครืไองชวยฝึกทางพลศกกษา 

ละการกีฬาของ กพล.ฯ 

ํ๏. ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ๒/ํ๏ รายงานผลการ฿หຌบริการละการ฿ชຌทรัพยากรการเรียนรูຌ 
ของ รร.นนก.โดย กทส.ฯ 

ํ๐. ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ๒/ํ๐ รายงานการประเมินผลการ฿ชຌงานระบบสารสนเทศของ 
รร.นนก.โดย กทส.ฯ 

ํ๕. ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ๒/ํ๕ หลักฐานสดงการบริการอนามัยละการรักษาพยาบาล 

ของ รร.นนก.โดย ผนกพทย์ กรก.ฯ 

ํ๒. ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ๒/ํ๒ หลักฐานสดงการจัดการหรือบริการดຌานอาหาร โดย กรก.ฯ 

ํ๓. ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ๒/ํ๓ หลักฐานสดงการจัดการหรือบริการการกีฬา ละสนามกีฬา
ของ รร.นนก.โดย กพล.ฯ 
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ตัวบงชีๅ ๒.ํ๏ หลงการรียนรูຌที่หลากหลายนอกสถาบัน 

กณฑ์การพิจารณา 

(ํี หลงการเรียนรูຌทางดຌานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

(๒ี หลงการเรียนรูຌทางดຌานวิทยาศาสตร์ อิเลใกทรอนิกส์ เทคโนโลยี 
(๏ี หลงการเรียนรูຌทางดຌานกฎหมาย การปกครอง ิทีไเป็นหนวยงานเกีไยวขຌองทางดຌาน

กฎหมาย หรือการปกครองโดยตรงี 
(๐ี หลงการเรียนรูຌทางดຌานประวัติศาสตร์ การศกกษา สังคม ละกีฬา 
(๕ี หลงการเรียนรูຌทางดຌานกิจการทหาร 

 

กณฑ์การประมิน 

นๅ้าหนัก คะนน ํ คะนน ๎ คะนน ๏ คะนน ๐ คะนน ๑ 

๒ คะนน มี ํ ขຌอ มี ๒ ขຌอ มี ๏ ขຌอ มี ๐ ขຌอ มีครบทุกขຌอ 

 

ผลการด้านินงาน 

 ฿นปีการศกกษา ๒๕๕๘ รร.นนก.มีหลงการเรียนรูຌทีไหลากหลายนอกสถาบัน ซกไง รร.นนก.
ปฏิบัติไดຌตามเกณฑ์การประเมิน ๐ ขຌอ จาก ๕ ขຌอ ดังนีๅ 

การบริหารหลักสูตรของ รร.นนก.ด าเนินการภาย฿ตຌหนวยรับผิดชอบการเรียนรูຌ ๐ หนวยหลัก 
คือ กองการศกกษา ิกกศ.ฯี กรมนักเรียนนายเรืออากาศรักษาพระองค์ ิกรม นนอ.รอ.ฯี  
กองวิชาทหาร ิกวท.ฯี ละกองพลศกกษา ิกพล.ฯี ดังนัๅน การด าเนินการ฿นดຌานหลงการเรียนรูຌ 
ทีไหลากหลายนอกสถาบัน จกงอยูภาย฿ตຌหนวยงานหลักทัๅง ๐ หนวยดังกลาวตามผังการจัดการเรียนรูຌ
ดังนีๅ 

ผังการจัดหลงการรียนรูຌที่หลากหลายนอกสถาบัน 

 
                                .            
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(ํี หลงการรียนรูຌทางดຌานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

รร.นนก.มีการจัด฿หຌ  นนอ.ไดຌศกกษา ดูงาน หาประสบการณ์ตรงจากหลงการเรียนรูຌ 
ทางดຌานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม฿นหลายลักษณะตามโครงการ/กิจกรรม/ค าสัไงขออนุมัติการศกกษา 
ดูงานดຌานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม เชน รร.นนก.โดย กรม นนอ.รอ.ฯ จัดบรรพชาอุปสมบทหมู นนอ.
ภาคฤดูรຌอนประจ าปี เพืไอ฿หຌ นนอ.ไดຌมีโอกาสศกกษาปฏิบัติธรรม สืบทอดศาสนาละศิลปวัฒนธรรม  
ซกไงจะเป็นการพัฒนาทางดຌานคุณธรรม จริยธรรม กอนทีไจะเขຌารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตรทีไดี 
ละ รร.นนก.โดย กกศ.ฯ จัด฿หຌ นนอ.ชัๅนปีทีไ  ๐ ละคณะอาจารย์ เดินทางไปศกกษาดูงาน  
ณ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร  ละศูนย์ส ง เสริมศิลปาชีพระหวางประเทศ ิองค์การมหาชนี  
จว.พระนครศรีอยุธยา เมืไอวันทีไ ํ๕ มิ.ย.๕๘ เป็นตຌน ิปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ๏/ํี 

(๎ี หลงการรียนรูຌทางดຌานวิทยาศาสตร์ อิลใกทรอนิกส์ ทคนลยี 

รร.นนก.มีการจัด฿หຌ  นนอ.ไดຌศกกษา ดูงาน หาประสบการณ์ตรงจากหลงการเรียนรูຌ 
ทางดຌานวิทยาศาสตร์  อิเลใกทรอนิกส์  เทคโนโลยี฿นหลายลักษณะตามโครงการ/กิจกรรม/ 
ค าสัไงขออนุมัติการศกกษาดูงานดຌานวิทยาศาสตร์ อิเลใกทรอนิกส์ เทคโนโลยี  

ซกไง฿นปีการศกกษา ๒๕๕๘ รร.นนก.โดย กกศ.ฯ ไดຌจัด฿หຌ นนอ.ไปศกกษา ดูงาน฿นหนวยงาน
ภาครัฐหรือเอกชนทีไมีการจัดการเกีไยวกับวิทยาศาสตร์ อิเลใกทรอนิกส์ เทคโนโลยีหลากหลายสถานทีไ 
ิปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ๏/๒ี เชน  

 เมืไอ ๒๕ พ.ค.๕๘ นนอ.ชัๅนปีทีไ ๒–๐ สาขาวิชา วก.ละ วส.เดินทางไปศกกษา ดูงาน  
ณ บริษัทไทยออยล์ จ ากัด ิมหาชนี จว.ชลบุรี 

 เมืไอ ๒๕ มิ.ย.๕๘ นนอ.ชัๅนปีทีไ ๒–๐ สาขาวิชา วฟ.เดินทางไปศกกษา ดูงาน ณ สถาบัน 

สงซินโครตรอน ิองค์การมหาชนี จว.นครราชสีมา  

 เมืไอ ๒๒–๒๘ มิ.ย.๕๘ นนอ.ชัๅนปีทีไ ๒ สาขาวิชา วธ.เดินทางไปศกกษาสภาพธรณีวิทยา 
ตามหลักสูตรวิชาธรณีวิทยาทางวิศวกรรม บริเวณพืๅนทีไ จว.สระบุรี ละ จว.นครราชสีมา 

 เมืไอ ๒๘ ก.ค.๕๘ นนอ.ชัๅนปีทีไ ๒–๐ สาขาวิชา วธ.เดินทางไปศกกษา ดูงานการกอสรຌาง
โครงการรถไฟฟ้าสายสีนๅ าเงินของการรถไฟฟ้าขนสงมวลชนหงประเทศไทย ณ สถานทีไกอสรຌางสถานี  
ทาพระละบริเวณ฿กลຌเคียง 
 เมืไอ ๒๕ ก.ค.๕๘ นนอ.ชัๅนปีทีไ ๒–๐ สาขาวิชา คต.ละคณะอาจารย์เดินทางไปศกกษา  
ดูงาน ณ บริษัทซีพีเอฟ ิประเทศไทยี จ ากัด ิมหาชนี จว.นครราชสีมา 
 เมืไอ ๓ ส.ค.๕๘ นนอ.ชัๅนปีทีไ ๒–๐ สาขาวิชา วด.ละคณะอาจารย์ เดินทางไปศกกษา 

ดูงาน ณ บริษัทพัฒนาพลังงานธรรมชาติ จ ากัด อ.โคกส าโรง จว.ลพบุรี 
 เมืไ อ ํ๏ ส .ค.๕๘ นนอ.ชัๅนปีทีไ  ๏–๐ สาขาวิชา วอ. เดินทางไปศกกษา  ดูงาน 

ณ หนวยเครืไองฝึกบินจ าลอง บริษัทการบินไทย จ ากัด ิมหาชนี 
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 เมืไอ ํ๐ ต.ค.๕๘  นนอ.ชัๅนปีทีไ ๏–๐ สาขาวิชา วอ.ละคณะอาจารย์ เดินทางไปศกกษา ดูงาน 
ณ บริษัทเอวิเอ ซทคอม จ ากัด จว.ปทุมธานี 
 เมืไอ ๕ พ.ย.๕๘ นนอ.ชัๅนปีทีไ ๐ รวมทัๅงสิๅน ํ๒ คน เดินทางไปเยีไยมชมงานสดง
ยุทโธปกรณ์ เทคโนโลยีดຌานการทหาร ละความปลอดภัยระดับเอเชีย (Defense & Security) ละ
ฟังการบรรยายพิเศษ หัวขຌอ WGround Based Air Defence for German Armed ForcesX ละ
หัวขຌอ WDOK-ING Robotics in Miritary Civil EmergencyX ณ ศูนย์การสดงสินคຌาละ 

การประชุมอิมพใคเมืองทองธานี จว.นนทบุรี 
 เมืไอ ๒์ พ.ย.๕๘  นนอ.ชัๅนปีทีไ  ๒–๏ สาขาวิชา วอ. เดินทางไปศกกษา ดูงาน  
ณ บริษัทอุตสาหกรรมการบิน จ ากัด 

 เมืไอ ํ๘ ธ.ค.๕๘ นนอ.ชัๅนปีทีไ ๒–๐ สาขาวิชา วอ.ละคณะอาจารย์ เดินทางไปศกกษา 

ดูงานดຌานการฝึกอบรมละพัฒนาบุคลากรดຌานอุตสาหกรรมการบิน ณ บริษัทบางกอก เอวิเอชัไน  
เซในเตอร์ จ ากัด 

 เมืไอ ํ๕ ก.พ.–๐ มี.ค.๕๕ นนอ.ชัๅนปีทีไ ๕ เขຌารับการฝึกงาน฿นหนวยงานตางโ ของ ทอ.
บริษัทการบินไทย จ ากัด ิมหาชนี ละบริษัทอุตสาหกรรมการบิน จ ากัด ซกไงเป็นไปตามหลักสูตร 
รร.นนก.ิฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๘ี 

รร.นนก.โดย กสว.ฯ ไดຌจัด฿หຌ นนอ.ไปศกกษา ดูงานตามโครงการสงเสริมละสนับสนุนงานวิจัย
฿นหนวยงานภาครัฐหรือเอกชนระยะ฿กลຌ ณ บริษัทบางกอกกลຍาส จ ากัด ิมหาชนี เมืไอ ํ๒ ธ.ค.๕๘  

(๏ี หลงการรียนรูຌทางดຌานกฎหมาย การปกครอง ิที่ป็นหนวยงานกี่ยวขຌองทางดຌาน
กฎหมาย หรือการปกครองดยตรงี 

฿นปีการศกกษา ๒๕๕๘ รร.นนก.ไมไดຌจัด฿หຌ นนอ.ไดຌศกกษา ดูงาน หาประสบการณ์ตรง 
จากหลงการเรียนรูຌทางดຌานกฎหมาย การปกครอง ิทีไเป็นหนวยงานเกีไยวขຌองทางดຌานกฎหมาย 

หรือการปกครองโดยตรงี 
(๐ี หลงการรียนรูຌทางดຌานประวัติศาสตร์ การศึกษา สังคม ละกีฬา 

รร.นนก.มีการจัด฿หຌ นนอ.ไดຌศกกษา ดูงาน หาประสบการณ์ตรงจากหลงการเรียนรูຌทางดຌาน
ประวัติศาสตร์ การศกกษา สังคม ละกีฬา฿นหลายลักษณะตามโครงการ/กิจกรรม/ค าสัไงขออนุมัติ
การศกกษาดูงานดຌานประวัติศาสตร์ การศกกษา สังคม ละกีฬา ิปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ๏/๏ี เชน  

รร.นนก.โดย กรม นนอ.รอ.ฯ จัดผูຌทนเขຌารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการการด าเนินนโยบาย
การเสริมสรຌางเอกลักษณ์ของชาติ เอกลักษณ์ไทย เอกลักษณ์ชาติ” ณ หอประชุมเลใก ศูนย์วัฒนธรรม
หงประเทศไทย กรุงเทพฯุ การจัด฿หຌ นนอ.ไดຌฝึกมารยาทการสมาคมุ การจัด฿หຌ นนอ.ไดຌเขຌารวม 

การขงขันกีฬาทหาร ต ารวจประจ าปี 
รร.นนก.โดย กกศ.ฯ ไดຌจัด฿หຌ นนอ.ศกกษา ดูงานฯ  
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 เมืไอ ๒๒ ต.ค.๕๘ นนอ.ชัๅนปีทีไ ๐ เดินทางไปศกกษาดูงานเกษตรทฤษฎี฿หมตามนว
พระราชด าริพระบาทสมเดใจพระเจຌาอยูหัว ณ ศูนย์เกษตรกรรมทหารเรือ อ.บางพระ จว.ชลบุรี 
 เมืไอ ํ๒ พ.ย.๕๘ นนอ.ชัๅนปีทีไ ๐ น าผลงานวิจัยละบทความทางวิชาการไปรวม 

จัดสดง฿นงานวันนิทรรศการวิชาการ รร.จปร. 
 เมืไอ ๒๐ ธ.ค.๕๘–๒ ม.ค.๕๕ นนอ.ชัๅนปีทีไ ๒ สาขาวิชา วธ.ฝึกงานส ารวจสภาพ 

ภูมปิระเทศจริง ณ บริเวณพืๅนทีไ บน.ํ จว.นครราชสีมา 
 (๑ี หลงการรียนรูຌทางดຌานกิจการทหาร 

 รร.นนก.มีการจัด฿หຌ นนอ.ไดຌศกกษา ดูงาน หาประสบการณ์ตรงจากหลงการเรียนรูຌทางดຌาน
กิจการทหาร฿นหลายลักษณะตามโครงการ/กิจกรรม/ค าสัไงขออนุมัติการศกกษาดูงานดຌาน 

หลงการเรียนรูຌทางดຌานกิจการทหาร ิปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ๏/๐ี เชน รร.นนก.โดย กรม นนอ.รอ.ฯ 
ละ กวท.ฯ ไดຌจัดการฝึกเดินอากาศตางประเทศของ นนอ.ชัๅนปีสุดทຌาย เพืไอศกกษาดูงานโรงเรียนทหาร
ของมิตรประเทศ รวมทัๅงการฝึกภาคสนาม เพืไอหาประสบการณ์ตรงจากหลงการเรียนรูຌการฝึก
ภาคสนาม หลงการเรียนรูຌการฝึกโดดรม หลงการเรียนรูຌการฝึกบินขัๅนพืๅนฐาน เป็นตຌน 

 

การประมินตนอง 
ป้าหมาย ผลการด้านินงาน การบรรลุป้าหมาย คะนนการประมิน 

 ๐ ขຌอ ๐ ขຌอ บรรลุเป้าหมาย ๐ 

 

อกสาร/หลักฐานอຌางอิง 
ํ. ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ๏/ํ ค าสัไงขออนุมัติการศกกษาดูงาน ณ หลงการเรียนรูຌทางดຌานศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม ละรายงานสรุปผลการศกกษาดูงานฯ 

๒. ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ๏/๒ ค าสัไงขออนุมัติการศกกษาดูงาน ณ หลงการเรียนรูຌ 
ทางดຌานวิทยาศาสตร์อิเลใกทรอนิกส์ เทคโนโลยี  
ละรายงานสรุปผลการศกกษาดูงานฯ 

๏. ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ๏/๏ ค าสัไงขออนุมัติการศกกษาดูงาน ณ หลงการเรียนรูຌ 
ทางดຌานประวัติศาสตร์ การศกกษา สังคม ละกีฬา  
ละรายงานสรุปผลการศกกษาดูงานฯ 

๐. ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ๏/๐ ค าสัไงขออนุมัติการศกกษาดูงาน ณ หลงการเรียนรูຌทางดຌานกิจการ
ทหาร ละรายงานสรุปผลการศกกษาดูงานฯ 
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ตัวบงชีๅ ๒.ํ๐ ระบบละกลเกสงสริมกิจกรรมพัฒนาผูຌรียน 

กณฑ์การพิจารณา 

ิํี สถาบันจัดท าผนการจัดกิจกรรมผูຌเรียนทีไสงเสริมผลการเรียนรูຌตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศกกษาหงชาติทุกดຌาน 

ิ๒ี มีกิจกรรม฿หຌความรูຌละทักษะการประกันคุณภาพการศกกษากผูຌเรียน 

ิ๏ี มีการสงเสริม฿หຌผูຌเรียนน าความรูຌดຌานการประกันคุณภาพไป฿ชຌ ฿นการจัดกิจกรรม 

ทีไสงเสริมคุณลักษณะผูຌส าเรใจการศกกษาทีไพกงประสงค์ ไดຌก วิชาการทีไสงเสริมคุณลักษณะทางทหาร 

ทีไพกงประสงค์การกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ การบ าเพใญประโยชน์หรือการรักษาสิไงวดลຌอม 
กิจกรรมเสริมสรຌางคุณธรรมละจริยธรรม กิจกรรมสงเสริมศิลปะละวัฒนธรรม 

ิ๐ี มีการสนับสนุน฿หຌผูຌเรียนสรຌางเครือขายพัฒนาคุณภาพภาย฿นละระหวางสถาบันละ 

มีกิจกรรมรวมกัน 

ิ๕ี มีการประเมินความส าเรใจตามวัตถุประสงค์ของผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูຌเรียน 

ิ๒ี มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงผนหรือกิจกรรมพัฒนาผูຌเรียน 

 

กณฑ์การประมิน 

นๅ้าหนัก คะนน ํ คะนน ๎ คะนน ๏ คะนน ๐ คะนน ๑ 

๐ คะนน มี ๒ ขຌอ มี ๏ ขຌอ มี ๐ ขຌอ มี ๕ ขຌอ มีครบทุกขຌอ 

 

ผลการด้านินงาน 

 ฿นปีการศกกษา ๒๕๕๘ รร.นนก.มีระบบละกลไกสงเสริมกิจกรรมพัฒนาผูຌเรียน ซกไง รร.นนก.
ปฏิบัติไดຌตามเกณฑ์การประเมิน ๒ ขຌอ จาก ๒ ขຌอ ดังนีๅ 

ิํี สถาบันจัดท้าผนการจัดกิจกรรมผูຌรียนที่สงสริมผลการรียนรูຌตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาหงชาติทุกดຌาน 

รร.นนก.จัดท าผนการจัดกิจกรรมผูຌเรียนทีไสงเสริมผลการเรียนรูຌตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศกกษาหงชาติทุกดຌาน ซกไง฿นการบริหารหลักสูตรของ รร.นนก.ดังกลาวมาลຌววาด าเนินการ
ภาย฿ตຌหนวยรับผิดชอบการเรียนรูຌ ๐ หนวยหลัก ดังนัๅน ฿นการสงเสริมกิจกรรมพัฒนาผูຌเรียน รร.นนก. 
มีนวทาง฿นภาพรวมตามผังการสงเสริมกิจกรรมพัฒนาผูຌเรียน ดังนีๅ 
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ผังการสงสริมกิจกรรมพัฒนาผูຌรียน 
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จากผังการสงเสริมกิจกรรมพัฒนาผูຌเรียน การจัดท าผนการจัดกิจกรรมผูຌเรียนทีไสงเสริม 

ผลการเรียนรูຌตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกกษาหงชาติ฿ชຌนวทางตามหลักสูตร รร.นนก.
ิฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๘ี ิปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ๐/ํี ส าหรับ฿นสวนการศกกษาวิชาวิทยาการ 
รร.นนก.โดย กกศ.ฯ มอบหมาย฿หຌหัวหนຌาภาควิชาตางโ จัดท าผนการจัดกิจกรรมผูຌเรียนฯ ฿นรูป 
ผนการศกกษาดูงาน฿หຌกับ นนอ.ิปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ๐/๒ี ละรายงานขออนุมัติน า นนอ.ไปศกกษา 

ดูงาน฿นตละภาควิชาทีไรับผิดชอบ ิปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ๐/๏ี  
นอกจากนีๅยังมีคณะกรรมการโครงการวิจัยของ กกศ.ฯ ไดຌจัดกิจกรรมเพืไอพัฒนาผูຌเรียน  

๒ โครงการ คือ โครงการวันวิจัย รร.นนก.ิปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ๐/๐ี ละโครงการเปຂดโลกทัศน์
งานวิจัย ิปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ๐/๕ี ละยังมี฿นภาควิชาตางโ ไดຌจัดกิจกรรมทีไสงเสริมพัฒนาผูຌเรียน 
เชน ผนบรรยายพิเศษ ิปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ๐/๒ี นอกจากนีๅ฿นสวนของหนวยรับผิดชอบการเรียนรูຌ 
หนวยอืไนโ ยังมีกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูຌของ นนอ.฿นดຌานตางโ อีกดຌวย ซกไง รร.นนก.โดย  
กรม นนอ.รอ.ฯ ไดຌจัดท าผนการจัดกิจกรรมผูຌ เรียนฯ ฿นรูปผนกิจกรรมชมรมของ นนอ. 
ิปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ๐/๓ี  
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ิ๎ี มีกิจกรรม฿หຌความรูຌละทักษะการประกันคุณภาพการศึกษากผูຌรียน 

รร.นนก.มีกิจกรรม฿หຌความรูຌละทักษะการประกันคุณภาพการศกกษากผูຌเรียน โดยตละ
ภาควิชาไดຌจัดท าบอร์ดประชาสัมพันธ์เกีไยวกับการประกันคุณภาพการศกกษาติดไวຌทีไภาควิชา  
เพืไอ฿หຌ นนอ.ไดຌอานละท าความเขຌา฿จ รวมทัๅงติดตามความเคลืไอนไหวตางโ ทีไเกิดขกๅน ิปศ.รร.นนก. 
๒/๒.ํ๐/๘ี ทัๅงนีๅ฿นการ฿หຌความรูຌดຌานการประกันคุณภาพการศกกษาก นนอ. ก าหนด฿หຌเป็น 

ความรับผิดชอบของ กรม นนอ.รอ.ฯ โดย กปศ.ฯ ชวยเป็นวิทยากร฿หຌความรูຌตามนวทางหลักสูตร
ฝึกอบรมของ สกอ.ิปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ๐/๕ี ละ ิปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ๐/ํ์ี 

ิ๏ี มีการสงสริม฿หຌผูຌรียนน้าความรูຌดຌานการประกันคุณภาพเป฿ชຌ฿นการจัดกิจกรรม 

ที่สงสริมคุณลักษณะผูຌส้ารใจการศึกษาที่พึงประสงค์  เดຌก วิชาการที่สงสริมคุณลักษณะ 

ทางทหารที่พึงประสงค์ การกีฬาหรือการสงสริมสุขภาพ การบ้าพใญประยชน์หรือการรักษา
สิ่งวดลຌอม กิจกรรมสริมสรຌางคุณธรรมละจริยธรรม กิจกรรมสงสริมศิลปะละวัฒนธรรม 

รร.นนก.มีการสงเสริม฿หຌผูຌเรียนน าความรูຌดຌานการประกันคุณภาพไป฿ชຌ฿นการจัดกิจกรรม 

ทีไสงเสริมคุณลักษณะผูຌส าเรใจการศกกษาทีไพกงประสงค์  โดยมีการสนับสนุน฿หຌ นนอ.ไดຌ฿ชຌความรูຌ 
การประกันคุณภาพไป฿ชຌกับกิจกรรมชมรมตางโ ิปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ๐/ํํี 

ิ๐ี มีการสนับสนุน฿หຌผูຌรียนสรຌางครือขายพัฒนาคุณภาพภาย฿นละระหวางสถาบัน 

ละมีกิจกรรมรวมกัน 

รร.นนก.มีการสนับสนุน฿หຌ นนอ.ไดຌ฿ชຌความรูຌการประกันคุณภาพไป฿ชຌ฿นการสรຌางเครือขาย
พัฒนาคุณภาพภาย฿นละระหวางสถาบัน  ละมีกิจกรรมรวมกันตามกิจกรรมชมรมตางโ 

ิปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ๐/ํ๒ี 
ิ๑ี มีการประมินความส้ารใจตามวัตถุประสงค์ของผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูຌรียน 

รร.นนก.มีการประเมินความส าเรใจตามวัตถุประสงค์ของผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูຌเรียน 
โดยมีการสนับสนุน฿หຌ  นนอ. ไดຌ ฿ชຌความรูຌการประกันคุณภาพตามวงจรคุณภาพ ิPDCAี  
ไป฿ชຌ฿นการประเมินความส าเรใจตามวัตถุประสงค์กับกิจกรรมชมรมตางโ ของ นนอ.ิปศ.รร.นนก. 
๒/๒.ํ๐/๒ีุ ิปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ๐/๓ีุ ิปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ๐/ํํี ละ ิปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ๐/ํ๒ี 
 ิ๒ี มีการน้าผลการประมินเปปรับปรุงผนหรือกิจกรรมพัฒนาผูຌรียน 

 รร.นนก.มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงผนหรือกิจกรรมพัฒนาผูຌเรียนทัๅง฿นสวนของ
ผนการจัดกิจกรรมผูຌเรียนฯ ของ กกศ.ฯ ฿นรูปของผนการศกกษาดูงานของภาควิชาประจ าปี  
ิปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ๐/๒ี ละ฿นสวนของผนการจัดกิจกรรมผูຌเรียนฯ ของทีไ กรม นนอ.รอ.ฯ  
฿นรูปของผนกิจกรรมชมรมของ นนอ.ประจ าปี ิปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ๐/๓ี ซกไง รร.นนก.ไดຌมีการน า 
ผลการประเมินมา฿ชຌเป็นขຌอมูล฿นการพัฒนาผนการจัดกิจกรรมผูຌเรียนฯ ของ รร.นนก.฿นปีตอไป 
ิปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ๐/ํ๏ี ละ ิปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ๐/ํ๐ี 
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การประมินตนอง 
ป้าหมาย ผลการด้านินงาน การบรรลุป้าหมาย คะนนการประมิน 

๕ ขຌอ ๒ ขຌอ บรรลุเป้าหมาย ๕ 

 

อกสาร/หลักฐานอຌางอิง 
ํ. ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ๐/ํ หลักสูตร รร.นนก.ิฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๘ี 
๒. ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ๐/๒ ผนการจัดกิจกรรมผูຌเรียนทีไสงเสริมผลการเรียนรูຌตาม 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกกษาหงชาติของ รร.นนก.
โดย กกศ.ฯ ิ฿นสวนของผนการศกกษาดูงานของภาควิชา
ประจ าปี ๒๕๕๘ี ละรายงานผลการจัดกิจกรรมผูຌเรียนฯ 

๏. ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ๐/๏ ค าสัไงอนุมัติ฿หຌ นนอ.ไปศกกษาดูงาน ปีการศกกษา ๒๕๕๘ 

๐. ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ๐/๐ หนังสือขออนุมัติจัดโครงการวันวิจัย รร.นนก.ปี ๕๘ 

๕. ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ๐/๕ หนังสือขออนุมัติจัดโครงการเปຂดโลกทัศน์งานวิจัย ปี ๕๘ 

๒. ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ๐/๒ หนังสือขออนุมัติจัดบรรยายพิเศษ 

๓. ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ๐/๓ ผนการจัดกิจกรรมผูຌเรียนทีไสงเสริมผลการเรียนรูຌของ รร.นนก.
โดย กรม นนอ.รอ.ฯ ิ฿นสวนของผนกิจกรรมชมรมของ นนอ.
ประจ าปี ๒๕๕๘ี ละรายงานผลการจัดกิจกรรมผูຌเรียนฯ 

๘. ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ๐/๘ บอร์ดประชาสัมพันธ์เกีไยวกับการประกันคุณภาพการศกกษา 

ละเวใบไซต์ กปศ.ฯ  
๕. ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ๐/๕ โครงการเพิไมพูนความรูຌดຌานการประกันคุณภาพการศกกษา 

฿หຌกับ นนอ. 
ํ์. ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ๐/ํ์ หลักสูตรฝึกอบรมนิสิตนักศกกษา เพืไอสงเสริมสนับสนุน 

การประกันคุณภาพการศกกษาภาย฿นสถาบันอุดมศกกษา 

ํํ. ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ๐/ํํ รายงานผลกิจกรรมชมรมของ นนอ. 
ํ๒. ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ๐/ํ๒ รายงานผลกิจกรรมชมรมของ นนอ.ทีไท ารวมกับสถาบันอืไน 

ํ๏. ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ๐/ํ๏ ผนการจัดกิจกรรมผูຌเรียนทีไสงเสริมผลการเรียนรูຌตาม 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกกษาหงชาติของ รร.นนก.
โดย กกศ.ฯ ิ฿นสวนของผนการศกกษาดูงานของภาควิชา
ประจ าปี ๒๕๕๕ี ละรายงานผลการจัดกิจกรรมผูຌเรียนฯ 

ํ๐. ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ๐/ํ๐ ผนการจัดกิจกรรมผูຌเรียนทีไสงเสริมผลการเรียนรูຌของ รร.นนก.
โดย กรม นนอ.รอ.ฯ ิ฿นสวนของผนกิจกรรมชมรมของ นนอ.
ประจ าปี ๒๕๕๕ี ละรายงานผลการจัดกิจกรรมผูຌเรียนฯ 
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ตัวบงชีๅ ๒.ํ๑ รຌอยละของกิจกรรม/ครงการดຌานการสงสริมวิชาการ ละ/หรือทักษะทางวิชาชีพ 

  ตอจ้านวนกิจกรรม/ครงการพัฒนาผูຌรียนทัๅงหมด 

 

กณฑ์การประมิน 

นๅ้าหนัก คะนน ํ คะนน ๎ คะนน ๏ คะนน ๐ คะนน ๑ 

์.๕ คะนน <๏์ >๏์ >๏๕ >๐์ >๕์ 

 

ผลการด้านินงาน 

 ฿นปีการศกกษา ๒๕๕๘ รร.นนก.มีรຌอยละของกิจกรรม/โครงการดຌานการสงเสริมวิชาการ 
ละ/หรือ ทักษะทางวิชาชีพตอจ านวนกิจกรรม/โครงการพัฒนาผูຌเรียนทัๅงหมดดังนีๅ 

 

จ้านวนกิจกรรม/ครงการ ปีการศึกษา ๎๑๑๔ 

จ านวนกิจกรรม/โครงการพัฒนาผูຌเรียนทัๅงหมด ๕์ 

จ านวนกิจกรรม/โครงการดຌานการสงเสริมวิชาการ ละ/หรือ  
ทักษะทางวิชาชีพ 

๏๒ 

รຌอยละของจ านวนกิจกรรม/โครงการดຌานการสงเสริมวิชาการ ละ/หรือ 
ทักษะทางวิชาชีพ 

๓๒ 

 

รร.นนก.มีจ านวนกิจกรรม/โครงการดຌานการสงเสริมวิชาการ ละ/หรือทักษะทางวิชาชีพ 
จ านวน ๏๒ กิจกรรม/โครงการ จากจ านวนกิจกรรม/โครงการพัฒนาผูຌ เรียนทัๅงหมด จ านวน  
๕์ กิจกรรม/โครงการ คิดเป็นรຌอยละ ๓๒ โดยมีรายชืไอกิจกรรม/โครงการดຌานการสงเสริมวิชาการ 

ละ/หรือทักษะทางวิชาชีพ ดังนีๅ 
 

รายชื่อกิจกรรม/ครงการดຌานการสงสริมวิชาการละ/หรือทักษะทางวิชาชีพของ รร.นนก. 
ปีการศึกษา ๎๑๑๔ จ้านวน ๏๒ กิจกรรม/ครงการ 

 ํ.กิจกรรมรับศิษย์เขຌาบຌาน 

 ๒.กิจกรรมอบรมปฏิบัติการพฤติกรรมกลุม นนอ.ชัๅนปีทีไ ๐   
 ๏.กิจกรรมศกกษาดูงานของ นนอ.ชัๅนปีทีไ ๒–๐ สาขาวิชา วก.ละ วส. ณ บริษัทไทยออยล์ 
จ ากัด ิมหาชนี จว.ชลบุรี  

 ๐.กิจกรรมศกกษาดูงานของ นนอ.ชัๅนปีทีไ ๒–๐ สาขาวิชา วฟ. ณ สถาบันสงซินโครตรอน  
ิองค์การมหาชนี จว.นครราชสีมา 
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  ๕.กิจกรรมศกกษาดูงานของ นนอ.ชัๅนปีทีไ ๒ สาขาวิชา วธ.ศกกษาสภาพธรณีวิทยาตามหลักสูตร 

วิชาธรณีวิทยาทางวิศวกรรม ณ พืๅนทีไ จว.สระบุรี ละ จว.นครราชสีมา 

 ๒.กิจกรรมศกกษาดูงานของ นนอ.ชัๅนปีทีไ ๐ ละคณะอาจารย์ ณ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 

ละศูนย์สงเสริมศิลปาชีพระหวางประเทศ ิองค์การมหาชนี จว.พระนครศรีอยุธยา 

 ๓.กิจกรรมจัดการบรรยายเกีไยวกับภาษาอังกฤษ เรืไอง English : As simple As ABC  

เรียนภาษาอังกฤษ งายกวาคิดเลข” เพืไอ฿หຌความรูຌก นนอ.ชัๅนปีทีไ ํ 

 ๘.กิจกรรมจัดการบรรยายพิเศษ หัวขຌอ พลังจิต พลัง฿จ เพืไอ฿หຌความรูຌก นนอ.ชัๅนปีทีไ ํ  
 ๕.กิจกรรมเสริมสรຌางศักยภาพดຌานอากาศยานไรຌคนขับส าหรับ นนอ.ชัๅนปีทีไ ํ–๐  
 ํ์.กิจกรรมศกกษาดูงานของ นนอ.ชัๅนปีทีไ ๒–๐ สาขาวิชา วธ. ณ การกอสรຌางโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีนๅ าเงินของการรถไฟฟ้าขนสงมวลชนหงประเทศไทย ณ สถานทีไกอสรຌางสถานีทาพระ
ละบริเวณ฿กลຌเคียง 
 ํํ.กิจกรรมศกกษาดูงานของ นนอ.ชัๅนปีทีไ ๒–๐ สาขาวิชา คต.ละคณะอาจารย์ ณ บริษัท 

ซีพีเอฟ ิประเทศไทยี จ ากัด ิมหาชนี จว.นครราชสีมา 

 ํ๒.กิจกรรมการขงขนัโตຌวาทีระหวาง นนอ.ชัๅนปีทีไ ํ–๐ ณ อาคารรณนภากาศ รร.นนก. 
 ํ๏.กิจกรรมศกกษาดูงานของ นนอ.ชัๅนปีทีไ ๒–๐ สาขาวิชา วด.ละคณะอาจารย์ ณ บริษัท
พัฒนาพลังงานธรรมชาติ จ ากัด อ.โคกส าโรง จว.ลพบุรี 
 ํ๐.กิจกรรมศกกษาดูงานของ นนอ.ชัๅนปีทีไ ๏–๐ สาขาวิชา วอ. ณ หนวยเครืไองฝึกบินจ าลอง  
บริษัทการบินไทย จ ากัด ิมหาชนี 
 ํ๕.กิจกรรม นนอ.เขຌารวมประกวดสุนทรพจน์อุดมศกกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ครัๅงทีไ ํ๒ 
ประจ าปี ๒๕๕๘ ชิงถຌวยพระราชทานพระบาทสมเดใจพระเจຌาอยูหัว ณ มหาวิทยาลัยหอการคຌาไทย 
โดย นนอ.ชนสร  เฉลิมทรัพย์ ชัๅนปีทีไ ๐ สาขาวิชา วอ.ไดຌรับรางวัลชมเชยละไดຌผานเขຌารอบ 

ชิงชนะเลิศ 

 ํ๒.กิจกรรมศกกษาดูงานของ นนอ.ชัๅนปีทีไ ๏–๐ สาขาวิชา วอ. ละคณะอาจารย์ ณ บริษัท 

เอวิเอ ซทคอม จ ากัด จว.ปทุมธานี 
 ํ๓.กิจกรรมศกกษาดูงานของ นนอ.ชัๅนปีทีไ ๐ จ านวน ํ๏ คน ณ สวนเกษตรทฤษฎี฿หม 
ตามนวพระราชด าริพระบาทสมเดใจพระเจຌาอยูหัว ศูนย์เกษตรกรรมทหารเรือ อ.บางพระ จว.ชลบุรี 
 ํ๘.กิจกรรมศกกษาดูงานของ นนอ.ชัๅนปีทีไ ๐ จ านวน ํ๒ คน เยีไยมชมงานสดงยุทโธปกรณ์ 
เทคโนโลยีดຌานการทหาร ละความปลอดภัยระดับเอเชีย (Defense & Security) ละฟังการบรรยาย
พิเศษ หัวขຌอ WGround Based Air Defence for German Armed ForcesX ละหัวขຌอ WDOK-ING 

Robotics In Military Civil EmergencyX ณ ศูนย์การสดงสินคຌาละการประชุมอิมพใคเมืองทอง
ธานี จว.นนทบุรี 
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 ํ๕.กิจกรรม นนอ.ชนสร เฉลิมทรัพย์ ชัๅนปีทีไ ๐ สาขาวิชา วอ.เขຌารวมประกวดสุนทรพจน์
อุดมศกกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ครัๅงทีไ ํ๒ ประจ าปี ๒๕๕๘ ชิงถຌวยพระราชทานพระบาทสมเดใจ 

พระเจຌาอยูหัว รอบชิงชนะเลิศ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 ๒์.กิจกรรม นนอ.ชัๅนปีทีไ ๐ น าผลงานวิจัยละบทความทางวิชาการไปรวมจัดสดง 

฿นงานวันนิทรรศการวิชาการ รร.จปร. 
 ๒ํ.กิจกรรมศกกษาดูงานของ นนอ.ชัๅนปีทีไ ๒–๏ สาขาวิชา วอ. ณ บริษัทอุตสาหกรรมการบิน 
จ ากัด 

 ๒๒.กิจกรรมการบรรยายพิเศษ เรืไอง Wสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางจิตวิทยา เพืไอ฿หຌความรูຌ 
ก นนอ.ชัๅนปีทีไ ๐X 

 ๒๏.กิจกรรมศกกษาดูงานของ นนอ.ชัๅนปีทีไ ๒–๐ สาขาวิชา วธ. ณ โครงการกอสรຌาง รร.นนก. 
ทีไตัๅง อ.มวกเหลใก จว.สระบุรี 
 ๒๐.กิจกรรมงานวันวิจัย รร.นนก. ณ อาคารวิศวกรรมศาสตร์ กกศ. รร.นนก. 
 ๒๕.กิจกรรมศกกษาดูงานงานดຌานการฝึกอบรมละพัฒนาบุคลากรดຌานอุตสาหกรรมการบิน 
ของ นนอ.ชัๅนปีทีไ ๒–๐ สาขาวิชา วอ.ละคณะอาจารย์ ณ บริษัทบางกอก เอวิเอชัไน เซในเตอร์ จ ากัด 

 ๒๒.กิจกรรมศกกษาดูงานของ นนอ.ชัๅนปีทีไ  ๒ สาขาวิชา วธ. ณ บริเวณพืๅนทีไ  บน.ํ 

จว.นครราชสีมา เพืไอฝึกงานส ารวจสภาพภูมิประเทศจริง 
 ๒๓.กิจกรรมการเขຌารับการฝึกงาน฿นหนวยงานตางโ ของ ทอ.ุ บริษัทการบินไทย จ ากัด 
ิมหาชนี ละบริษัทอุตสาหกรรมการบิน จ ากัด ของ นนอ.ชัๅนปีทีไ ๕ ซกไงเป็นไปตามหลักสูตร รร.นนก.
ิฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๘ี 

๒๘.กิจกรรมคายอาสา/บ าเพใญประโยชน์ 
๒๕.พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนละสวนสนามของทหารรักษาพระองค์ 
๏์.พิธีกระท าสัตย์ปฏิญาณตนตอธงชัยเฉลิมพล 

๏ํ.พิธีเปຂด/ปຂด การฝึกชัยพฤกษ์ 
๏๒.พิธีเปຂดการฝึกบินกับอากาศยานขัๅนตຌน  

๏๏.การฝึกการท าการทนนักเรียนบังคับบัญชา 
๏๐.พิธีเปຂด/ปຂดกีฬาประเพณี รร.ทหาร-ต ารวจ  

๏๕.กิจกรรมขงขันกีฬาภาย฿นกองทัพอากาศ 

๏๒.โครงการลกเปลีไยน เยีไยมชม รร.นนก.ตางประเทศ 

 

การประมินตนอง 
ป้าหมาย ผลการด้านินงาน การบรรลุป้าหมาย คะนนการประมิน 

>๐์ ๓๒ บรรลุเป้าหมาย ๕ 
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อกสาร/หลักฐานอຌางอิง 
ํ. ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ๕/ํ  หลักฐานสดงกิจกรรม/โครงการดຌานการสงเสริมวิชาการ 

ละ/หรือทักษะทางวิชาชีพของ รร.นนก.ประจ าปีการศกกษา 
๒๕๕๘ 

๒. ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ๕/๒ หลักฐานสดงกิจกรรม/ โครงการ พัฒนาผูຌ เ รี ยนทัๅ งหมด 

ของ รร.นนก.ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 
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ตัวบงชีๅ ๒.ํ๒ รຌอยละของงานวิจัยของนักรียนนายรืออากาศที่กี่ยวขຌองกับทคนลยีการบินละ 

  การทหาร 
 

ค้าอธิบายตัวบงชีๅ 
รร.นนก.฿หຌความส าคัญกับการกระตุຌน฿หຌ นนอ.ไดຌน าความรูຌทีไเกีไยวขຌองกับเทคโนโลยีการบิน

ละการทหารมาประยุกต์฿ชຌ฿นการศกกษาของตน โดยมุงสงเสริม฿หຌไดຌน าความรูຌมา฿ชຌ฿นการศกกษา
งานวิจัย 

 

วิธีการค้านวณ 

 

 

 

 

 

กณฑ์การประมิน 

นๅ้าหนัก คะนน ํ คะนน ๎ คะนน ๏ คะนน ๐ คะนน ๑ 

์.๕ คะนน <๏์ >๏์ >๏๕ >๐์ >๕์ 

 

ผลการด้านินงาน 

 ฿นปีการศกกษา ๒๕๕๘ รร.นนก.มีรຌอยละของงานวิจัยของ นนอ.ทีไเกีไยวขຌองกับเทคโนโลยี 
การบินละการทหาร ดังนีๅ 
 นนอ.ชัๅนปีสุดทຌายทุกคน ิซกไง฿นปีการศกกษา ๒๕๕๘ ไมมีผูຌส าเรใจการศกกษา เนืไองจาก 

มีการปรับการจัดการเรียนการสอนเป็น ๕ ปี จกง฿ชຌรายชืไองานวิจัยของ นนอ.ชัๅนปีทีไ ๕ ของปีการศกกษา 
๒๕๕๕ ฿นการค านวณี กอนทีไจะส าเรใจการศกกษาตຌองผานการท าวิจัยละจัดท าเอกสารวิจัย เพืไอ฿หຌ
เขຌา฿จถกงระเบียบวิธีวิจัย รูปบบขัๅนตอนการท าวิจัย เพืไอน าประสบการณ์ทีไไดຌรับไปประยุกต์฿ชຌ  
฿นการท างานตอไป โดยมีอาจารย์ทีไปรกกษาเป็นพีไเลีๅยงนะน า ส าหรับปีการศกกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๕ 

มีโครงการวิจัยของ นนอ.รวมทัๅงสิๅน จ านวน ๒๘ โครงการ ิปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ๒/ํี ละ 

เป็นจ านวนโครงการวิจัยของ นนอ.ทีไ เกีไยวขຌองกับเทคโนโลยีการบินละการทหาร จ านวน  
๒๘ โครงการ คิดเป็นรຌอยละ ํ์์ ิปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ๒/๒ี เนืไองจากโครงการวิจัยของ นนอ.
ทัๅงหมดตຌองมุงเนຌนตอบสนองภารกิจของกองทัพอากาศดຌาน เทคโนโลยีการบินละการทหาร 

 

 

             จ านวนงานวิจัยของ นนอ.ทีไเกีไยวขຌองกับเทคโนโลยีการบินละการทหาร 

                                จ านวนงานวิจัยของ นนอ.ทัๅงหมด 

Xํ์์ 



ํ๕ํ |     รายงานการประเมนิตนเอง โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 

 

การประมินตนอง 
ป้าหมาย ผลการด้านินงาน การบรรลุป้าหมาย คะนนการประมิน 

>๐์ ํ์์ บรรลุเป้าหมาย ๕ 

 

อกสาร/หลักฐานอຌางอิง 
ํ. ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ๒/ํ หลักฐานสดงโครงการวิจัยของนักเรียนนายเรืออากาศทัๅงหมด

ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๕ 

๒. ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ๒/๒ หลักฐานสดงโครงการวิจัยของนักเรียนนายเรืออากาศ 

ทีไเกีไยวขຌองกับเทคโนโลยีการบินละการทหาร  
ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ํ๕๒ |     รายงานการประเมนิตนเอง โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 

 

ตารางสดงผลการประมินคุณภาพตามมาตรฐานละตัวบงชีๅ มาตรฐานที่ ๒ 

มาตรฐาน/ 
ตัวบงชีๅ 

 

ป้า 

หมาย 

 

ผลการด้านินงาน 

การบรรลุ
ป้าหมาย 

นๅ้าหนัก 

คะนน
การ

ประมิน 

คะนน 

X นๅ้าหนัก 

ตัวตัๅง ผลลัพธ์ 
ิ% หรือ
สัดสวนี ตัวหาร 

มาตรฐานที่ ๒ การบริหารหลักสูตรละการรียนการสอน 

๒.ํ ๒ ขຌอ  ๘ ขຌอ บรรลุเป้าหมาย ๏ ๕ ํ๕ 

๒.๒ ๕ ขຌอ  ๓ ขຌอ บรรลุเป้าหมาย ๏ ๕ ํ๕ 

๒.๏ ๐ ขຌอ  ๕ ขຌอ บรรลุเป้าหมาย ๒ ๕ ํ์ 

๒.๐ ๕ ขຌอ  ๒ ขຌอ บรรลุเป้าหมาย ๒ ๕ ํ์ 

๒.๕ ๒ ขຌอ  ๓ ขຌอ บรรลุเป้าหมาย ๒ ๕ ํ์ 

๒.๒ ไมมี 

๒.๓ ๒ ขຌอ  ๓ ขຌอ บรรลุเป้าหมาย ๒ ๕ ํ์ 

๒.๘ >๓๕% 
๒๘๘Xํ์์ 

๕๒.๕์% บรรลุเป้าหมาย ํ ๕ ๕ 
๏ํ์ 

๒.๕ >๓๕% 
๏์์Xํ์์ 

๕๒.๓๓% บรรลุเป้าหมาย ํ ๕ ๕ 
๏ํ์ 

๒.ํ์ >๓๕% 
๒๕๒Xํ์์ 

๕๕.๐๘% บรรลุเป้าหมาย ํ ๕ ๕ 
๏ํ์ 

๒.ํํ  ๐ ขຌอ  ๕ ขຌอ บรรลุเป้าหมาย ๏ ๕ ํ๕ 

๒.ํ๒  ๘ ขຌอ   ํ์ ขຌอ บรรลุเป้าหมาย ๏ ๕ ํ๕ 

๒.ํ๏  ๐ ขຌอ  ๐ ขຌอ บรรลุเป้าหมาย ๒ ๐ ๘ 

๒.ํ๐  ๕ ขຌอ   ๒ ขຌอ บรรลุเป้าหมาย ๐ ๕ ๒์ 

๒.ํ๕ >๐์% 
๏๒Xํ์์ 

๓๒% บรรลุเป้าหมาย ์.๕์ ๕ ๒.๕์ 
๕์ 

๒.ํ๒ >๐์% 
๒๘Xํ์์ 

ํ์์% บรรลุเป้าหมาย ์.๕์ ๕ ๒.๕์ 
๒๘ 

คะนนรวม ๏์ - ํ๐๔ 

คะนนฉลี่ย (ํ๐๔÷๏์ = ๐.๕๏ี - 

ระดับคุณภาพ ดีมาก 

 

 



ํ๕๏ |     รายงานการประเมนิตนเอง โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 

 

การวิคราะห์มาตรฐานที่ ๒ 

จุดดน 

ํ.รร.นนก.มีการพัฒนาหลักสูตรทีไเป็นไปตามมาตรฐาน ละมีคุณภาพ฿นการจัดการเรียน  

การสอน฿หຌเป็นไปตามหลักสูตรละมีการปรับปรุงพัฒนากิจกรรมละเนืๅอหา฿หຌทันสมัย สอดคลຌองกับ
ภารกิจของกองทัพอากาศตามมาตรฐานทางการศกกษาเหมาะสมกับสภาวะวดลຌอมละเทคโนโลยี  
ทีไเปลีไยนปลงไป โดยมีสิไงสนับสนุนการเรียนรูຌทีไหลากหลายตอบสนองความตຌองการ฿นการเรียน 

การสอนครบทุกดຌาน นอกจากนีๅมีการวัดละประเมินผลทีไสอดคลຌองกับวัตถุประสงค์การเรียนรูຌ  
ทีไก าหนดไวຌ฿นตละดຌานของหลักสูตรทีไมุ งเนຌนการพัฒนา฿หຌครอบคลุม฿นทุกโ ดຌาน ไดຌก  
ดຌานสติปัญญา เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม ทักษะละบุคลิกภาพ เพืไอ฿หຌไดຌนายทหารสัญญาบัตร 

ทีไเพียบพรຌอม 

๒.อาจารย์มีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาทีไสอน ละมีผนพัฒนาคณาจารย์รวมถกงบุคลากร 

สายสนับสนุนอยางตอเนืไอง นอกจากนีๅผลการประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์ โดย นนอ. 
พบวา นนอ.มีความพกงพอ฿จตอกระบวนการถายทอดความรูຌของอาจารย์ละบุคลากรทีไเกีไยวขຌอง 

เป็นอยางมาก ละพบวา นักเรียนไดຌรับการเรียนรูຌ ประโยชน์จากงานวิจัย฿นชัๅนปีสุดทຌาย  
 

จุดที่ควรพัฒนา 

การด าเนินการ฿นบางสวนยังไมครบวงรอบการพัฒนาตามวงรอบ PDCA 

 

ขຌอสนอนะพื่อการพัฒนา 

ควรปรับสมดุลระหวางกิจกรรมตางโ ทีไหลากหลาย฿หຌเหลือเทาทีไจ าเป็นตอการพัฒนาผูຌเรียน 
ทัๅงนีๅควรจัดสรรชวงเวลาของ นนอ.฿หຌเหมาะสม เพืไอไม฿หຌ นนอ.เกิดความกดดันมากเกินไปละ 

ขาดประสิทธิผลตอการพัฒนาโดยรวม ซกไงจะเหในวาจ านวนกิจกรรม/โครงการพัฒนาผูຌเรียนทีไ นนอ.
ตຌองปฏิบัติมีเป็นจ านวนมาก ิดังสดง฿นตัวบงชีๅทีไ ๒.ํ๕ี  
 



ํ๕๐ |          รายงานการประเมนิตนเอง โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 

มาตรฐานที่ ๓ การฝึกศึกษาวิชาทหารละภาวะผูຌน้า 
ตัวบงชีๅ ๓.ํ กระบวนการพัฒนาการฝึกศึกษาวิชาทหารละภาวะผูຌน้า 

 

กณฑ์การพิจารณา  

 (ํี มีหลักสูตรการฝึกศกกษาวิชาทหารละภาวะผูຌน า 
 (๒ี มีหนวยงานรับผิดชอบหลักสูตรละด าเนินการฝึกศกกษา 
 (๏ี มีการก าหนดการฝึกศกกษาวิชาทหาร 
 (๐ี มีผนการฝึกศกกษาวิชาทหาร 
 (๕ี มีหลักสูตรกิจกรรมพิเศษละสรຌางเสริมประสบการณ์ 

 (๒ี มีการปรับปรุงการฝึกศกกษาวิชาการทหารละภาวะผูຌน าอยางตอเนืไอง 
 

กณฑ์การประมิน 

นๅ้าหนัก คะนน ํ คะนน ๎ คะนน ๏ คะนน ๐ คะนน ๑ 

๕ คะนน มี ํ-๒ ขຌอ มี ๏ ขຌอ มี ๐ ขຌอ มี ๕ ขຌอ มีครบทุกขຌอ 

 

ผลการด้านินงาน 

 ฿นปีการศกกษา ๒๕๕๘ รร.นนก.มีกระบวนการพัฒนาการฝึกศกกษาวิชาทหารละภาวะผูຌน า 
ซกไง รร.นนก.ปฏิบัติไดຌตามเกณฑ์การประเมิน ๒ ขຌอ จาก ๒ ขຌอ ดังนีๅ 

  (ํี มีหลักสูตรการฝึกอบรมความป็นผูຌน้าทางการทหาร  
 หลักสูตร รร.นนก.ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๘ จัดบงการศกกษาออกเป็น ๏ ดຌานตามความมุงหมาย

ของหลักสูตร คือ 

  ํ.ํ การฝึกศกกษาวิชาทหาร 

  ํ.๒ การฝึกอบรมผูຌนา ิLeadership Training Curriculum) 

  ํ.๏ การฝึกศกกษาวิชาพลศกกษา 

 (๎ี มีหนวยงานรับผิดชอบหลักสูตรละด้านินการฝึกศึกษา 

 กวท.ฯ เป็นหนวยงานรับผิดชอบหลักสูตรการฝึกศกกษาวิชาทหาร โดยมีหนຌาทีไอ านวยการ 
ควบคุมละจัดด าเนินงานการฝึกวิชาทหารทัๅงทางทฤษฎีละปฏิบัติ฿หຌเป็นไปตามหลักสูตรของ 
รร.นนก.มีกองการฝึกฯ ด าเนินการภาคการฝึกทหารละกองวิทยาการฯ ด าเนินการภาควิทยาการ
ทหาร ละ กรม นนอ.รอ.ฯ เป็นหนวยงานรับผิดชอบหลักสูตรการฝึกอบรมความเป็นผูຌน าละ
จริยธรรม โดยมีหนຌาทีไปกครองบังคับบัญชา ฝึกอบรมวินัย ความประพฤติ คุณธรรมละจริยธรรม 
ความเป็นผูຌน าทางทหารละประเมินคาบุคคล฿หຌก นนอ.มีกองพัฒนาภาวะผูຌน าฯ ด าเนินการ
ฝึกอบรมความเป็นผูຌน าละจริยธรรมทัๅงภาคทฤษฎีละภาคการฝึกปฏิบัติ (ปศ.รร.นนก.๓/๓.ํ/ํี 
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 (๏ี มีการก้าหนดการฝึกศึกษาวิชาทหาร 
 การฝึกศกกษาวิชาทหาร บงเป็น ๒ สวน คือ ภาควิทยาการทหาร ก าหนดวิชาทีไตຌองศกกษา 

จ านวน ๓ วิชา มีหนวยวัดผลการศกกษาเป็นหนวยกิต จ านวน ํ๏ หนวยกิต ละภาคการฝึกทหาร 
ก าหนดวิชาทีไตຌองท าการฝึกอบรมไวຌ ๒ กลุมวิชา คือ กลุมฝึกทหารพืๅนฐาน ละกลุมฝึกบินขัๅนพืๅนฐาน 
คิดเป็นชัไวโมงการฝึกอบรม ทัๅงสิๅน ํ,๒ํํ.๕ ชัไวโมง โดยมีจ านวนหนวยกิตละชัไวโมง฿นตละสวน 
ดังนีๅ 

  ๏.ํ ภาควิชาวิทยาการทหาร ก าหนดวิชาทีไตຌองศกกษา ๓ วิชา มีหนวยวัดผลการศกกษา
เป็นหนวยกิต รวม ํ๏ หนวยกิต ดังนีๅ  

  วิชา ทห ํ์์ ความรูຌทัไวไปทางการทหาร    ๒  หนวยกิต  
  วิชา ทห ๒์์ ประวัติศาสตร์ทางทหาร    ๒  หนวยกิต 

  วิชา ทห ๏์์ ก าลังทางอากาศ     ๒  หนวยกิต 

  วิชา บฐ ๏์ํ ความรูຌพืๅนฐานทางการบิน   ๒  หนวยกิต 

  วิชา บฐ ๏์๒ การฝึกบินดຌวยเครืไองจ าลองการบิน  ํ  หนวยกิต 

  วิชา ทห ๐์์ การพัฒนาภาวะผูຌน าทางทหาร   ๒  หนวยกิต 

  วิชา ทห ๕์์ ความรูຌทัไวไปเกีไยวกับความมัไนคงหงชาติ 
  ละบทบาททางทหาร      ๒   หนวยกิต

        

  ๏.๒ ภาคการฝึกทหาร จ านวน ๒ กลุมวิชา ํุ๒ํํ.๕ ชัไวโมง ก าหนดจัดบงกลุม 

ภาคการฝึกทหารละชัไวโมงการฝึกอบรม฿หຌเป็นไปตามทีไคูมือการฝึกอบรม฿นตละกลุมวิชาก าหนดไวຌ 
ดังนีๅ 

  กลุมวิชา ฝท ํ์์ การฝึกทหารพืๅนฐาน – ํ   ๏๒์.์  ชัไวโมง 
  กลุมวิชา ฝท ๒์์ การฝึกทหารพืๅนฐาน – ๒   ๐ํ๒.์  ชัไวโมง 
  กลุมวิชา ฝท ๏์์ การฝึกทหารพืๅนฐาน – ๏   ํ๒์.์  ชัไวโมง 
  กลุมวิชา ฝท ๐์์ การฝึกทหารพืๅนฐาน – ๐   ํ๐๐.์  ชัไวโมง 
  กลุมวิชา ฝท ๕์์ การฝึกทหารพืๅนฐาน – ๕   ํํ๒.์  ชัไวโมง 
  กลุมวิชา ฝบ ๏์์ การฝึกบินพืๅนฐาน – ํ   ๘๓.๒  ชัไวโมง 
  กลุมวิชา ฝบ ๐์์ การฝึกบินพืๅนฐาน – ๒   ๒๏ํ.๕  ชัไวโมง 
  กลุมวิชา ฝบ ๕์์ การฝึกบินพืๅนฐาน – ๏   ํ์์.์  ชัไวโมง 
 

 

 

 

 



ํ๕๒ |          รายงานการประเมนิตนเอง โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 

 (๐ี มีผนการฝึกศึกษาวิชาทหาร 
 ผนการฝึกศกกษาวิชาทหารภาควิทยาการทหารไดຌสดงรวมไวຌกับหลักสูตรวิชาวิทยาการ 

สวนการฝึกทหาร ก าหนดไวຌตลอด ๕ ชัๅนปีการศกกษาของ นนอ.โดย฿นตละชัๅนปีการศกกษา บงเป็น  
๏ ภาค ดังนีๅ 

 ๐.ํ ภาคการฝึก เป็นการฝึกศกกษาวิชาทหารภาคการฝึกทหารทัๅง฿นทีไตัๅงปกติละ 

นอกทีไตัๅงปกติ เริไมตัๅงตประมาณเดือนมกราคมถกงประมาณเดือนมีนาคมเป็นเวลาไมนຌอยกวา  
๘ สัปดาห์ ฿นวันราชการเวลา ์๘์์–ํ๓์์ ยกเวຌนกรณีจ าเป็น฿หຌ฿ชຌวันเสาร์ -อาทิตย์หรือ
วันหยุดราชการรวมดຌวย 

 ๐.๒ ภาคตຌน เป็นการฝึกศกกษาวิชาทหารภาคการฝึกทหารทัๅง฿นทีไตัๅงปกติละนอกทีไตัๅง
ปกติ เริไมตัๅงตประมาณเดือนพฤษภาคมถกงประมาณเดือนสิงหาคม ด าเนินการฝึก นนอ.ชัๅนละ  
๒ ชัไวโมง/สัปดาห์ 

 ๐.๏ ภาคปลาย เป็นการฝึกศกกษาวิชาทหารภาคการฝึกทหารทัๅง฿นทีไตัๅงปกติละ 

นอกทีไตัๅงปกติ เริไมตัๅงตประมาณเดือนกันยายนถกงประมาณเดือนธันวาคม ด าเนินการฝึก นนอ. 
ชัๅนละ ๒ ชัไวโมง/สัปดาห์ 

 (๑ี มีหลักสูตรกิจกรรมพิศษละสรຌางสริมประสบการณ์ 
 หลักสูตรกิจกรรมพิเศษละสรຌางเสริมประสบการณ์เป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร ซกไงก าหนดขกๅน

เพืไอเสริม฿หຌ นนอ.มีความรูຌกวຌางขวางขกๅน อันจักเป็นประโยชน์ตอการศกกษาโดยตรงละเป็นประโยชน์
ทางอຌอมตอการปฏิบัติ฿นอนาคต สามารถจ านกไดຌดังนีๅ 

 ๕.ํ กิจกรรมทีไมีการก าหนดชวงเวลาการปฏิบัติทีไชัดเจน 

 ๕.๒ กิจกรรมทีไไมมีการก าหนดชวงเวลาการปฏิบัติ 
  ๕.๒.ํ  กิจกรรมการฝึกผูຌน าละการทหาร 

  ๕.๒.๒  กิจกรรมการกีฬาละเสริมสรຌางสมรรถภาพรางกาย 

  ๕.๒.๏ กิจกรรมเสริมสรຌางทักษะความสามารถเกีไยวกับวิชาชีพทหารอากาศ 

 ๕.๏ กิจกรรมเสริมหลักสูตรการศกกษา 
  ก าหนดขกๅนเพืไอสงเสริม฿หຌ นนอ.มีความรูຌทีไกวຌางขวางขกๅน ซกไงจักเป็นประโยชน์ตอ 

การฝึกศกกษา จกงจัด฿หຌ นนอ.มีการเยีไยมชมกิจการของหนวยตางโ ทัๅงการทหารละพลเรือน ตลอดจน
หนวยงานของเอกชนทีไนาสน฿จ รวมทัๅงจัด฿หຌมีการฝึกเดินอากาศไปเยีไยมชมกิจการทางทหารละ 

พลเรือน฿นประเทศ฿กลຌเคียง โดยก าหนด฿หຌปฏิบัติดังนีๅ 
  ๕.๏.ํ  จัด฿หຌ นนอ.ทุกชัๅนไดຌเยีไยมชมกิจกรรมตางโ ซกไงเป็นประโยชน์โดยตรงตอ

การศกกษาตามต รร.นนก.จะเหในสมควร ทัๅงนีๅ กกศ.ฯ เป็นผูຌก าหนดการเยีไยมชมกิจการดังกลาว ละ
จะกระท าระหวางภาคการศกกษา 

  ๕.๏.๒  จัด฿หຌ นนอ.ไดຌเยีไยมกิจการหนวยงานทัๅงภาย฿นละภายนอกกองทัพอากาศ 
ทัๅงนีๅ กวท.ฯ เป็นผูຌรับผิดชอบ 



ํ๕๓ |          รายงานการประเมนิตนเอง โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 

  ๕.๏.๏  จัด฿หຌ นนอ.ไดຌฝึกเดินอากาศ เพืไอการเยีไยมชมกิจการทางทหารละพลเรือน
฿นตางประเทศ ทัๅงนีๅ฿หຌเป็นไปตามนโยบายของ ทอ.฿นตละปี฿ชຌเวลา฿นการฝึกเดินอากาศประมาณ 
๓–ํ์ วัน ทัๅงนีๅ กวท.ฯ เป็นผูຌรับผิดชอบ 

  ๕.๏.๐ จัด฿หຌ นนอ.ชัๅนปีทีไ ๏ ไดຌฝึกปฏิบัติงานทีไ รร.การบินเป็นเวลา ํ สัปดาห์ 
ละ นนอ.ชัๅนปีทีไ ๐ ไดຌฝึกปฏิบัติงาน฿นสวนราชการตางโ ของ ทอ. ณ ทีไตัๅงกองบินสังกัดตางจังหวัด
เป็นหลัก ระยะเวลา฿นการฝึกประมาณ ๏ สัปดาห์ กวท.ฯ เป็นผูຌรับผิดชอบ 

  ๕.๏.๕ จัด฿หຌ นนอ.ไดຌรับการฝึกอบรมละปฏิบัติพฤติกรรมกลุม เพืไอประโยชน์ 
฿นการท างานละการอยูรวมกัน ทัๅงนีๅ กกศ.ฯ เป็นผูຌก าหนดตามความเหมาะสม 

  ๕.๏.๒ จัด฿หຌ นนอ.ไดຌมีการเพิไมพูนความรูຌละพัฒนาทักษะการ฿ชຌภาษาอังกฤษ
อยางตอเนืไอง โดยจัด฿หຌมีการบรรยายพิเศษเกีไยวกับการ฿ชຌภาษาอังกฤษ฿นการปฏิบัติงาน การขงขัน
ทักษะการ฿ชຌภาษาอังกฤษระหวาง นนอ.ชัๅนตางโ การพบปะสังสรรค์กับชาวตางชาติ ละการทดสอบ
มาตรฐานความรูຌภาษาอังกฤษ โดยสถาบันภาษาทีไไดຌรับการรับรอง ทัๅงนีๅ กกศ.ฯ เป็นผูຌก าหนดตาม
ความเหมาะสม 

  ๕.๏.๓ การจัด฿หຌมีโครงการลกเปลีไยนการเยีไยมชมกิจการกับ รร.นายเรืออากาศ
ละ รร.ทหารของมิตรประเทศ ซกไงไดຌก รร.นายเรืออากาศสหรัฐอเมริกา รร.นายเรืออากาศ
สาธารณรัฐเกาหลี ละรร.นายรຌอยรวมญีไปุຆน เป็นตຌน เพืไอ฿หຌ นนอ.ไดຌรับความรูຌละประสบการณ์ 
฿นระดับสากล อีกทัๅงยังเป็นการเชืไอมสัมพันธไมตรีละลกเปลีไยนวัฒนธรรมระหวางกัน 

 (๒ี มีการปรับปรุงการฝึกศึกษาวิชาการทหารละภาวะผูຌน้าอยางตอนื่อง 

 กวท.ฯ มีการจัดสัมมนา/ประชุมทุกสิๅนปีการศกกษา เพืไอสรุปผลการฝึกศกกษา โดย กวท.ฯ  
จัดสัมมนาสรุปการฝึกภาคสนามของ นนอ.ชัๅนปีทีไ  ํ ละ ๒ หรือการฝึกศกกษาวิชาทหาร  
ของ นนอ.ชัๅนปีทีไ ํ-๐ เมืไอ ๘-๕ พ.ค.๕๘ ณ โรงรมทีไพักชายหาดปึกเตียน อ.ชะอ า จว.เพชรบุรี 
มีผูຌเขຌารวมสัมมนาฯ เป็นคณะนายทหารกองอ านวยการฝึกฯ ละหัวหนຌาหนวยทีไเกีไย วขຌองการฝึก
ภาคสนามฯ ทุกหนวยเขຌารวมสัมมนาฯ รวมสดงความคิดเหในละรับทราบผลการประเมินจาก
นายทหารประเมินการฝึกภาคสนามฯ รวมทัๅงขຌอเสนอนะ เพืไอการปรับปรุง/พัฒนาการฝึกศกกษา  

วิชาทหาร฿นปีถัดไป ิปศ.รร.นนก.๓/๓.ํ/๒ี  

 กรม นนอ.รอ.ฯ จัดประชุมสัมมนา฿นการลกเปลีไยนขຌอมูลละความรูຌดຌานการปกครอง 
บังคับบัญชา ณ รร.จปร. จว.นครนายก ระหวาง ํํ–ํ๏ พ.ย.๕๓ ละ ณ รร.นร. จว.สมุทรปราการ 
ระหวาง ๒๐–๒๒ พ.ย.๕๓ เพืไอสรุปการฝึกอบรมความเป็นผูຌน า฿หຌกับ นนอ.ชัๅนปีทีไ ํ-๐ ละการฝึก
ปกครองบังคับบัญชาของ นนอ.ชัๅนปีทีไ ๐ น ามาปรับปรุง/พัฒนาการฝึกความเป็นผูຌน า การปกครอง
บังคับบัญชาละการปฏิบัติหนຌาทีไฝຆายอ านวยการของ นนอ.ทุกปีการศกกษา ิปศ.รร.นนก.๓/๓.ํ/๓ี 
  



ํ๕๘ |          รายงานการประเมนิตนเอง โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 

ผลการประมินตนอง 
ป้าหมาย ผลการด้านินงาน การบรรลุป้าหมาย คะนนประมินตนอง 

๕ ขຌอ ๒ ขຌอ ิมีครบทุกขຌอี บรรลุเป้าหมาย ๕ 

 

อกสาร/หลักฐานอຌางอิง 
ํ. ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ/๒  หลักสูตร รร.นนก.ิฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๘ี 
๒. ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ/๏  หนังสืออนุมัติหลักสูตร รร.นนก.ิฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๘ี 

จากสภาการศกกษาวิชาการทหาร กห. 
๏. ปศ.รร.นนก.๓/๓.ํ/ํ ค าสัไง รร.นนก.ิเฉพาะีทีไ ๒/๕๒ การก าหนดหนຌาทีไของ 

สวนราชการละเจຌาหนຌาทีไ 
๐. ปศ.รร.นนก.๓/๓.ํ/๒ อนุมัติ นนอ.ชัๅนปีทีไ ๏ ฝึกท าการทน/ตงตัๅง นนอ.ชัๅนปีทีไ ๐  

เป็น นนอ.ผูຌบังคับบัญชา 

๕. ปศ.รร.นนก.๓/๓.ํ/๏ สรุปผลส ารวจความคิดเหในของ นนอ.ตอการฝึกภาคสนาม 

๒. ปศ.รร.นนก.๓/๓.ํ/๐ ผลประเมินการเรียนวิทยาการทหาร 

๓. ปศ.รร.นนก.๓/๓.ํ/๕ ผลการประเมินการฝึกอบรมความเป็นผูຌน า คุณธรรมละจริยธรรม 

๘. ปศ.รร.นนก.๓/๓.ํ/๒ ขออนุมัติไปราชการประชุมสรุปผลการฝึกภาคสนามของ นนอ. 
๕. ปศ.รร.นนก.๓/๓.ํ/๓ ขออนุมัติจัดประชุมสัมมนาวางผนการฝึกอบรมความเป็นผูຌน า

฿หຌกับ นนอ.ละขอรับการสนับสนุน 

  



ํ๕๕ |          รายงานการประเมนิตนเอง โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 

ตัวบงชีๅ ๓.๎ บุคลากรทางการฝึกศึกษาละอบรมทางดຌานวิชาทางทหารละภาวะผูຌน้า 

  ที่มีคุณภาพ 

กณฑ์การพิจารณา 

 (ํี มีประสบการณ์เป็นผูຌบังคับหนวยทหาร หรือจบการศกกษาระดับผูຌบังคับกองรຌอยขกๅนไป 

 (๒ี มีประสบการณ์฿นการปฏิบัติงานทางทหาร 
 (๏ี ผานการฝึกอบรม฿นหลักสูตรวิชาชีพทหารเฉพาะดຌาน 

 (๐ี มีความเชีไยวชาญเฉพาะดຌานทางทหารเป็นทีไยอมรับของกองทัพ 

 (๕ี มีคุณวุฒิปริญญาโททางทหาร หรือส าเรใจการศกกษาหลักสูตรเสนาธิการเหลาทัพขกๅนไป 

 

กณฑ์การประมิน 

นๅ้าหนัก คะนน ํ คะนน ๎ คะนน ๏ คะนน ๐ คะนน ๑ 

๕ คะนน มี ํ ขຌอ มี ๒ ขຌอ มี ๏ ขຌอ มี ๐ ขຌอ มีครบทุกขຌอ 

 

ผลการด้านินงาน 

 ฿นปีการศกกษา ๒๕๕๘ รร.นนก.มีบุคลากรทางการฝึกศกกษาละอบรมทางดຌานวิชาทางทหาร
ละภาวะผูຌน าทีไมีคุณภาพ ซกไง รร.นนก.ปฏิบัติไดຌตามเกณฑ์การประเมิน ๕ ขຌอ จาก ๕ ขຌอ ดังนีๅ 

  ิํี มีประสบการณ์ป็นผูຌบังคับหนวยทหารหรือจบการศึกษาระดับผูຌบังคับกองรຌอยขึๅนเป 

 กวท.ฯ ขอตงตัๅงผูຌบรรยาย/ผูຌฝึกสอน มีนายทหารสัญญาบัตรของ ทอ. เป็นผูຌบรรยาย ละ
นายทหารประทวนของ ทอ. เป็นผูຌชวยครูฝึก ซกไงเป็นผูຌมีประสบการณ์฿นการเป็นผูຌบังคับหนวยทหาร 

฿นสังกัด ทอ.เชน ยก.ทอ.ุ กพ.ทอ.ุ อย.ทอ.ุ ยศ.ทอ.ละ คปอ.เป็นตຌน ตามค าสัไงฯ ตงตัๅงผูຌบรรยาย
ละผูຌฝึกสอน นนอ.ชัๅนปีทีไ ํ-๐ รับผิดชอบการฝึกทหาร ิปศ.รร.นนก.๓/๓.๒/ํี การสอนวิทยาการ
ทหาร ิปศ.รร.นนก.๓/๓.๒/๒ี ละ กรม นนอ.รอ.ฯ ขอตงตัๅงผูຌบรรยายเป็นนายทหารสัญญาบัตร 
ของ ทอ.ทีไมีประสบการณ์เป็นผูຌบังคับหนวยทหาร฿นสังกัด ทอ.เชน ยก.ทอ.ุ กพ.ทอ. ละ ยศ.ทอ. 
เป็นตຌน ตามค าสัไงฯ ตงตัๅงผูຌบรรยาย฿นการฝึกอบรมความเป็นผูຌน าละจริยธรรม฿หຌ ก นนอ.ชัๅนปีทีไ 
ํ–๐ ิปศ.รร.นนก.๓/๓.๒/๏ี 

 ิ๎ี มีประสบการณ์฿นการปฏิบัติงานทางทหาร 

 กวท.ฯ ขอตงตัๅงผูຌบรรยาย/ผูຌฝึกสอนทัๅงภาควิทยาการทหารละภาคการฝึก  ซกไงเป็น
นายทหารสัญญาบัตรของ ทอ.ทีไมีประสบการณ์฿นวิชาชีพปฏิบัติงาน฿นกองทัพอากาศ โดยมีชัๅนยศ  
นาวาอากาศโทขกๅนไป มีชัๅนยศนาวาอากาศเอก ไดຌก ผูຌบรรยาย จาก ยก.ทอ.ุ ศกอ.ละ ขว.ทอ. 
ชัๅนยศนาวาอากาศโท ไดຌก ผูຌบรรยาย จาก ยก.ทอ.ละ ยศ.ทอ.เป็นตຌน ิปศ.รร.นนก.๓/๓.๒/๐ี  

 กรม นนอ.รอ.ฯ ขอตงตัๅงผูຌบรรยายการฝึกอบรมความเป็นผูຌน าละจริยธรรม เป็นนายทหาร
สัญญาบัตรของ ทอ.ทีไมีประสบการณ์฿นวิชาชีพปฏิบัติงาน฿นกองทัพอากาศ โดยมีชัๅนยศนาวาอากาศ
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โทขกๅนไป มีชัๅนยศนาวาอากาศเอก ไดຌก ผูຌบรรยาย จาก ยก.ทอ.ุ กพ.ทอ.ุ ยศ.ทอ.ละ บน.๓  
ิปศ.รร.นนก.๓/๓.๒/๕ี 

 ิ๏ี ผานการฝึกอบรม฿นหลักสูตรวิชาชีพทหารฉพาะดຌาน 

 กวท.ฯ ละ กรม นนอ.รอ.ฯ มีผูຌบรรยาย/ผูຌฝึกสอนเป็นนายทหารสัญญาบัตรของ ทอ.ทีไผาน
การศกกษาตามนวทางรับราชการ฿นหลักสูตรนายทหารชัๅนผูຌบังคับฝูง  นายทหารอากาศอาวุโส  
เสนาธิการทหารอากาศ วิทยาลัยการทัพอากาศ ละหลักสูตรอืไนโ ของกองทัพอากาศ กองทัพบก 
กองทัพเรือ หรือผานการฝึกอบรม฿นหลักสูตรวิชาชีพทหารเฉพาะดຌานจากสายวิทยาการของ
หนวยงานตຌนสังกัด เชน ฝสธ.กนผ.ยก.ทอ. บรรยายวิชา กองทัพไทย” ละ หน.ผผทอ.กนผ.ยก.ทอ. 
บรรยายวิชา นวคิดการ฿ชຌก าลังทางอากาศ” เป็นตຌน ิปศ.รร.นนก.๓/๓.๒/๒ี 
 กรม นนอ.รอ.ฯ มีผูຌบรรยายทีไผานการฝึกอบรม฿นหลักสูตรวิชาชีพทหาร  มีความรูຌ
ความสามารถละประสบการณ์฿นสายวิชาชีพ เชน ผบ.รร.นนก.บรรยาย฿นหัวขຌอ คุณธรรมละ
จริยธรรม ละจรรยาบรรณ” ฿หຌก นนอ.ชัๅนปีทีไ ํุ ๒ ละ ๏ เมืไอวันทีไ ๒๒ ก.ย.๕๘  ิปศ.รร.นนก.
๓/๓.๒/๓ี น.อ.สุรกิจ สมทวิวัฒนกุล ผอ.กกฝ.สยฝ.ยก.ทอ.บรรยาย เรืไอง การเตรียมก าลัง ทอ. 
การบริหารการฝึกศกกษา การบริหารก าลังพลเหลาทหารนักบิน” ฿หຌก นนอ.ชัๅนปีทีไ ๏ ละ ๐  
เมืไอวันทีไ ๒๏ ก.ย.๕๘ ิปศ.รร.นนก.๓/๓.๒/๘ ี หน.ผพท.กรก.รร.นนก.บรรยาย฿นหัวขຌอ การปฐม
พยาบาลเบืๅองตຌน” ฿หຌก นนอ.ชัๅนปีทีไ ํ–๐ ิปศ.รร.นนก.๓/๓.๒/๕ี เป็นตຌน 

 ิ๐ี มีความชี่ยวชาญฉพาะดຌานทางทหารป็นที่ยอมรับของกองทัพ 

 กวท.ฯ มีผูຌบรรยาย/ผูຌฝึกสอนเป็นนายทหารสัญญาบัตรของ  ทอ.มีความเชีไยวชาญ 

เฉพาะดຌานการทหาร โดยปฏิบัติราชการ฿นหนวยขกๅนตรงของ ทอ.เป็นทีไยอมรับของกองทัพไทย เชน 
น.ท.พิบูลย์ศักดิ์  มหากนก หน.ผ.ํ กขศ.ขว.ทอ.บรรยายวิชา สถานการณ์โลก ละประเทศ 

รอบบຌาน” เป็นตຌน ิหัวขຌอบรรยายทัๅง ๕๓ ละ ๕๘ี ิปศ.รร.นนก.๓/๓.๒/ํ์ี  
 กรม นนอ.รอ.ฯ มีผูຌบรรยายทีไมีความเชีไยวชาญเฉพาะดຌานการทหารทีไปฏิบัติราชการ฿น นขต.ทอ. 

เชน กัปตันสะอาด ศบศาสตราศร ละ พล.อ.อ.ประวิชพจน์ ประพันธ์ บรรยายเรืไองประสบการณ์ 
การพัฒนาภาวะผูຌน า” ฿หຌก นนอ.ชัๅนปีทีไ ํ–๐ ิปศ.รร.นนก.๓/๓.๒/ํํี  

 ิ๑ี มีคุณวุฒิปริญญาททางทหาร หรือส้ารใจการศึกษาหลักสูตรสนาธิการหลาทัพขึๅนเป 

 กวท.ฯ ละ กรม นนอ.รอ.ฯ มีผูຌบรรยาย/ผูຌฝึกสอนเป็นนายทหารสัญญาบัตรของ ทอ.ทีไส าเรใจ
การศกกษาวิชาชีพทหารตามนวทางรับราชการของผูຌบังคับบัญชาระดับฝຆายอ านวยการ/เสนาธิการ  
จากโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ เชน รอง ผบ.ฝูง ๓์ํ บน.๓ เป็นตຌน ระดับผูຌบริหารจากวิทยาลัย
การทัพอากาศหรือวิทยาลัยเสนาธิทหาร เชน ผบ.รร.นนก.ุ รอง ผบ.อย.ละ รอง ผบ.รร.นนก.เป็นตຌน 
มีความเชีไยวชาญเฉพาะดຌานวิชาชีพทหารหรือส าเรใจการศกกษาระดับปริญญาโท฿นมหาวิทยาลัย  

ทัๅงภาครัฐละเอกชน ิปศ.รร.นนก.๓/๓.๒/ํ๐ี เชน น.อ.คมกฤช เพชรสุขุ น.อ.ชัชภิมุข อินสน 
บรรยายหัวขຌอ ความรูຌระบบ LDM” ฿หຌก นนอ.ชัๅนปีทีไ  ํ-๐ ิปศ.รร.นนก.๓/๓.๒/ํ๕ี  
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น.อ.สุพตน์ มิตรยอดวงษ ์รอง ผอ.กฎก.สธน.ทอ.บรรยายหัวขຌอ กฎหมายทหาร” ฿หຌก นนอ.ชัๅนปีทีไ 
ํ-๐ ิปศ.รร.นนก.๓/๓.๒/ํ๒ี  
 

ผลการประมินตนอง 
ป้าหมาย ผลการด้านินงาน การบรรลุป้าหมาย คะนนประมินตนอง 

๐ ขຌอ ๕ ขຌอ บรรลุเป้าหมาย ๕ 

 

อกสาร/หลักฐานอຌางอิง 
ํ. ปศ.รร.นนก.๓/๓.๒/ํ ค าสัไง ทอ.ิเฉพาะี ทีไ ๒๘๒ ตงตัๅงผูຌบรรยายวิชาวิทยาการ

ทหาร 
๒. ปศ.รร.นนก.๓/๓.๒/๒ ค าสัไง ทอ.ิเฉพาะีทีไ ๒๓ เรืไอง ตงตัๅงผูຌฝึกสอนละรับผิดชอบ 

การฝึกละศกกษาวิชาทหาร 

๏. ปศ.รร.นนก.๓/๓.๒/๏ ค าสัไง ทอ.ิเฉพาะี ทีไ ํ๏๒ ตงตัๅงผูຌบรรยาย 

๐. ปศ.รร.นนก.๓/๓.๒/๐ ค าสัไง ทอ.ิเฉพาะี ทีไ ๒๘๒ ตงตัๅงผูຌบรรยายวิชาวิทยาการ
ทหาร 

๕. ปศ.รร.นนก.๓/๓.๒/๕ ค าสัไง ทอ.ิเฉพาะี ทีไ ํ๏๒ ตงตัๅงผูຌบรรยาย 

๒. ปศ.รร.นนก.๓/๓.๒/๒ การสนับสนุนวิทยากรบรรยาย 

๓. ปศ.รร.นนก.๓/๓.๒/๓ ขอเรียนเชิญผูຌบรรยายพิเศษ ผบ.รร.นนก.บรรยาย฿นหัวขຌอ 
คุณธรรมละจริยธรรม฿นการปกครอง” ฿หຌก นนอ.ชัๅนปีทีไ ๐ 

๘. ปศ.รร.นนก.๓/๓.๒/๘ ขอรับการสนับสนุนวิทยากรบรรยาย฿นหัวขຌอ การปกครอง
บังคับบัญชา” ฿หຌก นนอ.ชัๅนปีทีไ ํ–๐ 

๕. ปศ.รร.นนก.๓/๓.๒/๕ ขอเรียนเชิญผูຌบรรยายหัวขຌอ การปฐมพยาบาลเบืๅองตຌน” 
฿หຌก นนอ.ชัๅนปีทีไ ํ–๐ 

ํ์. ปศ.รร.นนก.๓/๓.๒/ํ์ สนับสนุนผูຌบรรยาย วิชา สถานการณ์โลก ละประเทศ 

รอบบຌาน” 

ํํ. ปศ.รร.นนก.๓/๓.๒/ํํ ขอรับการสนับสนุนวิทยากรบรรยาย หัวขຌอ ขຌอคิด
ประสบการณ์ นวทาง฿นการรับราชการละปฏิบัติงาน” 

ํ๒. ปศ.รร.นนก.๓/๓.๒/ํ๒ ขอเรียนเชิญผูຌบรรยายพิเศษ หัวขຌอ ปลูกฝังคานิยมหลัก ทอ.” 
฿หຌก นนอ.ชัๅนปีทีไ ๐ 

ํ๏. ปศ.รร.นนก.๓/๓.๒/ํ๏ ขอรับการสนับสนุนวิทยากรบรรยายหัวขຌอ ระบบสืไอสาร 

ของ ทอ.ละรองรับการกຌาวสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” 
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ํ๐. ปศ.รร.นนก.๓/๓.๒/ํ๐ ส าเนาเอกสารประวัติผูຌบรรยายทีไมีความเชีไยวชาญเฉพาะดຌาน
วิชาชีพทหาร หรือส าเรใจการศกกษาระดับปริญญาโท 

฿นมหาวิทยาลัยทัๅงภาครัฐละเอกชน 

ํ๕. ปศ.รร.นนก.๓/๓.๒/ํ๕ ขอรับการสนับสนุนวิทยากรบรรยายหัวขຌอ ความรูຌระบบ 
LDM” ฿หຌก นนอ.ชัๅนปีทีไ ํ-๐ 

ํ๒. ปศ.รร.นนก.๓/๓.๒/ํ๒ ขอรับการสนับสนุนวิทยากรบรรยายหัวขຌอเรืไอง กฎหมาย
ทหาร” ฿หຌก นนอ.ชัๅนปีทีไ ํ-๐  
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ตัวบงชีๅ ๓.๏ คุณภาพละประสิทธิผลของการฝึกศึกษาวิชาทางทหารละภาวะผูຌน้า 

กณฑ์การพิจารณา 

 (ํี มีผนการฝึกวิชาทหารละภาวะผูຌน า 
 (๒ี มีการฝึกตามผนทีไก าหนด 

 (๏ี มีการประเมินผลการฝึกวิชาทหารละภาวะผูຌน า 
 (๐ี มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงละพัฒนา  
 (๕ี มีนวัตกรรมทีไ฿ชຌสนับสนุน฿นการฝึกวิชาทหารละภาวะผูຌน า 

 

กณฑ์การประมิน 

นๅ้าหนัก คะนน ํ คะนน ๎ คะนน ๏ คะนน ๐ คะนน ๑ 

๕ คะนน มี ํ ขຌอ มี ๒ ขຌอ มี ๏ ขຌอ มี ๐ ขຌอ มีครบทุกขຌอ 

 

ผลการด้านินงาน 

 ฿นปีการศกกษา ๒๕๕๘ รร.นนก.มีการด าเนินการทางดຌานคุณภาพละประสิทธิผลของ 

การฝึกศกกษาวิชาทางทหารละภาวะผูຌน า ซกไง รร.นนก.ปฏิบัติไดຌตามเกณฑ์การประเมิน ๕ ขຌอ จาก 
๕ ขຌอ ดังนีๅ 

  ิํี มีผนการฝึกวิชาทหารละภาวะผูຌน้า 

 กวท.ฯ จัดท าผนการฝึกศกกษาวิชาทหารละการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกบินของ นนอ. 
ทัๅงภาคทฤษฎีละปฏิบัติตามหลักสูตร รร.นนก.พ.ศ.๒๕๕๏ ิฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๘ี เป็นปฏิทิน
ปฏิบัติราชการประจ าปีการศกกษา โดย กวท.ฯ ขออนุมัติ฿ชຌผนการฝึกศกกษาวิชาทหารละตาราง 

การฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกบินของ นนอ.ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ ิปศ.รร.นนก.๓/๓.๏/ํี  
 กรม นนอ.รอ.ฯ โดยกองพัฒนาภาวะผูຌน าฯ จัดท าผนการฝึกอบรมความเป็นผูຌน า คุณธรรม

ละจริยธรรม฿หຌกับ นนอ.ชัๅนปีทีไ ํ-๐ ฿นชวงเวลา ํ๏ํ๕–ํ๕์์ ฿หຌสอดคลຌองกับตารางเรียน นนอ.
ชัๅนปีทีไ ํ–๐ ของตละภาคการศกกษา ิปศ.รร.นนก.๓/๓.๏/๒ี 

  ิ๎ี มีการฝึกตามผนที่ก้าหนด 

 กวท.ฯ มีกองการฝึกฯ ท าตารางการฝึกอบรมวิชาทหาร นนอ.ชัๅนปีทีไ ํ-๐ ประจ าสัปดาห์ 
ทุกโ เดือนตลอดปีการศกกษา มีนายทหารควบคุมการฝึก ก ากับ/ดูลการฝึกทหาร ิปศ.รร.นนก. 
๓/๓.๏/๏ี ละกองวิทยาการทหารฯ ท าตารางการเรียนวิทยาการทหาร มีผูຌบรรยาย/ผูຌสอน฿หຌความรูຌ
วิทยาการทหารก นนอ.ชัๅนปีทีไ ํ–๐ ิปศ.รร.นนก.๓/๓.๏/๐ี  

 กรม นนอ.รอ.ฯ มีกองพัฒนาภาวะผูຌน าฯ ควบคุม/ก ากับ ดูลการฝึกอบรมความเป็นผูຌน าละ
จริยธรรมตามผนทีไก าหนด ิปศ.รร.นนก.๓/๓.๏/๕ี การฝึกอบรม นนอ.ชัๅนปีทีไ ํ-๐ มีการชีๅจง 
ผลการปฏิบัติทุกโ สัปดาห์฿หຌเป็นไปตามผนงานหรือตารางเรียนทีไก าหนดผานการประชุม 

ศูนย์ประสานผานเวหา฿นเวลา ํ๏๏์-ํ๐๏์ ของวันรกของสัปดาห์ท าการ โดยมีผูຌบังคับบัญชา 
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ของ รร.นนก.คือ เสธฯ รร.นนก.หรือผูຌทนเป็นประธานฯ เพืไอติดตามผลการด าเนินงานตามผนงาน/
ตารางเรียน หรือกิจกรรมตางโ หานวทางปฏิบัติ฿หຌไดຌตามผนงาน กຌปัญหาทีไกระทบกับการเรียน
การสอนของ นนอ.ิปศ.รร.นนก.๓/๓.๏/๒ี 

 (๏ี มีการประมินผลการฝึกวิชาทหารละภาวะผูຌน้า 

 กวท.ฯ ฿นการฝึกภาคฤดูรຌอนประจ าปีการศกกษาของ นนอ.ชัๅนปีทีไ ํ ละ ๒ กองอ านวยการ
ฝึกชัยพฤกษ์ ตงตัๅง฿หຌ น.อ.รศ.อนุรักษ์ โชติดิลก ละ น.อ.วัฒนะ สุขผล อจ.กกศ.รร.นนก.ฯ เป็น
หัวหนຌานายทหารประเมินผลการฝึกฯ ด าเนินการประเมินการฝึกภาคสนามของ นนอ.ชัๅนปีทีไ ํ  
ละ ๒ ผลการประเมินการฝึกฯ โดย฿ชຌบบสอบถาม มีผลประเมินดังนีๅ ํี ความคิดเหในของ นนอ. 
ชัๅนปีทีไ ๒ ตอการฝึกภาคสนาม มีคะนนเฉลีไย ๐.ํ๒ เกณฑ์ประเมินอยู฿นระดับ ดี ๒ี ความคิดเหใน
ของ นนอ.ชัๅนปีทีไ  ํ ตอการฝึกภาคสนาม มีคะนนเฉลีไย ๐.๒๒ เกณฑ์ประเมินอยู฿นระดับ ดี  
๏ี ความคิดเหในของ นนอ.ชัๅนปีทีไ ํ ละ ๒ เกีไยวกับวิทยากร/ครูฝึก มีคะนนเฉลีไย ๐.๒๓ เกณฑ์
ประเมินอยู฿นระดับ ดี ละ ๐ี ความคิดเหในของ นนอ.ชัๅนปีทีไ ํ ละ ๒ เกีไยวกับสวนสนับสนุน 

การฝึก มีคะนนเฉลีไย ๏.๓๒ เกณฑ์ประเมินอยู฿นระดับดี ละความคิดเหในของ นนอ.ชัๅนปีทีไ ํ  
ละ ๒ เกีไยวกับการอ านวยการฝึก มีคะนนเฉลีไย ๏.๕๒ เกณฑ์ประเมินอยู฿นระดับ ดี ิปศ.รร.นนก.
๓/๓.ํ/๏ี  
 กรม นนอ.รอ.ฯ โดยกองพัฒนาภาวะผูຌน าฯ เป็นหนวยงานทีได าเนินการประเมินการฝึกอบรม
ความเป็นผูຌน าละจริยธรรมของ นนอ.ชัๅนปีทีไ ํ–๐ ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ โดย฿ชຌบบสอบถาม 

มีผลประเมินการฝึกอบรมความเป็นผูຌน า คุณธรรมละจริยธรรมของ นนอ.ชัๅนปีทีไ  ํ-๐ เกณฑ์ 
การประเมินอยู฿นระดับ ดี ทุกขຌอ ิปศ.รร.นนก.๓/๓.๏/๓ี  

 (๐ี มีการน้าผลการประมินมาปรับปรุงละพัฒนา  
 กวท.ฯ มีการจัดสัมมนา/ประชุมทุกสิๅนปีการศกกษาเพืไอสรุปผลการฝึกศกกษา โดย กวท.ฯ  

จัดสัมมนาสรุปการฝึกภาคสนามของ นนอ.ชัๅนปีทีไ ํ ละ ๒ หรือการฝึกศกกษาวิชาทหารของ นนอ. 
ชัๅนปีทีไ ํ-๐ เมืไอวันทีไ ํ๓-ํ๘ มี.ค.๕๘ ณ สถานทีไฝึก อ.มวกเหลใก จว.สระบุรี มีผูຌเขຌารวมสัมมนาฯ 
เป็นคณะนายทหารกองอ านวยการฝึกฯ ละหัวหนຌาหนวยทีไเกีไยวขຌองการฝึกภาคสนามฯ ทุกหนวย 

เขຌารวมสัมมนาฯ รวมสดงความคิดเหในละรับทราบผลการประเมินจากนายทหารประเมินการฝึก
ภาคสนามฯ รวมทัๅงขຌอเสนอนะ เพืไอการปรับปรุง/พัฒนาการฝึกศกกษาวิชาทหาร฿นปีถัดไป  
ิปศ.รร.นนก.๓/๓.ํ/๐ี  

 กรม นนอ.รอ.ฯ จัดประชุมสัมมนา฿นการลกเปลีไยนขຌอมูลละความรูຌดຌานการปกครอง 
บังคับบัญชา ณ รร.จปร. จว.นครนายก ระหวางวันทีไ ๒๓–๒๕ พ.ย.๕๘ ละการสัมมนาผูຌบริหาร 

ดຌานการศกกษา รร.จปร. จว.นครนายก จากทัๅง ๒ ครัๅง ไดຌน ามาสรุปผลการปฏิบัติงาน฿นรอบปี
การศกกษา ปรับปรุงการฝึกความเป็นผูຌน า การปกครองบังคับบัญชาละการปฏิบัติหนຌาทีไ 
ฝຆายอ านวยการของคณะนายทหารปกครองหรือนายทหารควบคุมการฝึกอบรมความเป็นผูຌน าละ
จริยธรรม฿น กรม นนอ.รอ.ฯ ิปศ.รร.นนก.๓/๓.ํ/๕ี 
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  (๑ี มีนวัตกรรมที่฿ชຌสนับสนุน฿นการฝึกวิชาทหารละภาวะผูຌน้า 

 กวท.ฯ ด าเนินการฝึกศกกษาวิชาทหาร฿หຌก นนอ.ชัๅนปีทีไ ํ-๐ ตามบบฝึกความเป็นทหาร
อากาศ ิAirmanship Programsี ซกไงประกอบดຌวย ขຌอ ํี การฝึกทหารเบืๅองตຌนของ นนอ.ชัๅนปีทีไ  
ํ–๐ ขຌอ ๒ี การฝึกบินขัๅนพืๅนฐานของ นนอ.ชัๅนปีทีไ ๏ ละ ๐ ขຌอ ๏ี การศกกษาดูงาน รร.การบินของ 
นนอ.ชัๅนปีทีไ ๏ ขຌอ ๐ี การฝึกเดินอากาศตางประเทศของ นนอ.ชัๅนปีทีไ ๐ ละ ขຌอ ๕ี การฝึกงาน  
ณ กองบินทีไตัๅงตางจังหวัดของ นนอ.ชัๅนปีทีไ ๐ ิปศ.รร.นนก.๓/๓.๏/๘ี เป็นนวทางการปฏิบัติทีไดี 
เพืไอการหลอหลอมความเป็นทหารอากาศ ิAirman Character) ฿หຌกับ นนอ. 

 นอกจากนีๅ กวท.ฯ มีคูมือผนการฝึกชัยพฤกษ์ฯ เป็นกรอบการด าเนินงานทีไไดຌรวบรวม 

นวทางการปฏิบัติ฿นการฝึกวิชาทหาร฿หຌก  นนอ.เกิดจากการบูรณาการณ์การฝึกวิชาทหารของ 
นนอ.ชัๅนปีทีไ ํ ละ ๒ ฿นชวงการฝึกภาคฤดูรຌอนของทุกปีการศกกษา เชน การฝึกยิงอาวุธดຌวย 

กระสุนจริง การฝึกเดินผนทีไเขใมทิศ การฝึกการหลบหลีกหลีกหนี ละการฝึกปัญหา ๓๒ ชัไวโมง 
รวมทัๅงมีการขอรับการสนับสนุนการฝึกภาคฤดูรຌอนจากหนวยงานภาย฿น รร.นนก. เชน ฝຆายขนสง  
ฝຆายเกียกกาย ผนกพทย์ ผนกชางโยธา ละจากหนวยงานภายนอก รร.นนก. เชน ขส.ทอ.ุ  
สส.ทอ.ุ คปอ.ละครูฝึกจาก ศทย.อย.ทอ.ซกไงเป็นการประสานการปฏิบัติทีไไดຌด าเนินการเชนนีๅเสมอมา 
ซกไงถือไดຌวาเป็นนวทางปฏิบัติทีไดีของการฝึกภาคฤดูรຌอนของ นนอ.ชัๅนปีทีไ ํ ละ ๒ ิปศ.รร.นนก. 
๓/๓.๏/๕ี อีกทัๅง กวท.ฯ มีเครืไองชวยฝึกบินกับเครืไองจ าลองการบินเป็นเครืไองมือทีไมีโปรกรม
ส าเรใจรูป ส าหรับฝึกการบินจ าลองทีไ นนอ.สามารถ฿ชຌฝึกไดຌทัๅง฿นเวลาละนอกเวลา ิปศ.รร.นนก. 
๓/๓.๏/ํ์ี  

 กรม นนอ.รอ.ฯ ด าเนินการฝึกอบรมความเป็นผูຌน า คุณธรรมละจริยธรรม การฝึกปกครอง
บังคับบัญชา฿หຌเป็นไปตามคูมือการฝึกความเป็นผูຌน านายเรืออากาศ ิLeadership Development 

Model : LDM) มีคูมือนายทหารปกครอง ละคูมือ นนอ.เป็นนวทางการปฏิบัติทีไดีทีไสนับสนุน 

การฝึกอบรมการปกครองบังคับบัญชา การฝึกอบรมความเป็นผูຌน า  คุณธรรมละจริยธรรม  
ิปศ.รร.นนก.๓/๓.๏/ํํี 
 

การประมินตนอง 
ป้าหมาย ผลการด้านินงาน การบรรลุป้าหมาย คะนนประมินตนอง 

๐ ขຌอ ๕ ขຌอ บรรลุเป้าหมาย ๕ 
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อกสาร/หลักฐานอຌางอิง 
ํ. ปศ.รร.นนก.๓/๓.ํ/๏ สรุปผลส ารวจความคิดเหในของ นนอ.ชัๅนปีทีไ ํ ละ ๒  

ตอการฝึกภาคสนาม 

๒. ปศ.รร.นนก.๓/๓.ํ/๐ การน าผลการประเมินการฝึกอบรมวิชาการทหาร ละ
ความเป็นผูຌน า คุณธรรมละจริยธรรมไป฿ชຌปรับปรุงการฝึก 

๏. ปศ.รร.นนก.๓/๓.ํ/๕ การประชุมสัมมนา฿นการลกเปลีไยนขຌอมูลละความรูຌ 
ดຌานการปกครองบังคับบัญชาของ กรม นนอ.รอ.ฯ 

๐. ปศ.รร.นนก.๓/๓.๏/ํ ขออนุมัติ฿ชຌผนการฝึกศกกษาวิชาทหารละตาราง 
การฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกบินของ นนอ. 
ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 

๕. ปศ.รร.นนก.๓/๓.๏/๒ ผนการฝึกอบรมความเป็นผูຌน าละจริยธรรม  
ประจ าเดือน พ.ย.๕๘ 

๒. ปศ.รร.นนก.๓/๓.๏/๏ ตารางการฝึกอบรมวิชาทหาร นนอ.ชัๅนปีทีไ ํ-๐ 

๓. ปศ.รร.นนก.๓/๓.๏/๐ ตารางศกกษาวิชาวิทยาการทหาร 

๘. ปศ.รร.นนก.๓/๓.๏/๕ กองพัฒนาภาวะผูຌน า 

๕. ปศ.รร.นนก.๓/๓.๏/๒ ประชุมศูนย์ประสานผานเวหา 
ํ์. ปศ.รร.นนก.๓/๓.๏/๓ สรุปผลส ารวจความคิดเหในของ นนอ.ชัๅนปีทีไ ํ ละ ๒ 

ตอการฝึกภาคสนาม 

ํํ. ปศ.รร.นนก..๓/๓.๏/๘ รวมเอกสารการฝึกความเป็นทหารอากาศ  
ิAirmanship Programs) 

ํ๒. ปศ.รร.นนก.๓/๓.๏/๕ ผนการฝึกชัยพฤกษ์ 
ํ๏. ปศ.รร.นนก.๓/๓.๏/ํ์ คูมือเครืไองฝึกจ าลองการบิน 

ํ๐. ปศ.รร.นนก.๓/๓.๏/ํํ คูมือการปกครองบังคับบัญชาฯิLDM)/คูมือ นนอ./ 
คูมือนายทหารปกครอง 
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ตัวบงชีๅ ๓.๐ ความพรຌอม฿นการสนับสนุนทรัพยากรการฝึกศึกษา 

กณฑ์การพิจารณา 

 (ํี มีผนการระดมทรัพยากร 
 (๒ี มีการระดมทรัพยากรจากภาย฿นสถาบัน 

 (๏ี มีการระดมทรัพยากรจากภายนอกสถาบัน 

 (๐ี มีทรัพยากรการฝึกศกกษาสามารถท า฿หຌบรรลุตามวัตถุประสงค์การฝึกศกกษาไดຌ 
 (๕ี มีทรัพยากรการฝึกศกกษาสามารถกอ฿หຌเกิดการพัฒนาคุณภาพการฝึกศกกษาอยางตอเนืไอง 

 

กณฑ์การประมิน 

นๅ้าหนัก คะนน ํ คะนน ๎ คะนน ๏ คะนน ๐ คะนน ๑ 

๕ คะนน มี ํ ขຌอ มี ๒ ขຌอ มี ๏ ขຌอ มี ๐ ขຌอ มีครบทุกขຌอ 

 

ผลการด้านินงาน 

 ฿นปีการศกกษา ๒๕๕๘ รร.นนก.มีความพรຌอม฿นการสนับสนุนทรัพยากรการฝึกศกกษา   

ซกไง รร.นนก.ปฏิบัติไดຌตามเกณฑ์การประเมิน ๕ ขຌอ จาก ๕ ขຌอ ดังนีๅ 
  ิํี มีผนการระดมทรัพยากร 
 การสนับสนุนการฝึก ครูฝึก ผูຌชวยครูฝึก จาก บน.๒ รถบัส รถบรรทุก จาก ขส.ทอ.เครือขาย

การติดตอสืไอสารจาก สส.ทอ.เป็นตຌน ตามค าขออนุมัติจัดตัๅงกองอ านวยการฝึกภาคฤดูรຌอน นนอ. 
ชัๅนปีทีไ ํ ละ ๒ เพืไอระดมทรัพยากรสนับสนุนการฝึกภาคสนามชัยพฤกษ์  ๕๘ ิปศ.รร.นนก. 
๓/๓.๐/ํี ทีไเป็นนวทางการปฏิบัติทุกปีการศกกษา การจัดอากาศยานสนับสนุนภารกิจการฝึกละ
ศกกษาของ นขต.ทอ.ประจ าปีการศกกษา ิปศ.รร.นนก.๓/๓.๐/๒ี 

 ิ๎ี มีการระดมทรัพยากรจากภาย฿นสถาบัน 

 ฿หຌขຌาราชการ กวท.ฯ ปฏิบัติหนຌาทีไ฿นกองอ านวยการฝึกภาคฤดูรຌอน นนอ.ชัๅนปีทีไ ํ ละ ๒ 
รวมทัๅง฿ชຌทรัพยากรภาย฿นของ กวท.ฯ อาวุธประจ ากาย กระสุน ฯลฯ จากผนกสรรพาวุธฯ เตຌนท์ 
ผຌา฿บ เครืไองสนาม ฯลฯ จากผนกเครืไองชวยฝึก เจຌาหนຌาทีไประกอบเลีๅยง ฝຆายเกียกกาย กรก.ฯ 
พทย์/พยาบาลสนาม เป็นตຌน เพืไอสนับการฝึกภาคสนามชัยพฤกษ์ ๕๘ ิปศ.รร.นนก.๓/๓.๏/๕ี 
 ิ๏ี มีการระดมทรัพยากรจากภายนอก 

 ฿ชຌทรัพยากรภายนอก รร.นนก.เพืไอสนับสนุนการฝึกภาคสนามชัยพฤกษ์ ๕๘ มีครูฝึก/ผูຌชวย
ครูฝึก จาก ศทย.อย.ทอ.ุ นายทหาร/เจຌาหนຌาทีไควบคุมทางอากาศยุทธวิธี  จาก คปอ.ุ รถบัส/
รถบรรทุก นๅ ามันเชืๅอเพลิง จาก ขส.ทอ.ุ หนวยบินล าเลียงละคຌนหาชวยชีวิต จาก บน.๒ ลพบุรี ละ 
เครืไองมือสืไอสาร จาก สส.ทอ.เป็นตຌน ิปศ.รร.นนก.๓/๓.๐/๏ี การฝึกบินขัๅนพืๅนฐานฯ มีครูฝึกบินฯ
จากฝูงบิน ๒์๐ บน.๒ สนับสนุนการฝึกบินของ นนอ.ชัๅนปีทีไ ๏ ละ ๐ ละ น.สัญญาบัตร สังกัด 
รร.นนก.฿นหຌวงเวลาการฝึกบินระหวาง เม.ย.-ก.ย.๕๘ ิปศ.รร.นนก.๓/๓.๏/๐ี 
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 ิ๐ี มีทรัพยากรการฝึกสามารถท้า฿หຌบรรลุตามวัตถุประสงค์การฝึก 

 นนอ.ไดຌเรียนรูຌจากการฝึกปฏิบัติจริงดຌวยตนเองเป็นประสบการณ์ตรง โดยมี วิทยากร ครูฝึก  
ทัๅงภาย฿นละภายนอก รร.นนก.ทีไมีความเชีไยวชาญ฿นเหลาวิชาทหาร เหลาสายวิทยาการทหารอากาศ
มีการควบคุม ก ากับ ดูลการฝึกอยาง฿กลຌชิด สรຌางเสริม฿หຌ นนอ.ไดຌรับทักษะการฝึกปฏิบัติกับ
เครืไองชวยฝึก อาวุธยุทโธปกรณ์ของจริง ฿นสถานการณ์ทัๅงจริงละจ าลอง เป็นผล฿หຌการฝึกศกกษา 

วิชาทหารละภาวะผูຌน า ด าเนินไปตามก าหนดเวลาละบรรลุตามวัตถุประสงค์การฝึกศกกษา ทัๅงนีๅ 
฿นผนการฝึกชัยพฤกษ์ ๕๘ ก าหนด฿หຌกองอ านวยการฝึกฯ มีภารกิจ เพืไอวางผน อ านวยการปฏิบัติ 
ประสานงาน ควบคุม ก ากับ ดูลการปฏิบัติทัๅงปวง โดย฿ชຌทรัพยากรการฝึกทัๅงจากภาย฿นละ
ภายนอก รร.นนก.ผูຌอ านวยการกองวิชาทหารฯ ละผูຌบังคับการกรมนักเรียนนายเรืออากาศฯ 
ควบคุม/ก ากับ ดูล การ฿ชຌทรัพยากรการฝึกศกกษาวิชาทหารละภาวะผูຌน า ฿หຌเป็นไปตามผนการ฿ชຌ
งบประมาณประจ าปี ๕๘ ิปศ.รร.นนก.๓/๓.๐/๐ี เพืไอบรรลุตามวัตถุประสงค์การฝึกศกกษาวิชาทหาร
ละภาวะผูຌน าตามผนทีไก าหนด 

 (๑ี มีทรัพยากรการฝึกสามารถกอ฿หຌกิดการพัฒนาคุณภาพการฝึกอยางตอนื่อง 
  จากการประเมินผลการฝึกชัยพฤกษ์ฯ ผลประเมินสวนสนับสนุนการฝึกศกกษา มีคะนนเฉลีไย 

๏.๏๘ เกณฑ์ประเมินระดับ ดี ิปศ.รร.นนก.๓/๓.ํ/๏ี น าผลประเมินมาด าเนินการพัฒนาปรับปรุง
กຌไข เปลีไยนปลงทรัพยากรการฝึกศกกษา ทัๅงบุคลากร พาหนะ อุปกรณ์ เครืไองมือ อาวุธยุทโธปกรณ์ 
ละสิไงสนับสนุนตางโ มีความพรຌอม เพียงพอ฿หຌการสนับสนุนการฝึกศกกษาอยางตอเนืไองทุกปี
การศกกษา ิปศ.รร.นนก.๓/๓.๏/๓ี  
 

การประมินตนอง 
ป้าหมาย ผลการด้านินงาน การบรรลุป้าหมาย คะนนประมินตนอง 

๐ ขຌอ ๕ ขຌอ บรรลุเป้าหมาย ๕ 

 

อกสาร/หลักฐานอຌางอิง 
ํ. ปศ.รร.นนก.๓/๓.ํ/๏ สรุปผลส ารวจความคิดเหในของ นนอ.ตอการฝึกภาคสนาม 

๒. ปศ.รร.นนก.๓/๓.๏/๐ ขอรับการสนับสนุนการฝึกบินของ นนอ.ประจ าปี ๕๘ 

๏. ปศ.รร.นนก.๓/๓.๏/๕ ผนการฝึกชัยพฤกษ์ ๕๘ ิเอกสารหนวยสนับสนุนภาย฿นี 
๐. ปศ.รร.นนก.๓/๓.๐/ํ ขออนุมัติจัดตัๅงกองอ านวยการฝึกภาคฤดูรຌอน นนอ.ชัๅนปีทีไ ํ ละ ๒ 

๕. ปศ.รร.นนก.๓/๓.๐/๒ การจัด อ.สนับสนุนภารกิจการฝึกละศกกษาของ นขต.ทอ.ปี ๕๘ 

๒. ปศ.รร.นนก.๓/๓.๐/๏ ขอรับการสนับสนุนการฝึกภาคฤดูรຌอนของ นนอ.ประจ าปี ๕๘ 

๓. ปศ.รร.นนก.๓/๓.๐/๐ ขอเชิญประชุมติดตามเรงรัดการ฿ชຌจายงบประมาณ 
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ตารางสดงผลการประมินคุณภาพตามมาตรฐานละตัวบงชีๅ มาตรฐานที่ ๓ 

มาตรฐาน/
ตัวบงชีๅ 

ป้าหมาย 
ผล

ด้านินการ 
การบรรลุ
ป้าหมาย 

นๅ้าหนัก 
คะนน 

การประมิน 

คะนน x 

นๅ้าหนัก 

มาตรฐานที ่๓ การฝึกศึกษาวิชาทหารละภาวะผูຌน้า 

๓.ํ ๕ ขຌอ ๒ ขຌอ บรรลุ ๕ ๕ ๒๕ 

๓.๒ ๐ ขຌอ ๕ ขຌอ บรรลุ ๕ ๕ ๒๕ 

๓.๏ ๐ ขຌอ ๕ ขຌอ บรรลุ ๕ ๕ ๒๕ 

๓.๐ ๐ ขຌอ ๕ ขຌอ บรรลุ ๕ ๕ ๒๕ 

คะนนรวม ๒์ - ํ์์ 

คะนนฉลี่ย (ํ์์÷๎์ = ๑ี - 

ระดับคุณภาพ ดีมาก 

 

การวิคราะห์มาตรฐานที่ ๓ 

จุดดน 

 ํ.การฝึกศกกษาวิชาทหารละภาวะผูຌน า รร.นนก.มีกระบวนการละผนการฝึกศกกษา 

วิชาทหารละภาวะผูຌน าทีไชัดเจน มีความพรຌอมของทรัพยากรสนับสนุนการฝึก ซกไงไดຌรับการสนับสนุน
ทัๅงจากหนวยงานภาย฿นละภายนอก รร.นนก.อยางเพียงพอ 

 ๒.นวัตกรรมทีไ ฿ชຌสนับสนุน฿นการฝึกวิชาทหารตามบบการฝึกทหารอากาศอาชีพ
ิAirmanship Programs) ละการอบรมภาวะผูຌน า คุณธรรมละจริยธรรมตามบบการฝึกอบรม
ความเป็นผูຌน า นนอ.ิLeadership Development Model: LDM) ฿หຌตอเนืไองสมไ าเสมอ 

 

จุดที่ควรพัฒนา 

  - 

 

ขຌอสนอนะพื่อการพัฒนา 

  - 
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มาตรฐานที่ ๔ การประกันละพัฒนาคุณภาพการศึกษาภาย฿น 

 โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ิรร.นนก.ี มีการจัดท าระบบการประกัน
คุณภาพการศกกษาภาย฿น เป็นสวนหนกไงของกระบวนการบริหารการศกกษา ประกอบดຌวย ระบบ           
การพัฒนาคุณภาพการศกกษาของสถาบัน ระบบการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศกกษา ละระบบ
ประเมินคุณภาพการศกกษาภาย฿น เพืไอการพัฒนาคุณภาพผลผลิตละผลลัพธ์  มีการประเมิน
ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพการศกกษาภาย฿น เพืไอน าไปสูวัฒนธรรมการพัฒนาคุณภาพละ
มาตรฐานการศกกษาอยางตอเนืไอง สามารถรองรับการประกันคุณภาพภายนอกไดຌ 
 

ตัวบงชีๅ ๔.ํ ระบบละกลเก฿นการประกันคุณภาพการศึกษาภาย฿น 

กณฑ์การพิจารณา 

  (ํี มีระบบละกลไกการประกันคุณภาพการศกกษาภาย฿นทีไเหมาะสม ละสอดคลຌองกับ 

พันธกิจของสถาบัน 

  (๒ี มีการก าหนดนโยบายละ฿หຌความส าคัญเรืไองการประกันคุณภาพการศกกษาภาย฿น               

โดยสภาสถาบันหรือคณะกรรมการละผูຌบริหารสูงสุดของสถาบัน 

  (๏ี มีการก าหนดตัวบงชีๅเพิไมเติมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน 

  (๐ี มีการด าเนินงานดຌานการประกันคุณภาพการศกกษาภาย฿นทีไครบถຌวนประกอบดຌวย                    
ํี การควบคุม ติดตามการด าเนินงานละประเมินคุณภาพ ๒ี การจัดท ารายงานประจ าปีทีไเป็น
รายงานประเมินคุณภาพเสนอตอสภาสถาบันหรือคณะกรรมการสถาบันละ รมว.กห. ๏ี การน าผล
การประเมินคุณภาพภาย฿นมา฿ชຌประโยชน์ ส าหรับจัดท าผนพัฒนาคุณภาพการศกกษาของสถาบัน 

  (๕ี มีการน าผลการประกันคุณภาพการศกกษาภาย฿นมาปรับปรุงการท างานละสงผล฿หຌมี  
การพัฒนาผลการด าเนินงานตามตัวบงชีๅของผนมบท/ผนพัฒนาคุณภาพการศกกษาทุกตัวบงชีๅ 
  (๒ี มีระบบสารสนเทศทีไ฿หຌขຌอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศกกษาภาย฿นครบตาม
มาตรฐานการศกกษาของกองทัพ 

  (๓ี การมีสวนรวมของผูຌมีสวนไดຌสวนเสีย฿นการประกันคุณภาพการศกกษาโดยเฉพาะผูຌเรียน 
ละผูຌ฿ชຌบัณฑิตละผูຌ฿ชຌบริการตามพันธกิจของสถาบัน 

  (๘ี มีเครือขายการลกเปลีไยนเรียนรูຌดຌานการประกันคุณภาพการศกกษาระหวางสถาบันละ    

มีกิจกรรมรวมกัน 

  (๕ี มีนวปฏิบัติทีไดีหรืองานวิจัยดຌานการประกันคุณภาพการศกกษาทีไสถาบันพัฒนาขกๅนละ
เผยพร฿หຌหนวยงานอืไนสามารถน าไป฿ชຌประโยชน์ไดຌ 
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กณฑ์การประมิน 

นๅ้าหนัก คะนน ํ คะนน ๎ คะนน ๏ คะนน ๐ คะนน ๑ 

 ํ์ คะนน มี ๕ ขຌอ มี ๒ ขຌอ มี ๓ ขຌอ มี ๘ ขຌอ มีครบทุกขຌอ 

 

ผลการด้านินงาน 

฿นปีการศกกษา ๒๕๕๘ รร.นนก.มีระบบละกลไก฿นการประกันคุณภาพการศกกษาภาย฿น 

ซกไง รร.นนก.ปฏิบัติไดຌตามเกณฑ์การประเมิน ๕ ขຌอ จาก ๕ ขຌอ ดังนีๅ 
  ํ. มีระบบละกลเกการประกันคุณภาพการศึกษาภาย฿นที่หมาะสม ละสอดคลຌองกับ
พันธกิจของสถาบัน 

  ํ.ํ รร.นนก.มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภาย฿นที่หมาะสม ละสอดคลຌอง
กับพันธกิจของสถาบัน โดย รร.นนก.ด าเนินการตามระบบการประกันคุณภาพการศกกษาของกองทัพ
ทีไระบุ฿นคูมือการประกันคุณภาพการศกกษา สถาบันการศกกษาของกองทัพ ระดับปริญญาตรีขกๅนไป 
พ.ศ.๒๕๕๐ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย  ซกไ ง ฿ชຌ นวคิด                    
เชิงระบบ ิSystem Conceptี ทีไประกอบดຌวย ปัจจัยน าเขຌา ิInputี กระบวนการ ิProcessี ผลผลิต 
ิOutputี ละผลลัพธ์ ิOutcomeี ดังนีๅ 
  ํ.ํ.ํ ปัจจัยน้าขຌา ิInputี ประกอบดຌวย 

  ํี ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ นยบาย ผนงาน  
   รร.นนก.มีการก าหนดปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย 

ละผนงาน฿นการบริหารจัดการละการพัฒนา รร.นนก.ทีไ สอดคลຌองกับยุทธศาสตร์ของ
กองทัพอากาศ นโยบายดຌานการศกกษากระทรวงกลาโหม นโยบายดຌานการศกกษากองทัพไทยละ
ภารกิจของ รร.นนก.ซกไงมีการด าเนินการ฿นมาตรฐานทีไ ๕ การบริหารจัดการละการพัฒนาสถาบัน  
ตัวบงชีๅทีไ  ๕.ํ รร.นนก.มีการก าหนดผน฿นการบริหารจัดการสอดคลຌองกับยุทธศาสตร์ ของ
กองทัพอากาศ ละนโยบายดຌานการศกกษาของกระทรวงกลาโหม  ิปศ.รร.นนก.๘/๘.ํ/ํี                    
โดยก าหนดการปฏิบัติตามผนยุทธศาสตร์ ผนมบท ผนการด าเนินงาน ผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี ผนพัฒนาคุณภาพการศกกษาของ รร.นนก.มีการด าเนินงาน฿หຌบรรลุเป้าหมาย ตัวชีๅวัด  
ระดับความส าเรใจของกิจกรรม การก ากับดูล การติดตาม การตรวจสอบ การวัดผลละประเมินผล 
การรายงานน าผลการพิจารณาไปพัฒนาละด าเนินงานตามขຌอคิดเหใน ขຌอเสนอนะ กอ฿หຌเกิด
คุณภาพละเป็นไปตามมาตรฐานสถาบันการศกกษาของกองทัพ 

  ๎ี อัตลักษณ์ / อกลักษณ์ 
รร.นนก.มีการก าหนดอัตลักษณ์ของผูຌ เรียน฿หຌสอดคลຌองกับ ปรัชญา ปณิธาน 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ละวัตถุประสงค์ของ รร.นนก.โดยไดຌรับความเหในชอบจากสภา รร.นนก.ละ            
คณก.บริหาร รร.นนก.มีผนกลยุทธ์ละผนการปฏิบัติงานทีไสงเสริม฿หຌผูຌเรียนละบุคลากรมีสวนรวม



๒ํ๒ |        รายงานการประเมนิตนเอง โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 

 
 

฿นการปฏิบัติตามผนทีไก าหนด รวมทัๅงมีการประเมินความคิดเหในของบุคลากรเกีไยวกับ                      
การปฏิบัติงานของ รร.นนก.ทีไสอดคลຌองกับอัตลักษณ์ ละมีผลการด าเนินงานกอ฿หຌเกิดประโยชน์ 
สรຌางคุณคาตอสังคม เป็นทีไยอมรับหรือยกยอง฿นระดับกองทัพ ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ                
ซกไงมีการด าเนินการ฿นมาตรฐานทีไ ๕ การบริหารจัดการละการพัฒนาสถาบัน ตัวบงชีๅทีไ  ๕.๕                 
ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสถาบัน ิปศ.รร.นนก.๘/๘.ํ/ํี 

รร.นนก.มีการก าหนดจุดเนຌน จุดเดน ความเชีไยวชาญเฉพาะทีไเป็นผลลัพธ์จาก               
การด าเนินงานของ รร.นนก.ละสงผลสะทຌอนเป็นเอกลักษณ์ของ รร.นนก.โดยไดຌรับการเหในชอบจาก
สภา รร.นนก.ละ คณก.บริหาร รร.นนก.มีผนกลยุทธ์ละผนการปฏิบัติงานตามจุดเนຌน จุดเดน 
ความเชีไยวชาญเฉพาะทีไสงเสริม฿หຌผูຌเรียนละบุคลากรมีสวนรวม฿นการปฏิบัติตามผนทีไก าหนด 
รวมทัๅงมีการประเมินความคิดเหในของบุคลากรเกีไยวกับการปฏิบัติงานของ รร.นนก.ทีไสอดคลຌองกับ
เอกลักษณ์ ละมีผลการด าเนินงานกอ฿หຌเกิดประโยชน์ สรຌางคุณคาตอสังคม เป็นทีไยอมรับหรือยกยอง
฿นระดับกองทัพ ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ซกไงมีการด าเนินการ฿นมาตรฐานทีไ ๕ การบริหาร
จัดการละการพัฒนาสถาบัน ตัวบงชีๅทีไ ๕.ํ์ ผลการพัฒนาตามจุดเนຌนละจุดเดนทีไสงผลสะทຌอน
เป็นเอกลักษณ์ของ รร.นนก.ิปศ.รร.นนก.๘/๘.ํ/ํี 

๏ี ผูຌรียน 

รร.นนก.฿ชຌระบบการประกันคุณภาพการศกกษาเป็นกลไก฿นการควบคุมมาตรฐาน
ละประสิทธิภาพของระบบการคัดเลือกผูຌเรียน คือ นักเรียนนายเรืออากาศ ินนอ.ี ตัๅงตการสอบ
คัดเลือกเขຌาเป็นนักเรียนเตรียมทหาร฿นสวนของกองทัพอากาศ โดยกองทัพอากาศละ รร.นนก.             
มีระบบการคัดเลือกผูຌเรียนทีไโปรง฿ส เป็นธรรม ตรวจสอบไดຌ เพืไอ฿หຌ รร.นนก.ไดຌผูຌเรียนทีไมีคุณสมบัติ
ครบถຌวนทัๅงทางดຌานสติปัญญา เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม ทักษะ ละบุคลิกลักษณะ เพืไอพัฒนา฿หຌ
เป็นนายทหารสัญญาบัตรหลักของกองทัพอากาศทีไเพียบพรຌอมตอไป ซกไงมีการด าเนินการ฿นมาตรฐาน
ทีไ ๒ การบริหารหลักสูตรละการเรียนการสอน ตัวบงชีๅทีไ ๒.๓ ประสิทธิภาพของระบบการคัดเลือก
ผูຌเรียน ิปศ.รร.นนก.๘/๘.ํ/๒ี 

๐ี ทรัพยากรสนับสนุนการรียนรูຌ 

รร.นนก.มีระบบบริการ฿ชຌทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรูຌทีไเอืๅออ านวยตอการเรียนรูຌ 
ตอบสนองตรงตามวัตถุประสงค์การเรียนการสอน เอืๅออ านวยความสะดวกกผูຌเรียน ละสงเสริม           
การเรียนรูຌดຌวยตนเอง โดยมีการจัดท าผนพัฒนา การซอมบ ารุง การปรับปรุงอาคาร สถานทีไ 
หຌองเรียน หຌองปฏิบัติการ สภาวะวดลຌอม ิ๕ ส.ี มีระบบสาธารณูปโภค ระบบรักษาความปลอดภัย 
มีการพัฒนาระบบหຌองสมุด ระบบสารสนเทศ หลงการเรียนผานระบบเครือขาย มีสืไอโสตทัศนูปกรณ์
การเรียนรูຌ อุปกรณ์การฝึก เครืไองชวยฝึกทีไหลากหลายทันสมัย มีการบริการอนามัยการรักษา 

พยาบาล การจัดการบริการดຌานอาหาร การกีฬา สนามกีฬาละความปลอดภัยของผูຌเรียน รวมทัๅงมี
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การประเมินผลการบริการการ฿ชຌทรัพยากรการเรียนรูຌ  ละมีการน าผลการประเมินมา฿ชຌ฿น  

การพัฒนาการบริหารจัดการการบริการ ซกไงมีการด าเนินการ฿นมาตรฐานทีไ ๒ การบริหารหลักสูตรละ
การเรียนการสอน ตัวบงชีๅทีไ ๒.ํ๒ ความพรຌอม฿นการสนับสนุนทรัพยากรการเรียนรูຌ  ิปศ.รร.นนก. 
๘/๘.ํ/๒ี 

๑ี การงินละงบประมาณ 

 รร .นนก. มี ระบบการจั ดหาละจัดสรรงบประมาณ ทีไ มี ผนกลยุทธ์ทาง                     
ดຌานการงบประมาณ฿นการจัดหาเงินทุนจากหลงเงินทุนตางโ ทีไสามารถผลักดันผนกลยุทธ์฿หຌ
สามารถด าเนินการไดຌอยางมีประสิทธิภาพ มีการวิเคราะห์รายรับ คา฿ชຌจายของการด าเนินงาน                   
ทัๅงจากงบประมาณผนดินละเงินรายไดຌอืไนโ ทีไไดຌรับ ละการจัดท ารายงานทางการเงินอยางเป็น
ระบบ มีรายงานสดงรายละเอียด ตรวจสอบ ติดตามการ฿ชຌจายงบประมาณอยางมีประสิทธิ ภาพ 
เพืไอ฿หຌสามารถวิเคราะห์สถานการณ์฿ชຌจายเงินงบประมาณของสถาบันไดຌอยางคุຌมคา มีประสิทธิภาพ 
ละเกิดประโยชน์สูงสุด ซกไงมีการด าเนินการ฿นมาตรฐานทีไ ๕ การบริหารจัดการละการพัฒนาสถาบัน 
ตัวบงชีๅทีไ ๕.๒ ระบบละกลไก฿นการจัดสรร การวิเคราะห์คา฿ชຌจาย การตรวจสอบการเงิน 

ละงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ ละตัวบงชีๅทีไ ๕.๓ ศักยภาพดຌานการเงินละงบประมาณ 

ิปศ.รร.นนก.๘/๘.ํ/ํี 
   ํ .ํ.๎ กระบวนการ ิProcessี ประกอบดຌวย 

  ํี การรียนการสอน   

  รร.นนก.มีการบริหารละพัฒนาหลักสูตรทัๅง฿นดຌานวิชาการละวิชาชีพทหาร              
ทีไตอบสนองตอการผลิตนายทหารสัญญาบัตรตามวัตถุประสงค์ของกองทัพอากาศ มีการพัฒนา            
การเรียนการสอน฿หຌทันสมัยสอดคลຌองกับเทคโนโลยี วิทยาการละความตຌองการของกองทัพ              
มีการจัดการเรียนรูຌทีไหลากหลาย เนຌนการปฏิบัติจริง  สงเสริมประสบการณ์จริง มีกิจกรรมพัฒนา
ผูຌเรียน ละมีครู/อาจารย์ทีไมีคุณภาพ เพืไอ฿หຌการจัดการศกกษาของ รร.นนก.มีคุณภาพสูงสุด ซกไงมี                 
การด าเนินการ฿นมาตรฐานทีไ ๒ การบริหารหลักสูตรละการเรียนการสอน ฿นตละตัวบงชีๅ ดังนีๅ 

-ดຌานหลักสูตร ตัวบงชีๅทีไ ๒.ํ การพัฒนาละบริหารหลักสูตร฿หຌทันสมัยเป็นไป
ตามนโยบายดຌานการศกกษากระทรวงกลาโหม ิปศ.รร.นนก.๘/๘.ํ/๒ี  
 -ดຌานครู/อาจารย์ ตัวบงชีๅทีไ ๒.๒ ระดับความส าเรใจ฿นการพัฒนาคณาจารย์           
ละบุคลากรสายสนับสนุนุ ตัวบงชีๅ ๒.๏ ประสิทธิภาพ฿นการบริหารจัดการดຌานครู/อาจารย์ุ ตัวบงชีๅ 
๒.๐ ระบบละกลไกสนับสนุน฿หຌอาจารย์ประจ าปรับปรุงละพัฒนาการเรียนการสอน ิปศ.รร.นนก.
๘/๘.ํ/๒ี ละมาตรฐานทีไ ๕ การบริหารจัดการละการพัฒนาสถาบัน ตัวบงชีๅทีไ ๕.๘ การพัฒนา
คณาจารย์ ิปศ.รร.นนก.๘/๘.ํ/ํี  
 -ดຌานผูຌรียน ตัวบงชีๅทีไ ๒.๘ รຌอยละของผูຌเรียนทีไมีคะนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ละ/หรือการฝึกอบรมทางวิชาชีพอยู฿นเกณฑ์ดี–ดีมากตามทีไสถาบันก าหนดุ ตัวบงชีๅทีไ ๒.๕ รຌอยละ
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ของผูຌ เรียนทีไผานเกณฑ์มาตรฐานการฝึกทางทหาร อยู฿นระดับดี-ดีมากตามทีไสถาบันก าหนด                
ละตัวบงชีๅทีไ ๒.ํ์ รຌอยละของผูຌเรียนทีไผานเกณฑ์การประเมินคาคุณลักษณะทางทหารอยู฿นระดับ             
ดี-ดีมากตามทีไสถาบันก าหนด ิปศ.รร.นนก.๘/๘.ํ/๒ี 
 -ดຌานกระบวนการรียนการสอน ตัวบงชีๅทีไ ๒.๕ ระบบละกลไก฿นการจัด 

การเรียนการสอน ิปศ.รร.นนก.๘/๘.ํ/๒ี     
 -ดຌานการวัดละประมินผล ตัวบงชีๅทีไ ๒.ํํ การวัดละประเมินผลเป็นไปตาม
ระบบทีไไดຌมาตรฐาน ิปศ.รร.นนก.๘/๘.ํ/๒ี  
  ๎ี การวิจัยละงานสรຌางสรรค์/นวัตกรรมละการสรຌางองค์ความรูຌ 

รร.นนก.มีการจัดท าระบบบริหารงานวิจัยละงานสรຌางสรรค์ เพืไอ฿หຌการด าเนินงาน
สรຌางผลงานเชิงวิชาการ งานดຌานวิจัย ละงานสรຌางสรรค์ของบุคลากรมีคุณภาพ สามารถด าเนินการ
ไดຌบรรลุเป้าหมายตามผนพัฒนางานวิจัยละงานสรຌางสรรค์ของ รร.นนก.ซกไงมีการด าเนินการ              
฿นมาตรฐานทีไ ๒ การวิจัยละงานสรຌางสรรค์ ตัวบงชีๅ ๒.ํ ระบบละกลไก฿นการสนับสนุนการผลิต
งานวิจัยละงานสรຌางสรรค์ ิปศ.รร.นนก.๘/๘.ํ/๏ี รวมทัๅง รร.นนก.มีการสรຌางนวัตกรรม                 
ละองค์ความรูຌ ดຌวยการจัดการความรูຌ เพืไอมุงสูเป้าหมาย฿นการเป็นสถาบันหงการเรียนรูຌ  
โดยการรวบรวมองค์ความรูຌตางโ ทีไมีอยู฿น รร.นนก.ทัๅงทีไมาจากตัวบุคลากร ละ/หรือเอกสารตางโ 
น ามาพัฒนา฿หຌเป็นระบบ เพืไอ฿หຌขຌาราชการทุกคน฿น รร.นนก.สามารถเขຌาถกงความรูຌ ละพัฒนาตนเอง             
฿หຌเป็นผูຌรูຌ รวมทัๅงปฏิบัติงานไดຌอยางมีประสิทธิภาพ ซกไงมีการด าเนินการ฿นมาตรฐานทีไ ๕ การบริหาร
จัดการละการพัฒนาสถาบัน ตัวบงชีๅทีไ ๕.๕ มีการบริหารจัดการความรูຌอยางเป็นระบบ เพืไอพัฒนา฿หຌ
เป็นองค์กรหงการเรียนรูຌ ิปศ.รร.นนก.๘/๘.ํ/ํี 
  ๏ี การท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรมละขนบธรรมนียมประพณีทางทหาร 

  รร.นนก.มีการอนุรักษ์ สืบสาน เผยพร ละสงเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย 
ภูมิปัญญาไทย ประวัติศาสตร์ชาติไทย ละขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร ตลอดจนสงเสริม            
การประยุกต์฿ชຌ ละบูรณาการ เพืไอผลิตนายทหารสัญญาบัตรทีไมีความเป็นทหารละความเป็นไทย 
ซกไงมีการด าเนินการ฿นมาตรฐานทีไ ๐ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมละขนบธรรมเนียมประเพณี            
ทางทหาร ิปศ.รร.นนก.๘/๘.ํ/๐ี 
  ๐ี การพัฒนาภาวะผูຌน้าละปลูกฝังความป็นทหารอาชีพ 

  รร.นนก.มีการฝึกศกกษาวิชาทหารละภาวะผูຌน า การฝึกอบรม การปลูกฝังอุดมการณ์ 
ละการจัดกิจกรรมทีไเนຌนการปฏิบัติละสรຌางเสริมประสบการณ์จริง เพืไอ฿หຌผูຌเรียนมีจิตวิญญาณ 
ทักษะ ละความรอบรูຌ฿นการเป็นทหารอาชีพ ซกไงมีการด าเนินการ฿นมาตรฐานทีไ ๓ การฝึกศกกษาวิชา
ทหารละภาวะผูຌน า ิปศ.รร.นนก.๘/๘.ํ/๕ี  
 

 



๒ํ๕ |        รายงานการประเมนิตนเอง โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 

 
 

  ๑ี กิจกรรมพัฒนาผูຌรียน 

รร.นนก.มีระบบละกลไกสงเสริมกิจกรรมพัฒนาผูຌเรียนดຌวยการจัดท าผนการจัด 

กิจกรรมพัฒนาผูຌเรียนทีไสงเสริมทัๅงทางดຌานวิชาการ ละทักษะทางวิชาชีพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศกกษา ซกไงมีการด าเนินการ฿นมาตรฐานทีไ  ๒ การบริหารหลักสูตรละการเรียนการสอน            
ตัวบงชีๅทีไ ๒.ํ๐ ระบบละกลไกสงเสริมกิจกรรมพัฒนาผูຌเรียน ละตัวบงชีๅทีไ ๒.ํ๕ รຌอยละของ
กิจกรรม/โครงการดຌานการสงเสริมวิชาการ ละ/หรือ ทักษะทางวิชาชีพตอจ านวนกิจกรรม/โครงการ
พัฒนาผูຌเรียนทัๅงหมด ิปศ.รร.นนก.๘/๘.ํ/๒ี    
  ๒ี การบริหารจัดการ 

 รร.นนก.มีการจัดตัๅง คณก.บริหาร รร.นนก.มีบทบาท฿นการก าหนดนโยบาย                
กรอบทิศทางการด าเนินงานตามอัตลักษณ์ของสถาบัน ฿นการก ากับดูล฿หຌสถาบันด าเนินงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล เพืไอขับเคลืไอนสถาบัน฿หຌเกิดการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพละประสิทธิผล ละ          
มี สภา รร.นนก.ทีไตงตัๅงขกๅนตามระเบียบ ทอ.วาดຌวย รร.นนก.ก ากับดูลดຌานการศกกษาละสถานภาพ
ของ นนอ.เป็นหลัก โดยมี ผบ.รร.นนก.เป็นผูຌบริหารสถาบัน รวมทัๅงมีการน าระบบสารสนเทศมา฿ชຌ 
เพืไอการบริหารละการตัดสิน฿จ ซกไงมีการด าเนินการ฿นมาตรฐานทีไ ๕ การบริหารจัดการละ                 
การพัฒนาสถาบัน ตัวบงชีๅทีไ ๕.๒ การปฏิบัติตามบทบาทหนຌาทีไของสภาการศกกษาของสถาบันหรือ
คณะกรรมการของสถาบันุ ตัวบงชีๅทีไ ๕.๏ การปฏิบัติหนຌาทีไตามบทบาทของผูຌบริหารสถาบัน                
ละตัวบงชีๅทีไ ๕.๐ ศักยภาพของระบบฐานขຌอมูลเพืไอการบริหารจัดการเรียนการสอนละการวิจัย 

ิปศ.รร.นนก.๘/๘.ํ/ํี 
  ๓ี ระบบละกลเกการประกันคุณภาพ 

 รร.นนก.มีระบบละกลไกการประกันคุณภาพการศกกษาภาย฿นทีไเหมาะสมเป็น 

สวนหนกไงของกระบวนการบริหารการศกกษา ละสอดคลຌองกับพันธกิจของสถาบัน ซกไงมีการด าเนินการ             
฿นมาตรฐานทีไ ๘ การประกันละพัฒนาคุณภาพการศกกษาภาย฿น ตัวบงชีๅ ๘.ํ ระบบละกลไก฿น 

การประกันคุณภาพการศกกษาภาย฿น ิปศ.รร.นนก.๘/๘.ํ/๒ี 
 ํ.ํ.๏ ผลผลิต ิOutputี ประกอบดຌวย 

 ํี ผูຌส้ารใจการศึกษามีคุณลักษณะทางวิชาการ-ทหารที่พึงประสงค์ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาหงชาติ 

 ผูຌส าเรใจการศกกษาจาก รร.นนก.มีสมรรถนะทางวิชาการละวิชาชีพตามมาตรฐาน
สภาการศกกษาวิชาทหาร มีภาวะผูຌน าทางทหาร ละคุณลักษณะทางทหารทีไพกงประสงค์ตามทีไกองทัพ
ตຌองการ ละเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกกษาหงชาติ ซกไงมีการด าเนินการรวบรวมขຌอมูล
ผูຌส าเรใจการศกกษาจาก รร.นนก.฿นมาตรฐานทีไ ํ คุณภาพผูຌส าเรใจการศกกษา ิปศ.รร.นนก.๘/๘.ํ/๓ี 
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  ๎ี ผลงานวิจัยละงานสรຌางสรรค์/ผลงานนวัตกรรมละการสรຌางองค์ความรูຌ 
  บุคลากรของ รร.นนก.ไดຌสรຌางผลงานเชิงวิชาการ งานดຌานวิจัย ละงานสรຌางสรรค์ 
ทีไมีคุณภาพสามารถเผยพรน าไปตีพิมพ์฿นวารสารวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติไดຌ ละ
น าไป฿ชຌประโยชน์฿นเชิงวิชาการ วิชาชีพ ละเชิงนโยบายไดຌ  ซกไงมีการด าเนินการรวบรวมขຌอมูล
ผลงานวิจัยละงานสรຌางสรรค์ของ รร.นนก.฿นมาตรฐานทีไ ๒ การวิจัยละงานสรຌางสรรค์ ตัวบงชีๅ ๒.๒ 
รຌอยละของอาจารย์ประจ าทีไรับทุนท าวิจัย/งานสรຌางสรรค์จากภาย฿นสถาบันละ/หรือจากภายนอก
สถาบันตอจ านวนอาจารย์ประจ าุ ตัวบงชีๅ ๒.๏ งานวิจัยหรืองานสรຌางสรรค์ทีไไดຌรับการตีพิมพ์หรือ
เผยพรุ ตัวบงชีๅ ๒.๐ งานวิจัยหรืองานสรຌางสรรค์ทีไน ามา฿ชຌประโยชน์  ละตัวบงชีๅ ๒.๕ ผลงาน
วิชาการทีไไดຌรับการรับรองคุณภาพ ิปศ.รร.นนก.๘/๘.ํ/๏ี 

รวมทัๅงบุคลากรของ รร.นนก.ไดຌสรຌางผลงานนวัตกรรมละการสรຌางองค์ความรูຌทีไมี
คุณภาพจนไดຌรับรางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานระดับ Innovation Award ประเภทเครืไองมือ KM 
฿นการสงผลงานเขຌารวมประกวด฿นโครงการสงเสริมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผลงาน ฿นชืไอกลุม  

OPTIMUM ACADEMY ซกไงเป็นการจัดการความรูຌ฿นระบบบริหารการศกกษาภาย฿ตຌชืไองาน                   
การพัฒนาระบบละกลไกการประกันคุณภาพการศกกษาของ รร.นนก.เพืไอสรຌางองค์กรสูความเป็น
เลิศละองค์กรสมรรถนะสูง” ฿นงานมหกรรมคุณภาพ ทอ.ครัๅงทีไ ๏ํ ประจ าปี ๒๕๕๓ เมืไอวันพุธทีไ  
๒๓ ส.ค.พ.ศ.๒๕๕๓ ณ หอประชุมกองทัพอากาศ ิทอง฿หญี ซกไงรายงานผลการประกวด ภาพถาย
กิจกรรม ละรางวัลมีการด าเนินการ฿นมาตรฐานทีไ ๕ การบริหารจัดการละการพัฒนาสถาบัน             
ตัวบงชีๅทีไ ๕.๕ มีการบริหารจัดการความรูຌอยางเป็นระบบ เพืไอพัฒนา฿หຌเป็นองค์กรหงการเรียนรูຌ 
ิปศ.รร.นนก.๘/๘.ํ/ํี 
  ๏ี การบริการทางวิชาการ/องค์กรหงการรียนรูຌ/องค์ความรูຌ 

 รร.นนก.฿หຌการบริการทางวิชาการละวิชาชีพทัๅ งตอกองทัพ ชุมชน สังคม 
ประเทศชาติดຌวยเอกลักษณ์ละสมรรถนะของสถาบัน มีการสรຌางความรวมมือทางวิชาการละวิชาชีพ
กับหนวยงานภายนอก ตลอดจนมีสวนรวมชวยเหลือ฿นการพัฒนากองทัพ ชุมชน สังคม ละ
ประเทศชาติ ซกไงมีการด าเนินการ฿นมาตรฐานทีไ ๏ การบริการทางวิชาการละวิชาชีพ ิปศ.รร.นนก. 
๘/๘.ํ/๘ี 

 ํ.ํ.๐ ผลลัพธ์ ิOutcomeี ประกอบดຌวย 

  ํี สนองนยบายการผลิต/พัฒนาก้าลังพลของกองทัพ 

  รร.นนก.มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบงชีๅของผนปฏิบัติราชการ                 
ทีไสอดคลຌองกับยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศ นโยบายดຌานการศกกษากระทรวงกลาโหม นโยบาย             
ดຌานการศกกษากองทัพไทย฿นการเป็นสถาบันหลักทีไผลิตนายทหารสัญญาบัตร฿หຌกกองทัพอากาศ  
โดยมีการจัดท ารายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ซกไงมีการด าเนินการ฿นมาตรฐานทีไ  ๕               
การบริหารจัดการละการพัฒนาสถาบัน ตัวบงชีๅทีไ ๕.ํ รร.นนก.มีการก าหนดผน฿นการบริหาร
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จัดการสอดคลຌองกับยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศ ละนโยบายดຌานการศกกษาของกระทรวงกลาโหม 
ิปศ.รร.นนก.๘/๘.ํ/ํี  

  ๎ี ความพึงพอ฿จของผูຌ฿ชຌผูຌส้ารใจการศึกษา 

 รร.นนก.ไดຌด าเนินการส ารวจความพกงพอ฿จของผูຌ ฿ชຌผูຌส าเรใจการศกกษาดຌวย                 
การประเมินความพกงพอ฿จของผูຌบังคับบัญชา ผูຌรวมงาน ละผูຌรับบริการทีไมีตอผูຌส าเรใจการศกกษา            
ซกไงท างานมาลຌวตัๅงต ๒ เดือนเป็นตຌนไป โดยพิจารณาคุณสมบัติทีไครอบคลุมทัๅ ง ๐ ดຌาน ไดຌก             
ดຌานคุณลักษณะทางทหาร ดຌานความรูຌความสามารถวิชาชีพทหาร ดຌานความรูຌความสามารถพืๅนฐาน 

ทีไสงผลตอการท างาน ละดຌานคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ฿นวิชาชีพ รวมทัๅงการติดตามคุณภาพ
ผูຌส าเรใจการศกกษาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกกษาหงชาติ ซกไงมีการด าเนินการรวบรวมขຌอมูล
ผูຌส าเรใจการศกกษาจาก รร.นนก.฿นมาตรฐานทีไ  ํ คุณภาพผูຌส าเรใจการศกกษา ิปศ.รร.นนก.              
๘/๘.ํ/๓ี ละการประชุมปรับปรุงหลักสูตร รร.นนก.รวมกับกรมสายวิทยาการของกองทัพอากาศ  

ปศ.รร.นนก.๘/๘.ํ/๕ี 
  ๏ี ศรัทธา/ความชื่อม่ันที่มีตอสถาบัน 

  ผลลัพธ์จากการด าเนินงานของ รร.นนก.ไดຌรับการยกยอง ยอมรับ ละไดຌรับ            
ความศรัทธา ละความเชืไอมัไนทีไมีตอสถาบันอยางตอเนืไอง โดยพิจารณาไดຌจากจ านวนนักเรียน                 
ทีไสมัครสอบคัดเลือกเขຌาเป็นนักเรียนเตรียมทหาร฿นสวนของกองทัพอากาศมีจ านวนเพิไมขกๅนทุกปี 
ิปศ.รร.นนก. ๘/๘.ํ/ํ์ี  
  ํ.๎ รร.นนก.มีกลเกการประกันคุณภาพการศึกษาภาย฿นที่หมาะสม ละสอดคลຌอง
กับพันธกิจของสถาบัน โดย รร.นนก.ด าเนินกลไกการประกันคุณภาพการศกกษาภาย฿นตาม 

ลักษณะงาน ละกระบวนการประกันคุณภาพการศกกษาของ รร.นนก.ดังนีๅ 
   ํ.๎.ํ การก้าหนดมาตรฐานการศึกษา 

รร.นนก.มีการก าหนดมาตรฐานการศกกษาทีไสอดคลຌองกับยุทธศาสตร์ของ
กองทัพอากาศ นโยบายดຌานการศกกษากระทรวงกลาโหม นโยบายดຌานการศกกษากองทัพไทย ละ
เป็นไปตามปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย ผนงาน ภารกิจ เอกลักษณ์
ของ รร.นนก.ละอัตลักษณ์ของผูຌเรียน โดยก าหนดการปฏิบัติตามผนยุทธศาสตร์ ผนมบท 
ผนการด าเนินงาน ผนปฏิบัติราชการประจ าปี ผนพัฒนาคุณภาพการศกกษา มีการด าเนินงาน฿หຌ
บรรลุเป้าหมาย ตัวชีๅวัด ระดับความส าเรใจของกิจกรรม การก ากับดูล การติดตาม การตรวจสอบ 
การวัดผลละประเมินผล ละการรายงานน าผลการพิจารณาไปพัฒนา เพืไอผลิตนายทหาร              
สัญญาบัตรทีไเพียบพรຌอมตรงตามความตຌองการของกองทัพ ซกไงมีการด าเนินการ฿นมาตรฐานทีไ ๕             
การบริหารจัดการละการพัฒนาสถาบัน ตัวบงชีๅทีไ ๕.ํ รร.นนก.มีการก าหนดผน฿นการบริหาร
จัดการสอดคลຌองกับยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศ ละนโยบายดຌานการศกกษาของกระทรวงกลาโหมุ 
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ตัวบงชีๅทีไ ๕.๕ ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสถาบัน ละตัวบงชีๅทีไ ๕.ํ์ ผลการพัฒนาตามจุดเนຌน
ละจุดเดนทีไสงผลสะทຌอนเป็นเอกลักษณ์ของ รร.นนก.ิปศ.รร.นนก.๘/๘.ํ/ํี 
  ํ.๎.๎ การจัดท้าหลักสูตร 

  รร.นนก.มีการบริหารละพัฒนาหลักสูตรทัๅง฿นดຌานวิชาการละวิชาชีพทหาร              
ทีไตอบสนองตอการผลิตนายทหารสัญญาบัตรตามวัตถุประสงค์ของกองทัพอากาศ มีการพัฒนา            
การเรียนการสอน฿หຌทันสมัยสอดคลຌองกับเทคโนโลยี วิทยาการละความตຌองการของกองทัพ              
มีการจัดการเรียนรูຌทีไหลากหลาย เนຌนการปฏิบัติจริง สงเสริมประสบการณ์จริง มีกิจกรรมพัฒนา
ผูຌ เรียน ละมีครู/อาจารย์ทีไมีคุณภาพ เพืไอ฿หຌการจัดการศกกษาของ รร.นนก.มีคุณภาพสูงสุด                      
ซกไงมีการด าเนินการ฿นมาตรฐานทีไ  ๒ การบริหารหลักสูตรละการเรียนการสอน ตัวบงชีๅทีไ ๒.ํ               
การพัฒนาละบริหารหลักสูตร฿หຌทันสมัยเป็นไปตามนโยบายดຌานการศกกษากระทรวงกลาโหม             
ิปศ.รร.นนก.๘/๘.ํ/๒ี  
  ํ.๎.๏ การบริหารทคนลยีสารสนทศ 

ํี ระบบสารสนทศส้าหรับผูຌบริหาร 
รร.นนก.มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพืไอการบริหารละการตัดสิน฿จตามพันธกิจ 

ของสถาบันส าหรับผูຌบริหาร โดยมีการด าเนินการตงตัๅง คณก.เทคโนโลยีสารสนเทศละการสืไอสาร
ของ รร.นนก.มีหนຌาทีได าเนินการ฿หຌการสนับสนุนทรัพยากรการเรียนรูຌละระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพืไอการบริหารจัดการของ รร.นนก.จกงสงผล฿หຌระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ รร.นนก.มีความเป็น
ระบบ สอดคลຌองกับผนมบทเทคโนโลยีสารสนเทศของ ทอ.ละสามารถเชืไอมโยงการปฏิบัติงาน
ภาย฿นของ รร.นนก.ทุกระดับ฿หຌเป็นไป฿นทิศทางเดียวกัน ผูຌบังคับบัญชาระดับสูงของ รร.นนก.
สามารถ฿ชຌสารสนเทศผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ฿นการติดตามการปฏิบัติงาน การตัดสิน฿จ ละ    
การบริหารจัดการผานเวใบไซน์ของ รร.นนก.ทีไสามารถเชืไอมโยงกับเวใบไซน์ของ นขต.รร.นนก.ไดຌ ซกไงมี
การด าเนินการ฿นมาตรฐานทีไ ๕ การบริหารจัดการละการพัฒนาสถาบัน ตัวบงชีๅทีไ ๕.๐ ศักยภาพของ
ระบบฐานขຌอมูล เพืไอการบริหารจัดการเรียนการสอนละการวิจัย ิปศ.รร.นนก.๘/๘.ํ/ํี 

๎ี ระบบสารสนทศส้าหรับการบริการการศึกษา 

  รร.นนก.ไดຌพัฒนาระบบสารสนเทศ ฿นการบริการการศกกษาละการ฿ชຌทรัพยากร
สนับสนุนการเรียนรูຌทีไเอืๅออ านวยตอการเรียนรูຌ ตอบสนองตรงตามวัตถุประสงค์การเรียนการสอน 
อ านวยความสะดวกกผูຌเรียน ละสงเสริมการเรียนรูຌดຌวยตนเอง ดຌวยการพัฒนาเวใบไซต์ของ รร.นนก.
เพืไอเป็นชองทาง฿หຌผูຌเรียนสามารถเขຌาถกงวิทยาการผานระบบเครือขาย มีการเชืไอมโยงเครือขาย              
การเรียนรูຌกับหลงเรียนรูຌภายนอก รวมทัๅงการเชืไอมโยงกับมหาวิทยาลัยอืไนโ เพืไอ฿หຌผูຌเรียนสะดวก          
ตอการเขຌาถกงสาระการเรียนรูຌไดຌหลากหลาย ซกไงมีการด าเนินการ฿นมาตรฐานทีไ ๒ การบริหารหลักสูตร
ละการเรียนการสอน ตัวบงชีๅทีไ  ๒.ํ๒ ความพรຌอม฿นการสนับสนุนทรัพยากรการเรียนรูຌ                      
ิปศ.รร.นนก.๘/๘.ํ/๒ี 
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  ๏ี ระบบสารสนทศที่฿หຌขຌอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภาย฿น 

  รร.นนก.มีระบบสารสนเทศทีไ฿หຌขຌอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศกกษาภาย฿น 
โดย กปศ.บก.รร.นนก.จัดท าละพัฒนาโปรกรมบริหารฐานขຌอมูลประกันคุณภาพการศกกษา รร.นนก.
ิqa.rtafa.ac.thี ขกๅน เพืไอประมวลเอกสารหลักฐานตามมาตรฐาน ตัวบงชีๅ ประกอบการตรวจสอบละ
ประเมินคุณภาพการศกกษาทัๅงภาย฿นละภายนอก รวมทัๅงพัฒนาเพืไอ฿หຌสามารถจัดท ารายงาน 

การประเมินตนเองอิเลใกทรอนิคส์ ิE-SARี ไดຌตอไป ิปศ.รร.นนก.๘/๘.ํ/ํํี โดยมีการด าเนินการ
ตงตัๅง คณก.พัฒนาระบบคุณภาพละติดตามการท างานตามระบบฐานขຌอมูลระบบบริหาร รร.นนก.
มีหนຌาทีไพัฒนาระบบคุณภาพของ รร.นนก.฿หຌทันสมัย สามารถรองรับการตรวจประเมินทัๅงจาก
หนวยงานภาย฿น ทอ.ละหนวยงานภายนอก ทอ.รวมทัๅงติดตามการท างานของ นขต.รร.นนก.ตาม
ระบบฐานขຌอมูลระบบบริหาร รร.นนก.ิปศ.รร.นนก.๘/๘.ํ/ํ๒ี 
   ํ.๎.๐ การด้านินงานตามหลักสูตรละผนปฏิบัติราชการ 

  รร.นนก.มีการด าเนินงานบริหารละพัฒนาหลักสูตรทัๅง฿นดຌานวิชาการละวิชาชีพ
ทหารทีไตอบสนองตอการผลิตนายทหารสัญญาบัตรตามวัตถุประสงค์ของกองทัพอากาศ มีการพัฒนา            
การเรียนการสอน฿หຌทันสมัยสอดคลຌองกับเทคโนโลยี วิทยาการละความตຌองการของกองทัพ              
มีการจัดการเรียนรูຌทีไหลากหลาย เนຌนการปฏิบัติจริง สงเสริมประสบการณ์จริง มีกิจกรรมพัฒนา
ผูຌ เรียน ละมีครู/อาจารย์ทีไมีคุณภาพ เพืไอ฿หຌการจัดการศกกษาของ รร.นนก.มีคุณภาพสูงสุด                      
ซกไงมีการด าเนินการ฿นมาตรฐานทีไ  ๒ การบริหารหลักสูตรละการเรียนการสอน ตัวบงชีๅทีไ ๒.ํ               
การพัฒนาละบริหารหลักสูตร฿หຌทันสมัยเป็นไปตามนโยบายดຌานการศกกษากระทรวงกลาโหม             
ิปศ.รร.นนก.๘/๘.ํ/๒ี  

  รวมทัๅง รร.นนก.มีนวทางการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพโดยการด าเนินงาน
ตามผนปฏิบัติราชการประจ าปีทีไสอดคลຌองตามผนการปฏิบัติราชการ รร.นนก.พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘ 
อีกทัๅ งสอดคลຌองกับผนมบทยุทธศาสตร์ ของกองทัพอากาศ นโยบายดຌานการศกกษา
กระทรวงกลาโหม นโยบายดຌานการศกกษากองทัพไทย ละผนพัฒนาคุณภาพการศกกษาของ รร.นนก.
ซกไงมีการด าเนินการ฿นมาตรฐานทีไ ๕ การบริหารจัดการละการพัฒนาสถาบัน ตัวบงชีๅทีไ ๕.ํ รร.นนก.
มีการก าหนดผน฿นการบริหารจัดการสอดคลຌองกับยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศ ละนโยบาย  

ดຌานการศกกษาของกระทรวงกลาโหม ิปศ.รร.นนก.๘/๘.ํ/ํี  
  ํ.๎.๑ การติดตามตรวจสอบ 

   รร.นนก.มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบงชีๅของผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
โดยผ านการประชุมหลักของ รร .นนก. เ พืไอ฿หຌการบริหารจัดการละการปฏิบัติ เป็นไป 

ดຌวยความเรียบรຌอย ซกไงมีการด าเนินการ฿นมาตรฐานทีไ ๕ การบริหารจัดการละการพัฒนาสถาบัน  
ตัวบงชีๅทีไ  ๕.ํ รร.นนก.มีการก าหนดผน฿นการบริหารจัดการสอดคลຌองกับยุทธศาสตร์ของ
กองทัพอากาศ ละนโยบายดຌานการศกกษาของกระทรวงกลาโหม ิปศ.รร.นนก.๘/๘.ํ/ํี 
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    ํ .๎.๒ การประมินคุณภาพภาย฿น 

รร.นนก.มีการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการสถาบัน฿นทุกดຌ านตาม 

ผลการด าเนินงานตามตัวบงชีๅของผนปฏิบัติราชการทีไสอดคลຌองกับยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศ 
นโยบายดຌานการศกกษากระทรวงกลาโหม นโยบายดຌานการศกกษากองทัพไทย ละผนการศกกษาของ 
รร.นนก.โดยมีการจัดท ารายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ซกไงมีการด าเนินการ฿นมาตรฐานทีไ 
๕ การบริหารจัดการละการพัฒนาสถาบัน ตัวบงชีๅทีไ ๕.ํ รร.นนก.มีการก าหนดผน฿นการบริหาร
จัดการสอดคลຌองกับยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศ ละนโยบายดຌานการศกกษาของกระทรวงกลาโหม 
ิปศ.รร.นนก.๘/๘.ํ/ํี รวมทัๅง รร.นนก.ยังมีระบบการประเมินคุณภาพผูຌเรียนทีไเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์การวัดละประเมินผลตามวิธีการ สอดคลຌองกับวัตถุประสงค์การเรียนทีไก าหนดไวຌ฿นตละ
หลักสูตร มีความโปรง฿สละสามารถตรวจสอบไดຌ ซกไงมีการด าเนินการ฿นมาตรฐานทีไ ๒ การบริหาร
หลักสูตรละการเรียนการสอน ตัวบงชีๅทีไ ๒.ํํ การวัดละประเมินผลเป็นไปตามระบบทีไไดຌ
มาตรฐาน ิปศ.รร.นนก.๘/๘.ํ/๒ี  
   ํ.๎.๓ การจัดท้ารายงานประจ้าปี 

รร.นนก.โดย กปศ.บก.รร.นนก.ไดຌพิจารณาน าผลการบริหารจัดการสถาบันของ 
รร.นนก.฿น ปี ๒๕๕๘ มาวิเคราะห์ สังเคราะห์จ านกตามมาตรฐานการศกกษาละจัดท ารายงาน              
การประเมินตนเอง ิSelf-Assessment Report: SAR) ของ รร.นนก.ประจ าปี ๒๕๕๘ ทีไมีความชัดเจน 
ครอบคลุม ละสะทຌอนภาพทีไทຌจริงของการประกันคุณภาพการศกกษาภาย฿นของ รร.นนก.เสนอตอ
ผูຌบังคับบัญชาระดับสูงของ รร.นนก.ละสงหนวยงานตຌนสังกัด คือ กรมยุทธศกกษาทหารอากาศ ละ
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย ิสปท.ี เพืไอรายงานผลการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพการศกกษาภาย฿นของ รร.นนก.ละเพืไอ฿ชຌเป็นเอกสารประกอบการตรวจสอบละ
ประเมินคุณภาพการศกกษาทัๅงภาย฿นละภายนอกรอบสีไ จากส านักงานรับรองมาตรฐานละประเมิน
คุณภาพการศกกษา ิองค์การมหาชนี ิสมศ.ี  
   ํ.๎.๔ การพัฒนาอาจารย์/บุคลากร 
 รร.นนก.มีการพัฒนาคุณภาพของอาจารย์ /บุคลากรทัๅงคุณวุฒิละต าหนง                   
ทางวิชาการ เพืไอ฿หຌมีความกຌาวหนຌาทางวิชาการอยางตอเนืไอง ซกไงมีการด าเนินการ฿นมาตรฐานทีไ ๕                 
การบริหารจัดการละการพัฒนาสถาบัน ตัวบงชีๅทีไ ๕.๘ การพัฒนาคณาจารย์ ิปศ.รร.นนก.๘/๘.ํ/ํี 
ละมีการด าเนินการ฿นมาตรฐานทีไ  ๒ การบริหารหลักสูตรละการเรียนการสอน ตัวบงชีๅทีไ ๒.๒ 

ระดับความส าเรใจ฿นการพัฒนาคณาจารย์ละบุคลากรสายสนับสนุน ละตัวบงชีๅ ๒.๏ ประสิทธิภาพ
฿นการบริหารจัดการดຌานครู/อาจารย์ ิปศ.รร.นนก.๘/๘.ํ/๒ี  
   ํ.๎.๕ การพัฒนาคุณภาพอยางตอนื่อง 

รร.นนก.มีการพัฒนาองค์กรสูความเป็นเลิศละองค์กรสมรรถนะสูง โดยการสรຌาง
องค์ความรูຌดຌวยการจัดการความรูຌ เพืไอมุงสูเป้าหมาย฿นการเป็นสถาบันหงการเรียนรูຌ จกงไดຌจัด               
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การบรรยายละ/หรือประชาสัมพันธ์ เกีไยวกับการจัดการความรูຌ ฿หຌกขຌาราชการ รร.นนก. 
อยางตอเนืไอง เพืไอเป็นการเตรียมความพรຌอมละเพิไมพูนความรูຌ ฿นการเสริมสรຌาง รร.นนก.฿หຌเป็น
องค์การหงการเรียนรูຌ ซกไงมกีารด าเนินการ฿นมาตรฐานทีไ ๕ การบริหารจัดการละการพัฒนาสถาบัน             
ตัวบงชีๅทีไ ๕.๕ มีการบริหารจัดการความรูຌอยางเป็นระบบ เพืไอพัฒนา฿หຌเป็นองค์กรหงการเรียนรูຌ 
ิปศ.รร.นนก.๘/๘.ํ/ํี 
  ๎. มีการก้าหนดนยบายละ฿หຌความส้าคัญรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภาย฿น 
ดยสภาสถาบันหรือคณะกรรมการละผูຌบริหารสูงสุดของสถาบัน  

  รร.นนก.มีการก าหนดนโยบายละ฿หຌความส าคัญเรืไองการประกันคุณภาพการศกกษาภาย฿น 
โดยผูຌบริหารสูงสุดของสถาบัน ซกไงผูຌบังคับบัญชาระดับสูงของ รร.นนก.ตระหนักถกงความส าคัญของการ
ประกันคุณภาพการศกกษา ผบ.รร.นนก.฿นฐานะประธาน คณก.ระบบคุณภาพของ รร.นนก.             
ิปศ.รร.นนก.๘/๘.ํ/ํ๏ี จกงก าหนดนโยบายดຌานการประกันคุณภาพการศกกษาไวຌอยางชัดเจน  
ิปศ.รร.นนก. ๘/๘.ํ/ํ๐ี เพืไอ฿หຌการด าเนินงานดຌานการประกันคุณภาพการศกกษาภาย฿นทุกระดับ
เป็นไป฿นทิศทางเดียวกัน มีประสิทธิภาพ น าไปสูการพัฒนาอยางตอเนืไอง เกิดการปฏิบัติงานทีไไดຌ
มาตรฐาน ละมีระบบการจัดการทีไมีคุณภาพทัไวทัๅงองค์กร นอกจากนีๅ ผบ.รร.นนก.ไดຌก าหนดนโยบาย
การบริหารความเสีไยงละการควบคุมภาย฿น รร.นนก. พ.ศ.๒๕๕๒–๒๕๕๘ ิปศ.รร.นนก.๘/๘.ํ/ํ๕ี 
มา฿ชຌ฿นกระบวนการบริหารการศกกษา เพืไอสรຌางประสิทธิภาพ฿นการปฏิบัติงานป้องกันการสูญเสีย
ทรัพยากรโดยไมจ าเป็น ซกไงสงผล฿หຌเกิดการปฏิบัติงานทีไไดຌมาตรฐาน มีระบบการจัดการทีไมีคุณภาพ  

ทัไวทัๅงองค์กร รวมทัๅงเพืไอเป็นหลักประกันกสาธารณชน฿หຌมัไน฿จวา รร.นนก.สามารถผลิตนายทหาร
สัญญาบัตรหลักของกองทัพอากาศไดຌอยางมีคุณภาพสอดคลຌองกับพันธกิจละอัตลักษณ์ของสถาบัน 

  ๏. มีการก้าหนดตัวบงชีๅพิ่มติมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน  

  รร.นนก.มีการก าหนดตัวบงชีๅเพิไมเติมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน โดยก าหนดเพิไมเติม฿น
มาตรฐานทีไ ๒ การบริหารหลักสูตรละการเรียนการสอน ตัวบงชีๅทีไ ๒.ํ๒ รຌอยละของงานวิจัยของ
นักเรียนนายเรืออากาศทีไเกีไยวขຌองกับเทคโนโลยีการบินละการทหาร ิปศ.รร.นนก.๘/๘.ํ/๒ี                   
รร.นนก.฿หຌความส าคัญกับการกระตุຌน฿หຌ นนอ.ไดຌน าความรูຌทีไเกีไยวขຌองกับเทคโนโลยีการบินละ
การทหารมาประยุกต์฿ชຌ฿นการศกกษาของ นนอ.โดยมุงสงเสริม฿หຌ นนอ.ไดຌน าความรูຌมา฿ชຌ฿นการศกกษา
งานวิจัย นนอ.ทุกคนกอนทีไจะส าเรใจการศกกษาตຌองผานการท าวิจัยละจัดท าเอกสารวิจัย เพืไอ฿หຌเขຌา฿จ
ถกงระเบียบวิธีวิจัย รูปบบขัๅนตอนการท าวิจัย เพืไอน าประสบการณ์ทีไไดຌรับไปประยุกต์฿ชຌ฿นการท างาน                 
ตอไป ส าหรับปีการศกกษา ๒๕๕๘ มีโครงการวิจัยของ นนอ.รวมทัๅงสิๅน จ านวน ๒๘ โครงการ ละเป็น
จ านวนโครงการวิจัยของ นนอ.ทีไเกีไยวขຌองกับเทคโนโลยีการบินละการทหาร จ านวน ๒๘ โครงการ 
คิดเป็นรຌอยละ ํ์์ เนืไองจากโครงการวิจัยของ นนอ.ทัๅงหมดตຌองมุงเนຌนตอบสนองภารกิจของ
กองทัพอากาศดຌานเทคโนโลยีการบินละการทหาร 
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  ๐. มีการด้านินงานดຌานการประกันคุณภาพการศึกษาภาย฿นที่ครบถຌวน ประกอบดຌวย  
ํี การควบคุม ติดตามการด้านินงานละประมินคุณภาพ ๎ี การจัดท้ารายงานประจ้าปีที่ป็น
รายงานประมินคุณภาพสนอตอสภาสถาบันหรือคณะกรรมการสถาบัน ละรมว.กห. ๏ี การน้า
ผลการประมินคุณภาพภาย฿นมา฿ชຌประยชน์ส้าหรับจัดท้าผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถาบัน 

รร.นนก.มีการด าเนินงานดຌานการประกันคุณภาพการศกกษาภาย฿นทีไครบถຌวน                     
โดยด าเนินการตามนวคิดของหลักการบริหารทีไเป็นกระบวนการครบวงจร ิPDCAี  ๐ ขัๅนตอน ดังนีๅ 
  ๐.ํ การวางผน ิPlanningี รร.นนก.มีการวางผนพัฒนาคุณภาพการศกกษาละ
ผนงานโครงการไวຌเป็นผนมบท เพืไอเป็นกรอบนวทางการบริหารจัดการทีไมีประสิทธิภาพ ละ
ตรงตามนวทางการพัฒนาของ รร.นนก.โดย กยข.บก.รร.นนก.ไดຌจัดท าผนปฏิบัติราชการ รร.นนก. 
ปี พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘ ิปศ.รร.นนก.๘/๘.ํ/ํ๒ี ทีไมีความสอดคลຌองตาม ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ 
วัตถุประสงค์ นโยบาย พันธกิจ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ละนโยบายการประกันคุณภาพการศกกษาของ 
รร.นนก.รวมทัๅ งสอดคลຌองกับยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศ นโยบายดຌานการศกกษาของ
กระทรวงกลาโหม ละนโยบายการศกกษาของกองทัพไทย โดยไดຌผานการอนุมัติละความเหในชอบ
จาก ผบ.รร.นนก.ประธาน คณก.บริหาร รร.นนก.ละเพืไอ฿หຌการบริหารจัดการภาย฿น รร.นนก.เป็นไป
฿นนวทางเดียวกัน มีการบูรณาการงานประจ าละงานดຌานการประกันคุณภาพการศกกษาอยางมี
ประสิทธิภาพละเป็นรูปธรรม รร.นนก.โดย กยข.บก.รร.นนก.ละ กปศ.บก.รร.นนก.ไดຌจัดท า
ผนปฏิบัติราชการประจ าปีทีไมีความสอดคลຌองตามผนปฏิบัติราชการ รร.นนก.พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘ 
ซกไงผนปฏิบัติราชการ รร.นนก.ปี พ.ศ.๒๕๕๘ มีการผนวกผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ประกอบผนปฏิบัติราชการ รร.นนก.ปี พ.ศ.๒๕๕๘ ิปศ.รร.นนก. ๘/๘.ํ/ํ๓ี ละมีการบูรณาการ
งานประจ ากับงานดຌานการประกันคุณภาพการศกกษาอยางเป็นรูปธรรม ดຌวยการผนวกเกณฑ์มาตรฐาน 
ตัวบงชีๅ  ละคาเป้าหมายของตละตัวบงชีๅ ฿นการวัดความส าเรใจของการด าเนินงานตาม  

ผนการประเมินคุณภาพการศกกษาภาย฿นตามทีไสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการ
กองทัพไทย ิสปท.ี ก าหนดไวຌ  
  เนืไองจากนีๅเพืไอ฿หຌการบริหารจัดการสามารถเชืไอมโยง฿หຌเกิดคุณภาพของการปฏิบัติงานไดຌ            
ทุกระดับ ตัๅงตระดับบุคคล ระดับภาควิชา กองวิชา ไปจนถกง นขต.รร.นนก.ดังนัๅน กปศ.บก.รร.นนก.
จกงไดຌจัดท าผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศกกษา รร.นนก.พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๒๒ เพืไอ฿ชຌเป็นเครืไองมือ            
฿นการจัดการศกกษา ละพัฒนาการศกกษาของ รร.นนก.อยางมีคุณภาพ ิปศ.รร.นนก.๘/๘.ํ/ํ๘ี 
รวมทัๅง รร.นนก.มีการบริหารจัดการหลายระดับ เพืไอ฿หຌการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพ
การศกกษาภาย฿นของ รร.นนก.฿นทุกระดับมีความสอดคลຌองเชืไอมโยงกัน กปศ.บก.รร.นนก.ไดຌจัดท า
ผนงานประกันคุณภาพการศกกษา฿นรูปบบของวงรอบปฏิทินการจัดท าประกันคุณภาพการศกกษา
ของ รร.นนก.ปี พ.ศ.๒๕๕๘ ิปศ.รร.นนก.๘/๘.ํ/ํ๕ี ซกไงสงผล฿หຌการด าเนินงานดຌานการประกัน
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คุณภาพการศกกษาภาย฿นของ รร.นนก.มีเป้าหมายนวทางการด าเนินงานทีไชัดเจน มีการก าหนด
ผูຌรับผิดชอบ ระยะเวลา ละทรัพยากรทีไตຌอง฿ชຌอยางเป็นรูปธรรม฿นทุกดຌาน   
  ๐.๎ี การปฏิบัติตามผน ิDoี ระบบละกลไกการประกันคุณภาพการศกกษาภาย฿น
ของ รร.นนก.ไดຌขับเคลืไอน฿นรูปของ คณก.ระบบคุณภาพของ รร.นนก.ทีไไดຌรับตงตัๅง ิปศ.รร.นนก. 
๘/๘.ํ/ํ๏ี ซกไงมี ผบ.รร.นนก.เป็นประธาน มีคณะผูຌบังคับบัญชาระดับสูงของ รร.นนก.เป็น                     
รองประธานละ คณก.ซกไง คณก.ระบบคุณภาพของ รร.นนก.ทีไไดຌรับตงตัๅงจาก คณก.บริหาร 

รร.นนก.ทีไจัดตัๅงขกๅนตามสายการบริหารงานตามโครงสรຌางของ รร.นนก.ตามการจัดสวนราชการ 
กองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๒ มี ผบ.รร.นนก.เป็นประธาน คณก.ฯ เพืไอการบริหารจัดการงานของ 
รร.นนก.เพืไอรับผิดชอบ฿นการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินการด าเนินงานดຌานการประกันคุณภาพ
การศกกษาภาย฿น฿หຌเป็นไปตามผน กระตุຌน฿หຌเกิดการพัฒนาอยางตอเนืไอง ละบรรลุเป้าหมาย 

ทีไก าหนดไวຌ  โดยมีกองประกันคุณภาพการศกกษา กองบัญชาการ โรงเรียนนายเรืออากาศ 

นวมินทกษัตริยาธิราช ิกปศ.บก.รร.นนก.ี ท าหนຌาทีไเป็นเลขานุการละเป็นหนวยงานหลักรับผิดชอบ             
฿นการวางผน อ านวยการ ฿นการจัดท านโยบายละผนงาน การพัฒนาระบบการตรวจประเมิน
คุณภาพ ละการประชาสัมพันธ์การประกันคุณภาพการศกกษาของ รร.นนก.฿หຌเป็นไปดຌวย 

ความเรียบรຌอย รวมทัๅงเป็นผูຌรับผิดชอบการประสานงาน ก ากับดูล ชวยเหลือสนับสนุน฿หຌทุกฝຆาย
ท างานเชืไอมโยงกันเป็นทีมอยางมีประสิทธิภาพละสอดคลຌองกับพันธกิจของสถาบัน 

  เพืไอ฿หຌ รร.นนก.มีระบบสารสนเทศทีไ฿หຌขຌอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศกกษา
ภาย฿น รร.นนก.จกงตงตัๅง คณก.พัฒนาระบบคุณภาพละติดตามการท างานตามระบบฐานขຌอมูล
ระบบบริหาร รร.นนก.ิปศ.รร.นนก.๘/๘.ํ/ํ๒ี ละเพืไอ฿หຌ รร.นนก.มีมาตรฐาน฿นการปฏิบัติงาน
ป้องกันการสูญเสียทรัพยากรโดยไมจ าเป็น รร.นนก.จกงตงตัๅงคณะกรรมการบริหารความเสีไยง 
รร.นนก.ิปศ.รร.นนก.๘/๘.ํ/ํ๕ี สงผล฿หຌ รร.นนก.มีระบบการจัดการทีไมีคุณภาพทัไวทัๅงองค์กร
นอกจากนีๅเพืไอ฿หຌ รร.นนก.มีกรอบนวทางการด าเนินงานดຌานการประกันคุณภาพการศกกษาภาย฿น 

ระดับสถาบัน ระดับหนวยขกๅนตรง ละหนวยงานภาย฿นทุกระดับเป็นไป฿นทิศทางเดียวกัน รร.นนก.
โดย กปศ.บก.รร.นนก.จกงจัดท าคูมือการประกันคุณภาพการศกกษา รร.นนก.ิปศ.รร.นนก.๘/๘.ํ/๒์ี 
ทีไผนวกเกณฑ์มาตรฐาน ตัวบงชีๅ ละคาเป้าหมายของตละตัวบงชีๅ฿นการวัดความส าเรใจของ 

การด าเนินงานตามผนการประเมินคุณภาพการศกกษาภาย฿น รวมทัๅง กปศ.บก.รร.นนก.จัดท าคูมือ
ตรวจประกันคุณภาพการศกกษาภาย฿น รร.นนก.ิปศ.รร.นนก.๘/๘.ํ/๒ํี เพืไอเป็นนวทาง 
฿นการตรวจประเมิน ละรายงานผลการประเมิน฿นการสะทຌอนขຌอมูลทีไเป็นสารสนเทศกลับมา รวมทัๅง 
กปศ.บก.รร.นนก.จัดท าคูมือบริหารงานประกันคุณภาพการศกกษา รร.นนก.ิปศ.รร.นนก.๘/๘.ํ/๒๒ี 
คูมือละนโยบายการปฏิบัติกิจกรรมเพืไอสังคมละสาธารณะประโยชน์ ส าหรับ นนอ.ิปศ.รร.นนก. 
๘/๘.ํ/๒๏ี เพืไอ฿หຌครอบคลุมการประกันคุณภาพทัๅงระบบ ละคูมือบริหารความเสีไยง รร.นนก. 
ิปศ.รร.นนก.๘/๘.ํ/๒๐ี เพืไอเป็นนวทางส าคัญ฿หຌ  คณก.บริหารความเสีไยง รร.นนก.ละ  
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นขต.รร.นนก.฿ชຌเป็นกรอบ฿นการจัดการระบบควบคุมภาย฿นดຌานการบริหารความเสีไยง ซกไงสงผล฿หຌ 
รร.นนก.บรรลุเป้าหมายตามผนทีไก าหนดไวຌ 
  โดยขณะทีไ รร.นนก.ด าเนินงานดຌานการประกันคุณภาพการศกกษาภาย฿นตามผนปฏิบัติ
ราชการ รร.นนก.ปี พ.ศ.๒๕๕๘ ทีไบูรณาการกับผนงานประกันคุณภาพการศกกษานัๅน รร.นนก.ไดຌมี                
การพัฒนาบุคลากรดຌานการประกันคุณภาพการศกกษาอยางตอเนืไอง ซกไงผูຌบังคับบัญชาระดับสูงของ    
รร.นนก.฿หຌการสงเสริมสนับสนุนทัๅงทรัพยากรเพืไอการปฏิบัติงาน จัดสิไงอ านวยความสะดวก การก ากับ 

ติดตามการท างานอยางสมไ าเสมอ ทัๅง฿นระดับบุคลากร ระดับภาควิชา กองวิชา จนถกงระดับ                     
นขต.รร.นนก.รวมทัๅงสนับสนุน฿หຌบุคลากรของ รร.นนก.มีการเรียนรูຌเพิไมเติมดຌานการประกันคุณภาพ
การศกกษาอยางตอเนืไอง โดย กปศ.บก.รร.นนก.เป็นหนวยงานหลัก฿นการรับผิดชอบติดตามขาวสาร 
ประชาสัมพันธ์ ละสงบุคลากรของ รร.นนก.เขຌารับการอบรม ศกกษา ดูงานละพัฒนาดຌานการประกัน
คุณภาพการศกกษา เพืไอ฿หຌไดຌรับขาวสารดຌานการประกันคุณภาพการศกกษาอยางทันตอเหตุการณ์ละ
การเปลีไยนปลง ดังนีๅ 
 - สงบุคลากรเขຌารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรเป็นเจຌาหนຌาทีไ                   
ประกันคุณภาพการศกกษา สถาบันการศกกษาของกองทัพ รุนทีไ ๓ ระหวางวันทีไ ํ๕-๒๒ เม.ย.๕๘ 
จ านวน ๏ คน คือ ํี น.ท.ประเมิน กาฬภักด ี๒ี น.ต.วีระพงศ์ โพธิ์เอม ละ ๏ี ร.อ.อิทธิ ยุทธยานนท์ 
ณ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการ กองทัพไทย ิสปท.ี ิปศ.รร.นนก.๘/๘.ํ/๒๕ี  
 - สงบุคลากรเขຌารวมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรเป็นผูຌตรวจสอบ 

ละประเมินคุณภาพการศกกษาภาย฿น สถาบันการศกกษาของกองทัพ รุนทีไ ํ์ ระหวางวันทีไ  
ํ๒-๒๐ มิ.ย.๕๘  จ านวน ๏ คน คือ ํี น.ท.ชัชพิมุข อินสน ๒ี น.ท.โอฐศิลป์ นิลุบล ละ  
๏ี น.ท.ประเมิน กาฬภักดี ณ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการ กองทัพไทย ิสปท.ี 
ิปศ.รร.นนก.๘/๘.ํ/๒๒ี  
 - สงขຌาราชการของ กปศ.บก.รร.นนก.เขຌารวมประชุมวิชาการนานาชาติ  การ
ประกันคุณภาพการศกกษา” ประจ าปี ๕๘ ระหวางวันทีไ ํ๐-ํ๒ ต.ค.๕๘ ณ ศูนย์นิทรรศการละ 

การประชุมไบเทคบางนา ซกไงจัดโดย สมศ.ิปศ.รร.นนก.๘/๘.ํ/๒๓ี  
 นอกจาก รร.นนก.จะสงบุคลากรเขຌารับการอบรม ศกกษาดูงาน เพืไอพัฒนาดຌานการประกัน
คุณภาพการศกกษาจากหนวยงานภายนอกลຌว กปศ.บก.รร.นนก.ไดຌด าเนินการจัดการอบรม                        
เพืไอเพิไมเติมความรูຌละประชาสัมพันธ์ขาวสารดຌานการประกันคุณภาพการศกกษา฿หຌกบุคลากรของ 
รร.นนก.ละนนอ.เชนกัน ดังนีๅ ิปศ.รร.นนก.๘/๘.ํ/๒๘ี  
  - น.อ.กิตติ ศรีนุชศาสตร์ หก.กปศ.บก.รร.นนก.เป็นวิทยากรบรรยาย฿หຌความรูຌดຌาน
การประกันคุณภาพการศกกษากขຌาราชการของ รร.นนก.เรืไอง "กฎหมาย หลักการ ละนวทาง 
การวางระบบการประกันคุณภาพการศกกษา รร.นนก." ละ น.ท.หญิงสุวิมล สมัตถะ เป็นวิทยากร
บรรยายเรืไอง "ระบบฐานขຌอมูล฿นการประกันคุณภาพการศกกษา" ฿นการจัดการสัมมนาวิชาการดຌาน
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การประกันคุณภาพการศกกษาของ กกศ.รร.นนก.เพืไอ฿หຌขຌาราชการ รร.นนก.มีความรูຌความเขຌา฿จละ
สามารถน าความรูຌไปประยุกต์฿ชຌอยางเป็นรูปธรรมละสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศกกษาของ 
รร.นนก.ตามระบบประกันคุณภาพการศกกษา เมืไอวันพฤหัสบดีทีไ ํ๕ ม.ค.๕๘ ณ หຌองประชุม อาคาร
วิศวกรรมศาตร์ รร.นนก. 
  -การจัดการประชุมการ฿ชຌโปรกรมบริหารฐานขຌอมูลประกันคุณภาพการศกกษา 
รร.นนก.เมืไอวันอังคารทีไ ๒๓ ม.ค.๕๘ ณ หຌองประชุม บก.รร.นนก.ิ๒ี เพืไอรับฟังความคิดเหใน  
นขต.รร.นนก.฿นการน าขຌอมูลไปพัฒนาละปรับปรุงระบบฐานขຌอมูลงานประกันคุณภาพการศกกษา 

  -การจัดการบรรยายดຌานการประกันคุณภาพการศกกษา฿นโครงการลกเปลีไยนเรียนรูຌ
ติดตามความกຌาวหนຌาเกีไยวกับการประกันคุณภาพการศกกษา รร.นนก.เรืไอง "หลักการ วิธีการ ละ
เทคนิคการเกใบขຌอมูลส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ ๐ เมืไอวันอังคารทีไ ํ์ ก.พ.๕๘  
ณ หຌองประชุม บก.รร.นนก.ิ๒ี โดยมี ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน ผูຌทรงคุณวุฒิภายนอก เป็นวิทยากร  

มีขຌาราชการ ผูຌปฏิบัติงานของ รร.นนก.ละหนวยงานการศกกษาภาย฿น ทอ.เขຌารวมรับฟังบรรยาย 

เพืไอสรຌางความเขຌา฿จทีไตรงกัน ฿นการเตรียมความพรຌอมของเอกสารหลักฐานรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบ ๐ อยางเป็นระบบ 

  -การจัดโครงการสัมมนาพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศกกษา รร.นนก. 
เมืไอวันจันทร์ทีไ ํ๒ ละ วันอังคารทีไ ํ๓ ก.พ.๕๘ ณ หຌองปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารหຌองสมุด 
เพืไอเป็นการจัดอบรมละนะน าวิธี฿ชຌงานโปรกรมบริหารฐานขຌอมูลประกันคุณภาพการศกกษา 
รร.นนก.กขຌาราชการ ผูຌปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศกกษาของ นขต.รร.นนก. 
  -การจัดการอบรมการ฿ชຌโปรกรมบริหารฐานขຌอมูลประกันคุณภาพการศกกษา 

รร.นนก. ส าหรับขຌาราชการละเจຌาหนຌาทีไ กวท.รร.นนก. ละ กรม นนอ.รอ.รร.นนก.เมืไอวันอังคารทีไ 
๓ เม.ย.๕๘ ณ หຌองประชุม กปศ.บก.รร.นนก.เพืไอเป็นการจัดอบรมละนะน าวิธี฿ชຌงานโปรกรมฯ 

  -การจัดโครงการ WวันคุณภาพX รร.นนก.เมืไอวันทีไ ๒๕ ส.ค.๕๘ ณ ณ หຌองประชุม 
บก.รร.นนก.ิ๒ี เพืไอถลงผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศกกษาของ รร.นนก.ประจ าปี
การศกกษา ๒๕๕๓ ละเพืไอเป็นการตรวจสอบละประเมินคุณภาพการศกกษาภาย฿นของรายงาน 

การประเมินตนเอง ิSARี ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๓ วามีความชัดเจน ครอบคลุม ละสะทຌอนภาพ 

ทีไทຌจริงของการประกันคุณภาพการศกกษาภาย฿นของ รร.นนก.กอนเสนอตอผูຌบังคับบัญชาระดับสูง
ของ รร.นนก.ละสงหนวยงานตຌนสังกัด คือ กรมยุทธศกกษาทหารอากาศ ละสถาบันวิชาการป้องกัน
ประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย ิสปท.ี เพืไอรายงานผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศกกษา
ภาย฿นของ รร.นนก.ตอไป 

 รวมทัๅง รร.นนก.โดย คณก.จัดท าวารสารวิชาการนายเรืออากาศไดຌด าเนินการเชิงรุก 

ดຌวยการจัดท าวารสารวิชาการนายเรืออากาศ เพืไอเป็นเวทีเผยพรงานวิจัยของอาจารย์เป็นการสรຌาง
ขวัญละก าลัง฿จละยกยองคณาจารย์/นักวิจัยทีไมีผลงานวิจัยละหรืองานสรຌางสรรค์ ละเผยพรผลงานวิจัย
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ของอาจารย์/นักวิจัยของ รร.นนก.฿หຌเป็นหลงคຌนควຌาหาความรูຌเพิไมเติมกบุคลากรของ รร.นนก.ละ นนอ.ตอไป 

ซกไงมีการด าเนินการ฿นมาตรฐานทีไ ๒ การวิจัยละงานสรຌางสรรค์ ตัวบงชีๅ ๒.ํ ระบบละกลไก฿น 

การสนับสนุนการผลิตงานวิจัยละงานสรຌางสรรค์ ิปศ.รร.นนก.๘/๘.ํ/๏ี ละเป็นการเผยพร
ขาวสารดຌานการประกันคุณภาพการศกกษากบุคลากรของ รร.นนก.อยางตอเนืไอง เพืไอสนับสนุน 

การปฏิบัติงานดຌานการประกันคุณภาพการศกกษา฿หຌเป็นวัฒนธรรมคุณภาพของ รร.นนก. 
 ๐.๏ การตรวจสอบประมินผล ิCheckี สอดคลຌองกับขຌอ ํี การควบคุม ติดตาม                 

การด้านินงานละประมินคุณภาพ  
฿นการด าเนินงานดຌานการประกันคุณภาพการศกกษาภาย฿นของ รร.นนก.มีการตงตัๅง 

คณก.ขกๅนมาหลายคณะ เพืไอรับผิดชอบด าเนินงานตามตละภารกิจ  เพืไอ฿หຌการด าเนินงาน 

ดຌานการประกันคุณภาพการศกกษาภาย฿นของ รร.นนก.มีประสิทธิภาพเป็นไปตามระบบละกลไก 

การประกันคุณภาพการศกกษาภาย฿นทีไตຌองมีการควบคุมคุณภาพละการตรวจสอบคุณภาพ รร.นนก.
ไดຌด าเนินการประชุมเพืไอติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล ซกไงเป็นกลไกส าคัญ฿นการกระตุຌน฿หຌเกิด 

การพัฒนาการด าเนินงานดຌานการประกันคุณภาพการศกกษาภาย฿นของ รร.นนก.ดังนีๅ 
            การประชุม คณก.ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศกกษา รร .นนก.ละติดตาม                      
การปฏิบัติงานตามตัวบงชีๅทีไจัดขกๅนตามก าหนด โดยมีผูຌบังคับบัญชาระดับสูงเป็นประธาน ประชุม
รวมกับ คณก.ประกันคุณภาพการศกกษา รร.นนก. ละ หน.นขต. รร.นนก.เพืไอสรຌางระบบการควบคุม
คุณภาพละการตรวจสอบคุณภาพการศกกษาของ รร.นนก.฿หຌเขຌมขใง ละเป็นการติดตาม
ความกຌาวหนຌาการด าเนินงานดຌานการประกันคุณภาพการศกกษาภาย฿นตามผนงานประกันคุณภาพ
การศกกษาทีไก าหนดไวຌ การชีๅจงปัญหาขຌอขัดขຌองทีไเกิดจากการด าเนินงานการประเมินผลละรายงาน
ผลตามผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทีไก าหนดไวຌ฿นผนปฏิบัติราชการ รร.นนก.ปี พ.ศ.๒๕๕๘ ทีไบูรณา
การกับผนงานประกันคุณภาพการศกกษากผูຌบังคับบัญชาระดับสูง  

การประชุม รร.นนก.ของ คณก.บริหาร รร.นนก.ซกไงจัดตัๅงขกๅนตามสายการบริหารงานตาม
โครงสรຌางของ รร.นนก.ตามการจัดสวนราชการ กองทัพอากาศพ.ศ. ๒๕๕๒ มี ผบ.รร.นนก. 
เป็นประธาน คณก.ฯ เพืไอการบริหารจัดการงานของ รร.นนก.ทีไจัดการประชุมเป็นประจ าทุกเดือน              
เพืไอติดตามการด าเนินงานตามตัวชีๅวัดของผนปฏิบัติราชการ โดย กปศ.บก.รร.นนก.ไดຌเขຌารวม
ประชุมทุกครัๅง เพืไอรายงานผลการบริหารจัดการงานดຌานการประกันคุณภาพการศกกษาภาย฿นของ 
รร.นนก.ละรายงานผลการด า เนินงานตามตัวชีๅ วัดของผนปฏิบัติราชการทีไ บู รณาการ                               
งานดຌานการประกันคุณภาพการศกกษา ละการประชุมขຌอขัดขຌอง รร.นนก.ทีไจัดการประชุม                    
เป็นประจ าทุกเดือน มี รอง ผบ.รร.นนก. เป็นประธานฯ เพืไอพิจารณากຌไขปัญหาขຌอขัดขຌอง                       
฿นการปฏิบัติงาน อยางทันตอเหตุการณ์ละการเปลีไยนปลง โดย กปศ.บก.รร.นนก.ไดຌเขຌารวม
ประชุมทุกครัๅง เพืไอรายงานปัญหาขຌอขัดขຌอง฿นการปฏิบัติงานดຌานการประกันคุณภาพการศกกษา
ภาย฿นของ รร.นนก.฿นการรวมกันหานวทางกຌไข ปรับปรุง ละรายงานผลการด าเนินงานภายหลัง
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ไดຌรับการกຌไขปัญหาขຌอขัดขຌอง฿นการปฏิบัติงานเรียบรຌอยลຌว ซกไงมีการด าเนินการ฿นมาตรฐานทีไ ๕ 
การบริหารจัดการละการพัฒนาสถาบัน ตัวบงชีๅทีไ ๕.ํ รร.นนก.มีการก าหนดผน฿นการบริหาร
จัดการสอดคลຌองกับยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศ ละนโยบายดຌานการศกกษาของกระทรวงกลาโหม 
ิปศ.รร.นนก.๘/๘.ํ/ํี รวมทัๅงการประชุม คณก.บริหารความเสีไยง รร.นนก.ทีไจัดขกๅนตามก าหนด  
เพืไอการบริหารปัจจัย การควบคุมภาย฿นของกิจกรรม ละกระบวนการด าเนินงาน เพืไอลดมูลเหตุของ
ตละโอกาสทีไจะเกิดความเสียหาย฿นระดับความเสีไยง ละขนาดของความเสียหายทีไจะเกิดขกๅน 

฿นอนาคต฿หຌอยู฿นระดับทีไยอมรับไดຌ โดยค านกงถกงการบรรลุเป้าหมายของ รร.นนก.ตามยุทธศาสตร์ทีไ
ส าคัญของ ทอ.ละพันธกิจของ รร.นนก.ตามผนปฏิบัติราชการ ซกไง กปศ.ฯ ไดຌเขຌารวมประชุม  
เพืไอรายงานการบริหารปัจจัย การควบคุมภาย฿นของกิจกรรม ละกระบวนการด าเนินงาน 

ดຌานการประกันคุณภาพการศกกษาภาย฿นของ รร.นนก.เพืไอ฿หຌการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายทีไก าหนด
ไวຌตามผนปฏิบัติราชการทีไบูรณาการงานดຌานการประกันคุณภาพการศกกษา ละผนงานประกัน
คุณภาพการศกกษา   

๐.๐ การน้าผลการประมินมาปรับปรุงงาน ิActี สอดคลຌองกับขຌอ ๏ี การน้าผล            
การประมินคุณภาพภาย฿นมา฿ชຌประยชน์ส้าหรับจัดท้าผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน 

ภายหลังจากทีไ รร.นนก.ไดຌจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ิSelf-Assessment Report: 

SAR) ของ รร.นนก.ประจ าปี ๒๕๕๓ ิปศ.รร.นนก.๘/๘.ํ/๒๕ี เสรใจสิๅนละสงหนวยงานตຌนสังกัด คือ 
กรมยุทธศกกษาทหารอากาศ ละสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย ิสปท.ี 
เพืไอรายงานผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศกกษาภาย฿นของ รร.นนก.ลຌว หนวยงานตຌนสังกัดฯ 
จะรายงานผลการตรวจสอบละประเมินคุณภาพการศกกษาภาย฿น ละวิเคราะห์จุดเดน จุดทีไควร
ปรับปรุง ขຌอเสนอนะ เพืไอการพัฒนากลับมายัง รร.นนก.จากนัๅน กปศ.บก.รร.นนก.รายงานผล 

การตรวจสอบละประเมินคุณภาพการศกกษาภาย฿นจากหนวยงานตຌนสังกัดฯ กผูຌบังคับบัญชา
ระดับสูงของ รร.นนก.รับทราบลຌว ตอไป รร.นนก.โดย กปศ.บก.รร.นนก.จกงวางผนน าผล 

การประเมินมาปรับปรุงการปฏิบัติงานของ รร.นนก.โดยตงตัๅงคณะกรรมการติดตามการพัฒนา
คุณภาพ รร.นนก.ละติดตามการปฏิบัติงานตามตัวบงชีๅ  ิปศ.รร.นนก.๘/๘.ํ/๏์ี มี กปศ.ฯ ท า
หนຌาทีไ เป็นเลขานุการละเป็นหนวยงานฝຆายอ านวยการรับผิดชอบวางผนการด าเนินงาน  
ดຌานการประกันคุณภาพการศกกษาของ รร.นนก.รวมกับ คณก.฿นการพิจารณาวิเคราะห์จุดเดน  
จุดทีไควรปรับปรุง ละขຌอเสนอนะ เพืไอการพัฒนาจากค านะน าของคณะผูຌตรวจสอบละประเมิน
คุณภาพการศกกษาทัๅงภาย฿นละภายนอก เพืไอจัดท าผนพัฒนาคุณภาพการศกกษาตามค านะน าของ 
สปท.ละ สมศ.ิปศ.รร.นนก.๘/๘.ํ/๏ํี ฿นการปรับปรุงการด าเนินงานประกันคุณภาพการศกกษา
ของ รร.นนก.รวมทัๅงควบคุมก ากับดูล฿หຌ นขต.รร.นนก.ด าเนินงานตามผนพัฒนาคุณภาพ เพืไอ฿หຌ
การประกันคุณภาพการศกกษาเป็นวัฒนธรรมคุณภาพของ รร.นนก.ละเพืไอเตรียมรับการตรวจสอบ



๒๒๘ |        รายงานการประเมนิตนเอง โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 

 
 

ละประเมินคุณภาพการศกกษาภาย฿นจาก ยศ.ทอ.ละ สปท.ละการประเมินคุณภาพการศกกษา
ภายนอกรอบสีไจาก สมศ. 

สอดคลຌองกับขຌอ ๎ี การจัดท้ารายงานประจ้าปีที่ป็นรายงานประมินคุณภาพสนอตอ 

สภาสถาบันหรือคณะกรรมการสถาบัน ละรมว.กห.  
นอกจาก รร.นนก.จะน าขຌอเสนอนะเพืไอการพัฒนาจากค านะน าของคณะผูຌตรวจสอบ

ละประเมินคุณภาพการศกกษาทัๅงภาย฿น ิสปท.ี ละภายนอก ิสมศ.ี มาปรับปรุงการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพการศกกษาของ รร.นนก.ลຌว รร.นนก.โดย กปศ.บก.รร.นนก.ไดຌพิจารณาน าผล 

การด าเนินงานของ รร.นนก.ปี ๒๕๕๘ มาวิเคราะห์ สังเคราะห์จ านกตามมาตรฐานการศกกษาละ
จัดท ารายงานการประเมินตนเอง ิSelf-Assessment Report: SAR) ของ รร.นนก.ประจ าปี ๒๕๕๘ ทีไมี
ความชัดเจน ครอบคลุม ละสะทຌอนภาพทีไทຌจริงของการประกันคุณภาพการศกกษาภาย฿นของ 
รร.นนก.สงหนวยงานตຌนสังกัด คือ กรมยุทธศกกษาทหารอากาศ ละสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 
กองบัญชาการ กองทัพไทย ิสปท.ี เพืไอรายงานผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศกกษาภาย฿น
ของ รร.นนก.ละเพืไอ฿ชຌเป็นเอกสารประกอบการตรวจสอบละประเมินคุณภาพการศกกษาทัๅงภาย฿น
ละภายนอกรอบสีไ จากส านักงานรับรองมาตรฐานละประเมินคุณภาพการศกกษา ิองค์การมหาชนี 
ิสมศ.ี  

เมืไอ รร.นนก.ด าเนินการจัดท าผนพัฒนาคุณภาพการศกกษาตามค านะน าของ สปท.
ละ สมศ.ละจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ิSelf-Assessment Report: SAR) ของ รร.นนก.
ประจ าปี ๒๕๕๘ เรียบรຌอยลຌว เพืไอ฿หຌการด าเนินการ฿นปีตอไปเป็นไปดຌวยความตอเนืไองสอดคลຌองกัน 
รร.นนก.จกงด าเนินการวางผนงาน โดย กปศ.บก.รร.นนก.รับผิดชอบสรุปรวบรวมผลการพิจารณา
วิ เคราะห์จุ ด เดน  จุ ดทีไ ควรปรับปรุ ง  ละขຌอ เสนอนะ จากรายงานการประเมินตนเอง  
ิSelf-Assessment Report: SAR) ของ รร.นนก.ประจ าปี ๒๕๕๘ ละ กยข.บก.รร.นนก.ไดຌจัดท าสรุป
รายงานการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชีๅวัดของผนการปฏิบัติราชการประจ าปี ซกไงมี                  
การด าเนินการ฿นมาตรฐานทีไ ๕ การบริหารจัดการละการพัฒนาสถาบัน ตัวบงชีๅทีไ ๕.ํ รร.นนก.             
มีการก าหนดผน฿นการบริหารจัดการสอดคลຌองกับยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศ ละนโยบาย 

ดຌานการศกกษาของกระทรวงกลาโหม  ิปศ.รร.นนก.๘/๘.ํ/ํี น าเรียน ผบ.รร.นนก. ละจัด 

การประชุมคณก.บริหาร รร.นนก.เพืไอพิจารณาผลการประเมินผลการด าเนินการตามตัวชีๅวัด 

ของผนการปฏิบัติราชการ เพืไอพิจารณา฿หຌขຌอเสนอนะละสัไงการ฿นการปรับปรุงละพัฒนา
ผนการปฏิบัติราชการ ฿นปี ๒๕๕๕ ตอไป โดยผานการพิจารณาโดยฝຆายอ านวยการทีไเกีไยวขຌอง 
รวมทัๅง สพร.ทอ.ไดຌสงผลการประเมินการปฏิบัติราชการของ นขต.รร.นนก.ตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการเพืไอน าเรียน ผบ.รร.นนก.จากนัๅน รร.นนก.ตงตัๅงคณะกรรมการจัดท าผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๓-๒๕๒์ เพืไอจัดท าผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๕  
ทีไมีความสอดคลຌองตามผนปฏิบัติราชการ รร.นนก.พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘ มีการผนวกผนงาน/
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โครงการ/กิจกรรม/มาตรการประกอบผนปฏิบัติราชการ ละมีการบูรณาการงานประจ ากับงาน 

ดຌานการประกันคุณภาพการศกกษาอยางเป็นรูปธรรมดຌวยการผนวกเกณฑ์มาตรฐาน ตัวบงชีๅละ                   
ค า เ ป้ า ห ม า ย ข อ ง  ต ล ะ ตั ว บ ง ชีๅ ฿ น ก า ร วั ด ค ว า ม ส า เ รใ จ ข อ ง ก า ร ด า เ นิ น ง า น ต า ม                        
ผนการประเมินคุณภาพการศกกษาภาย฿นตามทีไสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการ
กองทัพไทย ิสปท.ี ก าหนดไวຌ  

นอกจากนีๅ รร.นนก.โดย กปศ.บก.รร.นนก.ไดຌวางผน฿นการเตรียมรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสีไกบุคลากรของ รร.นนก.ละ นนอ.เนืไองจาก กปศ.บก.รร.นนก.พิจารณาลຌว 
พบวา ตัวบงชีๅการประเมินคุณภาพภายนอกรอบทีไ ๏ ละรอบทีไ ๐ ของการตรวจสอบละประเมิน
คุณภาพการศกกษาภายนอกตามทีไส านักงานรับรองมาตรฐานละประเมินคุณภาพการศกกษา ิสมศ.ี 
ก าหนดมีความตกตางไปจากเดิมทัๅงจ านวนตัวชีๅวัดละวิธีการประเมิน กปศ.บก.รร.นนก.จกงไดຌจัดท า
รางตัวบงชีๅการประเมินคุณภาพการศกกษาภาย฿นสถาบันการศกกษาของกองทัพ ระดับปริญญาตรีขกๅนไป 
พ.ศ.๒๕๕๕ ิปศ.รร.นนก.๘/๘.ํ/๏๒ี ของ สปท.ละรางตัวบงชีๅการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสีไ
ของ สมศ.ิปศ.รร.นนก.๘/๘.ํ/๏๏ี เพืไอจกจายก นขต.รร.นนก.฿นการศกกษาตัวบงชีๅการประเมิน
คุณภาพ เพืไอ฿หຌ นขต.รร.นนก.ด าเนินการวางผนงานดຌานการประกันคุณภาพการศกกษาอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด     
  ๑. มีการน้าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภาย฿นมาปรับปรุงการท้างานละสงผล฿หຌมี
การพัฒนาผลการด้านินงานตามตัวบงชีๅของผนมบท/ผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกตัวบงชีๅ 
  รร.นนก.มีการน าผลการประกันคุณภาพการศกกษาภาย฿นมาปรับปรุงการท างาน                       
โดยมีผนปฏิบัติราชการประจ าปี ละผนพัฒนาคุณภาพการศกกษาตามค านะน าของ สปท.ละ          
สมศ.เป็นกรอบ฿นการด าเนินงาน ซกไงสงผล฿หຌ รร.นนก.มีการพัฒนาผลการด าเนินงานตามตัวบงชีๅของ
ผนปฏิบัติราชการประจ าปี ละผนพัฒนาคุณภาพการศกกษาทุกตัวบงชีๅ  รร.นนก.จกงด าเนินการ
วางผนงาน โดย กปศ.บก.รร.นนก.รับผิดชอบสรุปรวบรวมผลการพิจารณาวิเคราะห์จุดเดน จุดทีไควร
ปรับปรุง ละขຌอเสนอนะจากรายงานการประเมินตนเอง ิSelf-Assessment Report: SAR) ของ  
รร.นนก.ประจ าปี ๒๕๕๘ ละ กยข.บก.รร.นนก.ไดຌจัดท าสรุปรายงานการประเมินผลการด าเนินงาน
ตามตัวชีๅวัดของผนการปฏิบัติราชการประจ าปี น าเรียน ผบ.รร.นนก.ละจัดการประชุม คณก.
บริหาร รร.นนก. เพืไอพิจารณาผลการประเมินผลการด าเนินการตามตัวชีๅวัดของผนการปฏิบัติ
ร า ช ก า ร  เ พืไ อ พิ จ า ร ณ า ฿ หຌ ขຌ อ เ ส น อ  น ะ  ล ะ สัไ ง ก า ร ฿ น ก า ร ป รั บ ป รุ ง  ล ะ พั ฒ น า                      
ผนปฏิบัติราชการ฿นปี ๒๕๕๕ ตอไป โดยผานการพิจารณา โดยฝຆายอ านวยการทีไเกีไยวขຌอง รวมทัๅง 
สพร.ทอ.ไดຌสงผลการประเมินการปฏิบัติราชการของ นขต.รร.นนก.ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ
เพืไอน าเรียน ผบ.รร.นนก.จากนัๅน รร.นนก.ตงตัๅงคณะกรรมการจัดท าผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๓-๒๕๒์ เพืไอจัดท าผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ทีไมีการผนวก
ผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการประกอบผนปฏิบัติราชการละมีการบูรณาการงานประจ ากับ
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งานดຌานการประกันคุณภาพการศกกษาอยางเป็นรูปธรรมดຌวยการผนวกเกณฑ์มาตรฐาน ตัวบงชีๅละ  

คาเป้าหมายของตละตัวบงชีๅ฿นการวัดความส าเรใจของการด าเนินงานตามผนการประเมินคุณภาพ
การศกกษาภาย฿นตามทีไสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย ิสปท.ี ก าหนดไวຌ
ซกไงมีการด าเนินการ฿นมาตรฐานทีไ ๕ การบริหารจัดการละการพัฒนาสถาบัน ตัวบงชีๅทีไ ๕.ํ รร.นนก.             
มีการก าหนดผน฿นการบริหารจัดการสอดคลຌองกับยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศ ละนโยบาย  

ดຌานการศกกษาของกระทรวงกลาโหม ิปศ.รร.นนก.๘/๘.ํ/ํี  
   ๒. มีระบบสารสนทศที่฿หຌขຌอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภาย฿นครบ                                
ตามมาตรฐานการศึกษาของกองทัพ 

 รร.นนก.มีระบบสารสนเทศทีไ฿หຌขຌอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศกกษาภาย฿น  
โดย กปศ.บก.รร.นนก.จัดท าละพัฒนาโปรกรมบริหารฐานขຌอมูลประกันคุณภาพการศกกษา รร.นนก.
ิqa.rtafa.ac.thี ขกๅน เพืไอประมวลเอกสารหลักฐานตามมาตรฐาน ตัวบงชีๅ ประกอบการตรวจสอบละ
ประเมินคุณภาพการศกกษาทัๅงภาย฿นละภายนอก รวมทัๅงพัฒนาเพืไอ฿หຌสามารถจัดท ารายงาน  

การประเมินตนเองอิเลใกทรอนิคส์ ิE-SARี ไดຌตอไป ิปศ.รร.นนก.๘/๘.ํ/ํํี โดยมีการด าเนินการ
ตงตัๅง คณก.พัฒนาระบบคุณภาพละติดตามการท างานตามระบบฐานขຌอมูลระบบบริหาร รร.นนก.
มีหนຌาทีไพัฒนาระบบคุณภาพของ รร.นนก.฿หຌทันสมัย สามารถรองรับการตรวจประเมินทัๅงจาก
หนวยงานภาย฿น ทอ.ละหนวยงานภายนอก ทอ.รวมทัๅงติดตามการท างานของ นขต.รร.นนก. 
ตามระบบฐานขຌอมูลระบบบริหาร รร.นนก.ิปศ.รร.นนก.๘/๘.ํ/ํ๒ี ละมีการจัดประชุมสัมมนา 

รับฟังความคิดเหใน นขต.รร.นนก.เพืไอพัฒนาระบบฐานขຌอมูลงานประกันคุณภาพการศกกษา 

อยางตอเนืไอง  
 ๓. การมีสวนรวมของผูຌมีสวนเดຌสวนสีย฿นการประกันคุณภาพการศึกษาดยฉพาะ
ผูຌรียน ละผูຌ฿ชຌบัณฑิตละผูຌ฿ชຌบริการตามพันธกิจของสถาบัน 

รร.นนก.สงเสริมการมีสวนรวมของผูຌมีสวนไดຌสวนเสีย฿นการประกันคุณภาพการศกกษา
โดยเฉพาะผูຌเรียน ละผูຌ฿ชຌบัณฑิตละผูຌ฿ชຌบริการตามพันธกิจของสถาบันอยางตอเนืไอง ดังนีๅ 
 การมีสวนรวมของนักรียนนายรืออากาศ ินนอ.ี ฿นฐานะผูຌมีสวนเดຌสวนสีย                       
฿นการประกันคุณภาพการศึกษาตามพันธกิจของสถาบัน นนอ.ไดຌเขຌามามีสวนรวม฿นการประกัน
คุณภาพการศกกษาตัๅงตกຌาวรกทีไเลือกมาสมัครเป็นนักเรียนเตรียมทหาร฿นสวนของกองทัพอากาศ 
เนืไองจากกองทัพอากาศ ละ รร.นนก.฿ชຌระบบการประกันคุณภาพการศกกษาเป็นกลไก฿นการควบคุม
มาตรฐานของประสิทธิภาพของระบบการคัดเลือกผูຌเรียนทีไโปรง฿ส เป็นธรรม ตรวจสอบไดຌ รวมทัๅง  
รร.นนก.฿ชຌระบบการประกันคุณภาพการศกกษาเป็นกลไก฿นการควบคุมมาตรฐานของการบริหาร
หลักสูตรละการเรียนการสอน ซกไงมีการด าเนินการ฿นมาตรฐานทีไ  ๒ การบริหารหลักสูตรละ               
การเรียนการสอน ตัวบงชีๅทีไ ๒.๓ ประสิทธิภาพของระบบการคัดเลือกผูຌเรียน ิปศ.รร.นนก.๘/๘.ํ/๒ี 
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ซกไงสงผล฿หຌเกิดระบบการจัดการเรียนการสอนทีไไดຌมาตรฐาน โดยคณาจารย์ทีไมีประสิทธิภาพ มีระบบ
การวัดละประเมินผลทีไนาเชืไอถือมีความพรຌอม฿นการสนับสนุนทรัพยากรการเรียนรูຌ หลงเรียนรูຌ 
ละสงเสริมกิจกรรมพัฒนาผูຌเรียนอยางตอเนืไอง จกงสงผล฿หຌ รร.นนก.มีระบบการจัดการทีไมีคุณภาพ 

ทัไวทัๅงองค์กร เพืไอเป็นหลักประกันกสาธารณชน ผูຌ฿ชຌบัณฑิตละผูຌ฿ชຌบริการตามพันธกิจของ รร.นนก.
฿หຌมัไน฿จวา รร.นนก.สามารถผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักของกองทัพอากาศไดຌอยางมีคุณภาพ
สอดคลຌองกับพันธกิจละอัตลักษณ์ของสถาบัน  

นอกจากนีๅ รร.นนก.สงเสริม฿หຌ นนอ.มีสวนรวมอยางชัดเจน฿นบทบาทการ฿หຌความรวมมือ  
ละ฿หຌขຌอมูลยຌอนกลับ รร.นนก.โดยกองอ านวยการศกกษา ิกอษ.ฯี ด าเนินการจัด฿หຌ นนอ.ประเมิน
ความพกงพอ฿จของผูຌเรียนทีไมีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ละสิไงสนับสนุนการเรียนรูຌ                    
ทุกรายวิชา ทุกภาคการศกกษาผานระบบการประเมินทางเวใบไซน์ ิwebsiteี ซกไงมีการด าเนินการ฿น
มาตรฐานทีไ ๒ การบริหารหลักสูตรละการเรียนการสอน ิปศ.รร.นนก.๘/๘.ํ/๒ี เพืไอน าสารสนเทศ
ทีไไดຌจากการประเมินของ นนอ.มาสะทຌอนภาพการด าเนินงานดຌานการบริหารหลักสูตรละการเรียน
การสอนการด าเนินบทบาทของคณาจารย์ละบุคลากรของ รร.นนก.฿นกรณีทีไ นนอ.พิจารณาเหในวา
การด าเนินงานไมเป็นไปตามขัๅนตอนหรือเกณฑ์ทีไก าหนดไวຌ หรือไมครบองค์ประกอบการด าเนินงาน 

ทีไควรจะเป็นนัๅนผลการประเมินจาก นนอ.จะเป็นการกระตุຌน฿หຌ รร.นนก.ไดຌปรับนวทางละ
พัฒนาการด าเนินงาน฿หຌเป็นไปตามนวทางการประกันคุณภาพการศกกษาตอไป  
 การมีสวนรวมของผูຌ ฿ชຌบัณฑิตละผูຌ ฿ชຌบริ การ ฿นฐานะผูຌ มีสวนเดຌสวนสีย                              
฿นการประกันคุณภาพการศึกษาตามพันธกิจของสถาบัน  รร.นนก.สนับสนุน฿หຌผูຌ฿ชຌบัณฑิตละ
ผูຌ฿ชຌบริการมีสวนรวมอยางชัดเจน฿นบทบาทการ฿หຌความรวมมือละ฿หຌขຌอมูลยຌอนกลับ รร.นนก.โดย
กองสถิติละประเมินผล ิกสป.รร.นนก.ี ด าเนินโครงการติดตามละวิเคราะห์คุณภาพบัณฑิต 
ผูຌส าเรใจการศกกษาจาก รร.นนก.ซกไงมีการด าเนินการรวบรวมขຌอมูลผูຌส าเรใจการศกกษาจาก รร.นนก.           
฿นมาตรฐานทีไ ํ คุณภาพผูຌส าเรใจการศกกษา ิปศ.รร.นนก.๘/๘.ํ/๓ี โดยส ารวจความพกงพอ฿จของ
หนวยผูຌ฿ชຌผูຌส าเรใจการศกกษาจาก รร.นนก.ทีไสังกัดอยู฿นหนวยงานของกองทัพอากาศ คือ ศกกษาทีไ                
รร.การบิน ละรับราชการ นขต.ทอ.ซกไงผูຌตอบบบสอบถามเป็นผูຌ ฿ชຌผูຌส าเรใจการศกกษา ไดຌก 
ผูຌบังคับบัญชา ครูการบิน ละเพืไอนรวมงานจากหนวยตางโของ นขต.ทอ.นอกจากนีๅ฿นทุกปีการศกกษา 
รร.นนก.จัดการประชุมพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร รร.นนก.รวมกับกรมสายวิทยาการตางโ ของ
กองทัพอากาศ ิปศ.รร.นนก.๘/๘.ํ/๕ี เพืไอน าสารสนเทศทีไไดຌจากการประเมินของผูຌ฿ชຌบัณฑิตละ
ผูຌ฿ชຌบริการผูຌส าเรใจการศกกษาจาก รร.นนก.มาสะทຌอนภาพการด าเนินงานดຌานการบริหารหลักสูตรละ
การเรียนการสอน฿นการสรຌางคุณลักษณะอันพกงประสงค์ทีไพกงมี฿นผูຌส าเรใจการศกกษาจาก รร.นนก.            
เพืไอเป็นหลักประกันกผูຌ฿ชຌบัณฑิตละผูຌ฿ชຌบริการตามพันธกิจของ รร.นนก.฿หຌมัไน฿จวา รร.นนก.
สามารถผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักของกองทัพอากาศไดຌอยางมีคุณภาพสอดคลຌองกับพันธกิจ
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ละอัตลักษณ์ของสถาบัน ละมีความสามารถ฿นการปฏิบัติหนຌาทีไราชการไดຌอยางมีศักยภาพสูงสุด
ตรงตามความตຌองการของหนวยงานผูຌ฿ชຌบัณฑิตละผูຌ฿ชຌบริการผูຌส าเรใจการศกกษาจาก รร.นนก.  
  ๔. มีครือขายการลกปลี่ยนรียนรูຌดຌานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางสถาบัน
ละมีกิจกรรมรวมกัน 

  รร.นนก.มีเครือขายการลกเปลีไยนเรียนรูຌดຌานการประกันคุณภาพการศกกษาระหวาง
สถาบันละมีกิจกรรมรวมกันกับหลายสถาบันทัๅงจากหนวยงานตຌนสังกัด คือ สถาบันวิชาการป้องกัน
ประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย ิสปท.ีุ ยศ.ทอ.ุ โรงเรียนเหลาทัพละสถาบันการศกกษา
ระดับอุดมศกกษาของรัฐ ดังนีๅ ิปศ.รร.นนก.๘/๘.ํ/๒๘ี   
 รร.นนก.โดย กปศ.บก.รร.นนก.การจัดการบรรยายดຌานการประกันคุณภาพการศกกษา฿น
โครงการลกเปลีไยนเรียนรูຌติดตามความกຌาวหนຌาเกีไยวกับการประกันคุณภาพการศกกษา รร.นนก. 
เรืไอง "หลักการ วิธีการ ละเทคนิคการเกใบขຌอมูลส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ ๐  
เมืไอวันอังคารทีไ ํ์ ก.พ.๕๘ ณ หຌองประชุม บก.รร.นนก.ิ๒ี โดยมี ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน 
ผูຌทรงคุณวุฒิภายนอก เป็นวิทยากร มีขຌาราชการ ผูຌปฏิบัติงานของ รร.นนก.ละหนวยงานการศกกษา
ภาย฿น ทอ.เขຌารวมรับฟังบรรยายเพืไอสรຌางความเขຌา฿จทีไตรงกัน ฿นการเตรียมความพรຌอมของเอกสาร
หลักฐานรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ ๐ อยางเป็นระบบ เพืไอ฿หຌการด าเนินโครงการเกิด
เครือขายการประกันคุณภาพการศกกษาระหวางสถาบันการศกกษาของกองทัพอากาศ รร.นนก.จกงเชิญ  
รร.฿นสังกัด ยศ.ทอ.ุ วพอ.ละ รร.ดย.ทอ.ดย.ทอ.อย.เขຌารวมโครงการฯ 

 รร.นนก.สนับสนุนขຌาราชการ รร.นส.ทบ.เขຌาศกกษาดูงานดຌานการประกันคุณภาพ
การศกกษา รร.นนก.เมืไอวันศุกร์ทีไ ๒์ มี.ค.๕๘ เป็นการสรຌางเครือขายละลกเปลีไยนเรียนรูຌ 
การด าเนินงานดຌานการประกันคุณภาพการศกกษาระหวางสถาบันการศกกษาของกองทัพ 

 รร.นนก.฿หຌการสนับสนุนงานประกันคุณภาพการศกกษาของกองทัพดຌวยการสนับสนุน
ขຌาราชการ รร.นนก.รวมเป็นอนุกรรมการการตรวจสอบละประเมินคุณภาพการศกกษาภาย฿น 
สถาบันการศกกษาของกองทัพ ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ ิปศ.รร.นนก.๘/๘.ํ/๏๐ี ของสถาบัน
วิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย ิสปท.ี ซกไงถือเป็นการพัฒนาคุณภาพละ
มาตรฐานการศกกษา สถาบันการศกกษาของกองทัพ฿หຌมีคุณภาพอยางตอเนืไองละเทียบเคียงไดຌ฿นระดับ
สากล รวมทัๅงขຌาราชการ รร.นนก.ทีไรวมเป็นอนุกรรมการฯ จะไดຌเพิไมพูนประสบการณ์฿นงานประกัน
คุณภาพการศกกษาของกองทัพ เพืไอน ากลับมา฿ชຌ฿นการปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบละประเมิน
คุณภาพการศกกษาภาย฿นของ รร.นนก.฿หຌดียิไงขกๅน  

  ๕. มีนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยดຌานการประกันคุณภาพการศึกษาที่สถาบันพัฒนาขึๅนละ
ผยพร฿หຌหนวยงานอ่ืนสามารถน้าเป฿ชຌประยชน์เดຌ 

รร.นนก.มีนวปฏิบัติที่ดีดຌานการประกันคุณภาพการศึกษาที่ รร.นนก.พัฒนาขึๅนละ
ผยพร฿หຌหนวยงานอ่ืนสามารถน้าเป฿ชຌประยชน์เดຌ รร.นนก.มีระบบละกลไกการประกันคุณภาพ
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การศกกษาภาย฿นทีไเหมาะสมละสอดคลຌองกับพันธกิจของสถาบัน มีนโยบายดຌานการประกันคุณภาพ
การศกกษาภาย฿น โดยผูຌบริหารสูงสุดของสถาบันอยางชัดเจน มีกระบวนการด าเนินงานของระบบละ
กลไกการประกันคุณภาพการศกกษาภาย฿นของ รร.นนก.ตามนวคิดของหลักการบริหารทีไเป็น
กระบวนการครบวงจร ิPDCAี ๐ ขัๅนตอน มีการก าหนดตัวบงชีๅเพิไมเติมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน                
มีระบบการควบคุม ติดตามการด าเนินงานละประเมินคุณภาพ มีการจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเอง ิSelf-Assessment Report: SAR) ของ รร.นนก.ประจ าปีเสนอตอ ผบ.รร.นนก.ุ ยศ.ทอ.ละ 
สปท.มีการน าผลการประเมินคุณภาพภาย฿นมาจัดท าผนพัฒนาคุณภาพการศกกษาของ รร.นนก.                    
มีระบบสารสนเทศทีไ฿หຌขຌอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศกกษาภาย฿นครบตามมาตรฐาน
การศกกษาของกองทัพ มีการสงเสริมการมีสวนรวมของผูຌมีสวนไดຌสวนเสีย฿นการประกันคุณภาพ
การศกกษาโดยเฉพาะผูຌเรียน ละผูຌ฿ชຌบัณฑิตละผูຌ฿ชຌบริการตามพันธกิจของสถาบัน  ละมีเครือขาย                       
การลกเปลีไยนเรียนรูຌดຌานการประกันคุณภาพการศกกษาระหวางสถาบันละมีกิจกรรมรวมกันตามทีไ                   
กลาวมาลຌวขຌางตຌน  

โดย รร.นนก.มีนวปฏิบัติทีไดีดຌานการประกันคุณภาพการศกกษาทีไ รร.นนก.พัฒนาขกๅนนัๅน 
สะทຌอน฿หຌเหในอยางชัดเจนจากทีไ รร.นนก.ไดຌสรຌางผลงานนวัตกรรมละการสรຌางองค์ความรูຌทีไมี
คุณภาพจากระบบการประกันคุณภาพการศกกษาของ รร.นนก.จนไดຌรับรางวัลชนะเลิศการประกวด
ผลงานระดับ Innovation Award ประเภทเครืไองมือ KM ฿นการสงผลงานเขຌารวมประกวด                   
฿นโครงการสงเสริมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผลงาน ฿นชืไอกลุม OPTIMUM ACADEMY ซกไงเป็น              
การจัดการความรูຌ฿นระบบบริหารการศกกษาภาย฿ตຌชืไองาน การพัฒนาระบบละกลไกการประกัน
คุณภาพการศกกษาของ รร.นนก.เพืไอสรຌางองค์กรสูความเป็นเลิศละองค์กรสมรรถนะสูง ”                         
฿นงานมหกรรมคุณภาพ ทอ.ครัๅงทีไ ๏ํ ณ หอประชุมกองทัพอากาศ ิทอง฿หญี ซกไงรายงานผล 

การประกวด มีการด าเนินการ฿นมาตรฐานทีไ ๕ การบริหารจัดการละการพัฒนาสถาบัน ตัวบงชีๅทีไ 
๕.๕ มีการบริหารจัดการความรูຌอยางเป็นระบบ เพืไอพัฒนา฿หຌเป็นองค์กรหงการเรียนรูຌ ิปศ.รร.นนก.
๘/๘.ํ/ํี ละปัจจุบัน รร.นนก.ยังเป็นตຌนบบดຌานการประกันคุณภาพการศกกษา฿หຌกับ
สถาบันการศกกษาของกองทัพอากาศอยางตอเนืไอง 

นอกจากนีๅ  รร.นนก.มีนวปฏิบัติทีไดีดຌานการประกันคุณภาพการศกกษาทีไ  รร.นนก.
พัฒนาขกๅนละเผยพร฿หຌหนวยงานอืไนสามารถน าไป฿ชຌประโยชน์ไดຌนัๅน สะทຌอน฿หຌเหในอยางชัดเจนจาก
ทีไ รร.นนก.มีเครือขายการลกเปลีไยนเรียนรูຌดຌานการประกันคุณภาพการศกกษาระหวางสถาบันละมี
กิจกรรมรวมกันกับหลายสถาบันทัๅงจากหนวยงานตຌนสังกัด คือ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 
กองบัญชาการ กองทัพไทย ิสปท.ีุ ยศ.ทอ.ุ โรงเรียนเหลาทัพ คือ รร.จปร.ุ รร.นร.ละ รร.นรต.ละ
สถาบันการศกกษาระดับอุดมศกกษาของรัฐทัๅง฿นเรืไองของการจัดโครงการฝึกอบรมดຌานการประกัน
คุณภาพการศกกษา฿หຌก รร.เหลาทัพ ิปศ.รร.นนก.๘/๘.ํ/๒๘ี การสนับสนุนขຌาราชการ รร.นนก. 
รวมเป็นอนุกรรมการการตรวจสอบละประเมินคุณภาพการศกกษาภาย฿น สถาบันการศกกษาของ



๒๏๐ |        รายงานการประเมนิตนเอง โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 

 
 

กองทัพ ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ ิปศ.รร.นนก.๘/๘.ํ/๏๐ี สิไงเหลานีๅสดง฿หຌเหในวา รร.นนก. 
มีนวปฏิบัติทีไดีดຌ านการประกันคุณภาพการศกกษาละพรຌอมเผยพร  ลกเปลีไยนเรียนรูຌ 
ดຌานการประกันคุณภาพการศกกษา฿หຌกหนวยงานอืไนน าไป฿ชຌประโยชน์฿นการพัฒนาคุณภาพละ
มาตรฐานการศกกษา สถาบันการศกกษาทัๅงของกองทัพละของภาครัฐ฿หຌมีคุณภาพอยางตอเนืไองละ
เทียบเคียงไดຌ฿นระดับสากล เพืไอทีไ รร.นนก.จะไดຌเพิไมพูนประสบการณ์฿นงานประกันคุณภาพ
การศกกษา เพืไอน ากลับมา฿ชຌ฿นการปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบละประเมินคุณภาพการศกกษา
ภาย฿นของ รร.นนก.฿หຌมีประสิทธิภาพสูงสุดตอไป 

 

การประมินตนอง 
ป้าหมาย ผลการด้านินงาน การบรรลุป้าหมาย คะนนการประมิน 

มี ๘ ขຌอ ๕ ขຌอ บรรลุเป้าหมาย ๕ 

 

อกสาร/หลักฐานอຌางอิง 
ํ. ปศ.รร.นนก. ๘/๘.ํ/ํ   อຌางอิงมาตรฐานทีไ ๕ การบริหารจัดการละการพัฒนาสถาบัน 

๒. ปศ.รร.นนก. ๘/๘.ํ/๒ อຌางอิงมาตรฐานทีไ ๒ การบริหารหลักสูตรละการเรียนการสอน 

๏. ปศ.รร.นนก. ๘/๘.ํ/๏ อຌางอิงมาตรฐานทีไ ๒ การวิจัยละงานสรຌางสรรค์ 
๐. ปศ.รร.นนก. ๘/๘.ํ/๐ อຌางอิงมาตรฐานทีไ ๐ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมละ

ขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร 

๕. ปศ.รร.นนก. ๘/๘.ํ/๕  อຌางอิงมาตรฐานทีไ ๓ การฝึกศกกษาวิชาทหารละภาวะผูຌน า 

๒. ปศ.รร.นนก. ๘/๘.ํ/๒ อຌางอิงมาตรฐานทีไ ๘ การประกันละพัฒนาคุณภาพการศกกษา
ภาย฿น 

๓. ปศ.รร.นนก. ๘/๘.ํ/๓ อຌางอิงมาตรฐานทีไ ํ คุณภาพผูຌส าเรใจการศกกษา 

๘. ปศ.รร.นนก. ๘/๘.ํ/๘ อຌางอิงมาตรฐานทีไ ๏ การบริการทางวิชาการละวิชาชีพ 

๕. ปศ.รร.นนก. ๘/๘.ํ/๕ ภาพการประชุมปรับปรุงหลักสูตร รร.นนก.รวมกับกรมสาย
วิทยาการของกองทัพอากาศ 

ํ์. ปศ.รร.นนก. ๘/๘.ํ/ํ์ รายงานจ านวนนักเรียนทีไสมัครสอบคัดเลือกเขຌาเป็น 

นักเรียนเตรียมทหาร฿นสวนของกองทัพอากาศ  
ํํ. ปศ.รร.นนก. ๘/๘.ํ/ํํ เอกสารละภาพกิจกรรมการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ  

เพืไอพัฒนาโปรกรมบริหารฐานขຌอมูล รร.นนก. 
ํ๒. ปศ.รร.นนก. ๘/๘.ํ/ํ๒ ค าสัไงตงตัๅง คณก.พัฒนาระบบคุณภาพละติดตามการท างาน 

ตามระบบฐานขຌอมูลระบบบริหาร รร.นนก. 
ํ๏. ปศ.รร.นนก. ๘/๘.ํ/ํ๏ ค าสัไงตงตัๅง คณก.ระบบคุณภาพของ รร.นนก.  



๒๏๕ |        รายงานการประเมนิตนเอง โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 

 
 

ํ๐. ปศ.รร.นนก. ๘/๘.ํ/ํ๐ นโยบาย ผบ.รร.นนก.ดຌานการประกันคุณภาพการศกกษา 

ํ๕. ปศ.รร.นนก. ๘/๘.ํ/ํ๕ นโยบายการบริหารความเสีไยงละการควบคุมภาย฿น รร.นนก.  
พ.ศ.๒๕๕๒–๒๕๕๘ ละค าสัไงตงตัๅง คณก.บริหารความเสีไยง 

ํ๒. ปศ.รร.นนก. ๘/๘.ํ/ํ๒ ผนปฏิบัติราชการ รร.นนก. ปี พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘  

ํ๓. ปศ.รร.นนก. ๘/๘.ํ/ํ๓ ผนปฏิบัติราชการ รร.นนก.ปี พ.ศ.๒๕๕๘ ละผนวกผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการประกอบผนปฏิบัติราชการ รร.นนก. 
ปี พ.ศ.๒๕๕๘ 

ํ๘. ปศ.รร.นนก. ๘/๘.ํ/ํ๘ ผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศกกษา รร.นนก.พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๒๒ 

ํ๕. ปศ.รร.นนก. ๘/๘.ํ/ํ๕ ผนงานประกันคุณภาพการศกกษา ปี พ.ศ.๒๕๕๘ 

ละวงรอบปฏิทินการจัดท าประกันคุณภาพการศกกษาของ รร.นนก. 
๒์. ปศ.รร.นนก. ๘/๘.ํ/๒์ คูมือการประกันคุณภาพการศกกษา รร.นนก.              
๒ํ. ปศ.รร.นนก. ๘/๘.ํ/๒ํ คูมือตรวจประกันคุณภาพการศกกษาภาย฿น รร.นนก. 
๒๒. ปศ.รร.นนก. ๘/๘.ํ/๒๒ คูมือบริหารงานประกันคุณภาพการศกกษา รร.นนก. 
๒๏. ปศ.รร.นนก. ๘/๘.ํ/๒๏ คูมือละนโยบายการปฏิบัติกิจกรรมเพืไอสังคมละสาธารณะ

ประโยชน์ ส าหรับ นนอ. 
๒๐. ปศ.รร.นนก. ๘/๘.ํ/๒๐ คูมือบริหารความเสีไยง รร.นนก. 
๒๕. ปศ.รร.นนก. ๘/๘.ํ/๒๕ ค าสัไง฿หຌขຌาราชการเขຌารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา

บุคลากรเป็นเจຌาหนຌาทีไประกันคุณภาพการศกกษา สถาบันการศกกษา
ของกองทัพ รุนทีไ ๓ ระหวางวันทีไ ํ๕-๒๒ เม.ย.๕๘ 

๒๒. ปศ.รร.นนก. ๘/๘.ํ/๒๒ ค าสัไง฿หຌขຌาราชการเขຌารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา
บุคลากรเป็นผูຌตรวจสอบละประเมินประกันคุณภาพการศกกษา
ภาย฿นสถาบันการศกกษาของกองทัพ รุนทีไ ํ์  
ระหวางวันทีไ ํ๒-๒๐ มิ.ย.๕๘ 

๒๓. ปศ.รร.นนก. ๘/๘.ํ/๒๓ หนังสือขออนุมัติ฿หຌขຌาราชการเดินทางไปราชการ เพืไอเขຌารวม
ประชุมวิชาการนานาชาติ การประกันคุณภาพการศกกษา” 
ประจ าปี ๒๕๕๘ระหวางวันทีไ ํ๐-ํ๒ ต.ค.๕๘ ณ ศูนย์นิทรรศการ
ละการประชุมไบเทคบางนา จัดโดย สมศ. 

๒๘. ปศ.รร.นนก.๘/๘.ํ/๒๘ ฟ้มการจัดกิจกรรม/โครงการดຌานการประกันคุณภาพการศกกษา
ของ กปศ.บก.รร.นนก.ละรายงานผลการจัดกิจกรรม/โครงการฯ 
ปี ๕๘ 

๒๕. ปศ.รร.นนก.๘/๘.ํ/๒๕ รายงานการประเมินตนเอง ิSelf-Assessment Report: SAR)  

ของ รร.นนก.ประจ าปี ๒๕๕๓ 



๒๏๒ |        รายงานการประเมนิตนเอง โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 

 
 

๏์. ปศ.รร.นนก.๘/๘.ํ/๏์ ค าสัไงตงตัๅงคณะกรรมการติดตามการพัฒนาคุณภาพ รร.นนก. 
ละติดตามการปฏิบัติงานตามตัวบงชีๅ 

๏ํ. ปศ.รร.นนก.๘/๘.ํ/๏ํ ผนพัฒนาคุณภาพการศกกษาตามค านะน าของ สปท.ละ สมศ. 
๏๒. ปศ.รร.นนก.๘/๘.ํ/๏๒ รางตัวบงชีๅการประเมินคุณภาพการศกกษาภาย฿นสถาบันการศกกษา

ของกองทัพ ระดับปริญญาตรีขกๅนไป พ.ศ.๒๕๕๕ 

๏๏. ปศ.รร.นนก.๘/๘.ํ/๏๏ รางตัวบงชีๅการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสีไของ สมศ. 
๏๐. ปศ.รร.นนก.๘/๘.ํ/๏๐ ค าสัไงละหนังสือเชิญ฿หຌขຌาราชการ รร.นนก.รวมเป็นอนุกรรมการ

การตรวจสอบละประเมินคุณภาพการศกกษาภาย฿น 
สถาบันการศกกษาของกองทัพ ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๏๓ |        รายงานการประเมนิตนเอง โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 

 
 

ตัวบงชีๅ ๔.๎ ผลประมินการประกันคุณภาพภาย฿นรับรองดยตຌนสังกัดระดับ กห. (สมศ. ํ๑ี 
กณฑ์การประมิน 

   คาเฉลีไยของคะนนประเมินการประกันคุณภาพภาย฿น 

 

ผลการด้านินงาน 

 ฿นปีการศกกษา ๒๕๕๘ รร.นนก.มีผลประเมินการประกันคุณภาพภาย฿นรับรองโดยตຌนสังกัด
ระดับ กห.ดังนีๅ  
 

ขຌอมูล 
คะนนฉลี่ย ปี ๎๑๑๑  
ิประมินดย สปท.ี 

ระดับผลการประมิน 

คะนนการประเมินคุณภาพ
ภาย฿นของ รร.นนก. 

๐.๒ํ ดีมาก 

 

 เนืไองจาก ตัวบงชีๅ ๘.๒ ระบุ฿หຌ฿ชຌ ผลประเมินการประกันคุณภาพภาย฿นรับรองดยต้นสังกัด
ระดับ กห. โดย ตຌนสังกัดระดับ กห.ของ รร.นนก.คือ สปท.ซกไง รร.นนก.รับการตรวจสอบละประเมิน
คุณภาพการศกกษาภาย฿นจากสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการ กองทัพไทย ิสปท.ี  
ครัๅงสุดทຌาย เมืไอวันทีไ ๒๒-๒๘ มิ.ย.๒๕๕๒ ซกไงตรงกับวงรอบของการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสามจาก สมศ.เชนกัน โดย คณก.สรุปผลการตรวจสอบละประเมินคุณภาพการศกกษาภาย฿นของ 
รร.นนก.มีคะนนเฉลีไย ๐.๒ํ คะนน ระดับคุณภาพ Wดีมาก” ิปศ.รร.นนก.๘/๘.๒/ํี 
 

การประมินตนอง 
 

ป้าหมาย ผลการด้านินงาน การบรรลุป้าหมาย คะนนการประมิน 

๐.๕ํ ๐.๒ํ ระดับดีมาก บรรลุ ๐.๒ํ ระดับดีมาก 

 

อกสาร/หลักฐานอຌางอิง 
ํ. ปศ.รร.นนก.๘/๘.๒/ํ รายงานการตรวจสอบละประเมินคุณภาพการศกกษาภาย฿น  

สถาบันการศกกษาของกองทัพ รร.นนก.ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๕ 

 

 

 

 



๒๏๘ |        รายงานการประเมนิตนเอง โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 

 
 

ตารางที่ ๔ สดงผลการประมินคุณภาพตามมาตรฐานละตัวบงชีๅ มาตรฐานที่ ๔ 
  

มาตรฐาน/
ตัวบงชีๅ 

 

ป้า 

หมาย 

 

ผลการด้านินงาน 

การบรรลุ
ป้าหมาย 

นๅ้าหนัก 

คะนน
การ

ประมิน 

คะนน 

X นๅ้าหนัก 

ตัวตัๅง ผลลัพธ์ 
ิ% หรือ
สัดสวนี ตัวหาร 

มาตรฐานที่ ๔ การประกันละพัฒนาคุณภาพภาย฿น 

๘.ํ ๘ ขຌอ  
ครบทุกขຌอ 

ิ๕ ขຌอี 
บรรลุ

เป้าหมาย 
ํ์ ๕ ๕์ 

๘.๒ ๐.๕ํ  ๐.๒ํ 
บรรลุ

เป้าหมาย 
ํ์ ๐.๒ํ ๐๒.ํ์ 

คะนนรวม ๒์  ๕๒.ํ์ 

คะนนฉลี่ย  (๕๒.ํ์÷๎์ = ๐.๔ํี - 

ระดับคุณภาพ ดีมาก 

 

การวิคราะห์มาตรฐานที่  ๔ 

จุดดน 

ํ. ผูຌบังคับบัญชา รร.นนก.฿หຌการสนับสนุนงานดຌานการประกันคุณภาพการศกกษา 
๒. รร.นนก.มีระบบละกลไกการประกันคุณภาพการศกกษาภาย฿นทีไดีละด าเนินการอยาง

เป็นรูปธรรม โดย กปศ.บก.รร.นนก.เป็นหนวยงานหลักรับผิดชอบงานดຌานการประกันคุณภาพ
การศกกษา ละมี คณก.ระบบคุณภาพของ รร.นนก.เพืไอบูรณาการงานประกันคุณภาพการศกกษา 

เขຌากับระบบพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ เพืไอการจัดท าผนปฏิบัติราชการละค ารับรอง               
การปฏิบัติราชการ 

๏. รร.นนก.มีระบบฐานขຌอมูลประกันคุณภาพการศกกษาทีไสามารถเขຌาถกงระบบไดຌโดยผาน                 
เวใบไซน์ ิWebsiteี ไดຌทุกทีไตลอดเวลา สอดคลຌองกับวิสัยทัศน์กองทัพอากาศ (Digital Air Force) 

 

จุดที่ควรพัฒนา 

ํ. ควรพัฒนาระบบฐานขຌอมูลทีไสามารถโอนยຌายเอกสารทีไ฿ชຌเป็นหลักฐ านเขຌาระบบ                     

ไดຌโดยสะดวก฿นรูปบบรายงานการประเมินตนเองอิเลใกทรอนิกส์  เนืไองจากมีการปรับเปลีไยน 
มาตรฐานละตัวบงชีๅการประกันคุณภาพการศกกษาอยูตลอดเวลา สงผล฿หຌการปฏิบัติเกิดความยุงยาก 
฿นเรืไองของการเกใบหลักฐานประกอบรายงานการประเมินตนเอง  



๒๏๕ |        รายงานการประเมนิตนเอง โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 

 
 

๒. ควรมีการจัดท าผนงานประกันคุณภาพการศกกษาของ นขต.รร.นนก.ทีไบูรณาการกับ
ผนปฏิบัติราชการของ รร.นนก. 

๏. ควรมีการจัดท าคูมือการประกันคุณภาพการศกกษาของ นขต.รร.นนก.ทีไสอดคลຌองกับ
ผนงานประกันคุณภาพการศกกษาของ รร.นนก.  
 

ขຌอสนอนะพื่อการพัฒนา 

มาตรฐานละตัวบงชีๅการประกันคุณภาพการศกกษาควรเป็นระบบเฉพาะก าหนดตัวบงชีๅ                         
ละคาเป้าหมายส าหรับสถาบันการศกกษาของกองทัพ฿นสวนของ รร.เหลาทัพ คือ รร.จปร.ุ รร.นร.
ละ รร.นนก. เพืไอ฿หຌเหมาะกการพัฒนาตามวิชาชีพทหารละสามารถเทียบเคียงไดຌกับหนวยงาน/

สถาบันการศกกษาทีไมีลักษณะเดียวกัน 

 



๒๐์ |         รายงานการประเมนิตนเอง โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 

 

ตำรำงสรุปผลกำรประเมินคณุภำพตำมมำตรฐำนและตัวบ่งชี้ระดับสถำบัน 

ตำรำงแสดงผลกำรประเมินคุณภำพตำมมำตรฐำนและตัวบ่งชี้ มำตรฐำนทีไ ๑ 

มำตรฐำน
/ 

ตัวบ่งชี้ 

 

เป้ำหมำย 

 

ผลกำรด ำเนินงำน 

กำรบรรลุ
เป้ำหมำย 

น้ ำหนัก 
คะแนน 

กำรประเมิน 

คะแนน 

X น้ ำหนัก 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
ิ% หรือ
สัดส่วนี ตัวหำร 

มำตรฐำนทีไ ๑ คุณภำพผู้ส ำเรจจกำรศึกษำ 

ํ.ํ > ๕์ 
- - - 

๕ 
- - 

- 

ํ.๒ > ๒.๐์ - - - ๕ - - 

ํ.๏ > ๘์ 
- - - 

๕ 
- - 

- 

ํ.๐ > ๓๕ 
- - - 

๕ 
- - 

- 

ํ.๕ > ๓๕ 
- - - 

๕ 
- - 

- 

ํ.๒ > ๓๕ 
- - - 

๕ 
- - 

- 

ํ.๓ > ๏.๒๕ - - - ๕ - - 

ํ.๘ > ๏.๒๕ - - - ๕ - - 

คะแนนรวม ๔์ -  

คะแนนเฉลีไย - - 

ระดับคุณภำพ - 
 

กำรวิเครำะห์มำตรฐำนทีไ ๑ 

จุดเด่น 

  - 

 

จุดทีไควรพัฒนำ 

  - 

 

ข้อเสนอแนะเพืไอกำรพัฒนำ 



๒๐ํ |         รายงานการประเมนิตนเอง โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 

 

ตำรำงทีไ ๒ แสดงผลกำรประเมินคุณภำพตำมมำตรฐำนและตัวบ่งช้ี มำตรฐำนทีไ ๒ 

มำตรฐำน/
ตัวบ่งชี้ 

เป้ำหมำย 

ผล
ด ำเนินกำร 

กำรบรรลุ
เป้ำหมำย น้ ำหนัก 

คะแนน 

กำร
ประเมิน 

คะแนน x 

น้ ำหนัก 

มำตรฐำนทีไ ๒ กำรวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ 
๒.ํ ๒ ขຌอ ๘ ขຌอ บรรลุเป้าหมาย ๒ ๕ ๏์ 

๒.๒ >๏๕ ๐๐.์๕ บรรลุเป้าหมาย ๒ ๕ ๏์ 

๒.๏ ๐ ๏.๕์ ไมบรรลุเป้าหมาย ๒ ๏.๕์ ๒ํ 

๒.๐ ๐ ๒.๒๘ ไมบรรลุเป้าหมาย ๒ ๒.๒๘ ํ๒.์๘ 

๒.๕ ๐ ๕ บรรลุเป้าหมาย ๒ ๕ ๏์ 

คะแนนรวม ๏์ - ๑๒๓.์๘ 

คะแนนเฉลีไย  (๑๒๓.์๘÷ ๏์ = ี ๔.๒๔ 

ระดับคุณภำพ ดี 
 

กำรวิเครำะห์มำตรฐำนทีไ ๒ 

จุดเด่น 

ํ.มีอาจารย์จ านวนมากทีไมีความรูຌความสามารถทีไจะท างานวิจัยไดຌอยางตอเนืไอง 
๒.อาจารย์มีความรูຌเฉพาะทาง฿นสาขาวิชาหายากละมีผลงานวิจัยเป็นทีไยอมรับละไดຌรับ

รางวัล 

๏.มีวารสารวิชาการนายเรืออากาศทีไอยู฿นฐานขຌอมูล TCI 

๐.มีหนวยงานทีไสงเสริม฿หຌด าเนินงานวิจัยอยางเป็นระบบ 

๕ .มี ต าหน งทางวิ ช าการละ เกณฑ์ ร ะ เบี ยบก าหนด ฿นการขอด า ร งต า หน ง 

ละมีผูຌทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงาน 

 

จุดทีไควรพัฒนำ 

ํ.ไมมีงบประมาณประจ าส าหรับการสนับสนุนงานวิจัยของหนวยทีไชัดเจน 

๒.ควรสงเสริม฿หຌอาจารย์สามารถท างานวิจัยละงานสรຌางสรรค์อยางมีประสิทธิภาพ 

  
ข้อเสนอแนะเพืไอกำรพัฒนำ 

ํ.จัดหางบประมาณส าหรับการสนับสนุนงานวิจัยโดยเป็นงบประมาณประจ าทุกปี 
๒.รร.นนก.สงเสริมละสนับสนุนทรัพยากรตางโ เพืไอ฿หຌอาจารย์สามารถท างานวิจัย 

ละงานสรຌางสรรค์ เชน เวลาส าหรับการท างานวิจัย เงินทุนหรือหลงสนับสนุนทุน เป็นตຌน  



๒๐๒ |         รายงานการประเมนิตนเอง โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 

 

๏.มีระเบียบปฏิบัติส าหรับการจัดซืๅอ จัดหา อุปกรณ์ส าหรับการ฿ชຌ฿นงานวิจัยโดยเฉพาะ  
เพืไอไมเกิดความลาชຌาเป็นอุปสรรคตอการท างาน มีหนวยงานรับผิดชอบ หรือหากองทุน฿นการ฿ชຌจาย
เบืๅองตຌน 

๐.ด าเนินการวิจัยรวมกับสถาบันระดับอุดมศกกษาอืไน ละผลักดัน฿หຌเกิด MOU 

๕.สรຌางรงจูง฿จ สงเสริมละกระตุຌนอาจารย์฿หຌสรຌางงานวิจัยอยางตอเนืไอง รวมทัๅงการเขียน
บทความลงตีพิมพ์฿นวารสารระดับประเทศ ละระดับนานาชาติอยางตอเนืไองละมีปริมาณทีไมากขกๅน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๐๏ |         รายงานการประเมนิตนเอง โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 

 

ตำรำงแสดงผลกำรประเมินคุณภำพตำมมำตรฐำนและตัวบ่งชี้ มำตรฐำนทีไ ๏ 

มำตรฐำน
/ตัวบ่งชี้ 

 

เป้ำ 

หมำย 

 

ผลกำรด ำเนินงำน 

กำรบรรลุ
เป้ำหมำย 

น้ ำหนัก 

คะแนน
กำร

ประเมิน 

คะแนน 

X 
น้ ำหนัก 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
ิ% หรือ
สัดส่วนี ตัวหำร 

มำตรฐำนทีไ ๏ กำรบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพ 

๏.ํ > ๒๕ 
๐๏Xํ์์ 

๕ํ.ํ๕ 
บรรลุ

เป้าหมาย 
๐ ๕.์์ ๒์ 

๘๐ 

๏.๒ > ๒๕ 
๒๐Xํ์์ 

๒๘.๕๓ 
บรรลุ

เป้าหมาย 
๐ ๐.์์ ํ๒ 

๘๐ 

๏.๏ - 
ํXํ์์ 

ํ์์ - ๐ ๕.์์ ๒์ 
ํ 

๏.๐ 
ปฏิบัติไดຌ 

๐ ขຌอ 
 

ปฏิบัติไดຌ 
๕ ขຌอ 

บรรลุ
เป้าหมาย 

๐ ๕.์์ ๒์ 

๏.๕.ํ 
ปฏิบัติไดຌ 

๏ ขຌอ 
 

ปฏิบัติไดຌ 
๐ ขຌอ 

บรรลุ
เป้าหมาย 

๒ ๕.์์ ํ์ 

๏.๕.๒ 
ปฏิบัติไดຌ 

๏ ขຌอ 
 

ปฏิบัติไดຌ 
๕ ขຌอ 

บรรลุ
เป้าหมาย 

๒ ๕.์์ ํ์ 

คะแนนรวม ๒์ - ๕๒ 

คะแนนเฉลีไย (๕๒÷๒์=๔.๘์ี - 

ระดับคุณภำพ ดีมำก 
 

 

กำรวิเครำะห์มำตรฐำนทีไ ๏ 

จุดเด่น 

ํ.รร.นนก.มีอาจารย์ทีไมีความรูຌ ความสามารถ จ านวนมาก ท า฿หຌมีหนวยงานทัๅงภาย฿นละ
ภายนอก ทอ.ขอรับการสนับสนุนไปบริการวิชาการ฿นรูปบบการบรรยายหรือเป็นผูຌทรงคุณวุฒิ  
฿นดຌานตางโ เป็นประจ า 

๒.รร.นนก.มีโครงการคลินิกวิจัย ซกไงเป็นโครงการบริการวิชาการละสังคม ละยังเป็น
โครงการทีไมีมาตรการทีไชีๅน า ป้องกัน หรือกຌปัญหาของสังคมภายนอกสถาบันทีไมีการด าเนินการ 

อยางเป็นระบบ มีความตอเนืไอง ละมีการปฏิบัติอยางเป็นระบบมาเป็นเวลานาน นอกจากนีๅยังมี
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง เป็นมาตรการสงเสริมทีไชีๅน า ป้องกัน หรือกຌปัญหาของสังคมภาย฿น
สถาบันทีได าเนินการไดຌอยางบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการเป็นอยางดีเยีไยม  



๒๐๐ |         รายงานการประเมนิตนเอง โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 

 

จุดทีไควรพัฒนำ 

 - 

 

ข้อเสนอแนะเพืไอกำรพัฒนำ 

 -  
 

ตำรำงแสดงผลกำรประเมินคุณภำพตำมมำตรฐำนและตัวบ่งชี้ มำตรฐำนทีไ ๔ 

มำตรฐำน/
ตัวบ่งชี้ 

 

เป้ำ 

หมำย 

 

ผลกำรด ำเนินงำน 

กำรบรรลุ
เป้ำหมำย 

น้ ำหนัก 

คะแนน
กำร

ประเมิน 

คะแนน 

X 
น้ ำหนัก 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
ิ% หรือ
สัดส่วนี ตัวหำร 

มำตรฐำนทีไ ๔ กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีทำงทหำร 

๐.ํ ิํี ํ๘ 
๒๏Xํ์์ 

๐๒ 
บรรลุ

เป้าหมาย 
ํ ๕ ๕ 

๕์ 

๐.ํ ิ๒ี ํ๘ 
๒๏Xํ์์ 

๐๒ 
บรรลุ

เป้าหมาย 
ํ ๕ ๕ 

๕์ 

๐.ํ ิ๏ี ํ๐ 
๕Xํ์์ 

ํ๘ 
บรรลุ

เป้าหมาย 
ํ ๕ ๕ 

๕์ 

๐.ํ ิ๐ี ํ๐ 
ํ๒Xํ์์ 

๏๒ 
บรรลุ

เป้าหมาย 
ํ ๕ ๕ 

๕์ 

๐.๒ 
ปฏิบัติไดຌ 

๐ ขຌอ 
 

ปฏิบัติไดຌ 
๕ ขຌอ 

บรรลุ
เป้าหมาย 

๏ ๕ ํ๕ 

๐.๏ 
ปฏิบัติไดຌ 

๐ ขຌอ 
 

ปฏิบัติไดຌ 
๕ ขຌอ 

บรรลุ
เป้าหมาย 

๏ ๕ ํ๕ 

คะแนนรวม ํ์ - ๕์ 

คะแนนเฉลีไย (๕์÷๑์=๕ี - 

ระดับคุณภำพ ดีมำก 

 

 

 

 

 



๒๐๕ |         รายงานการประเมนิตนเอง โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 

 

กำรวิเครำะห์มำตรฐำนทีไ ๔ 

จุดเด่น 

ํ.บุคลากรของ รร.นนก.฿หຌความส าคัญกับการท านุบ ารุ งศิลปวัฒนธรรมไทยละ
ขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหารโดยไดຌเขຌารวมกิจกรรมทีไเกีไยวขຌองอยางตอเนืไอง 

๒. รร.นนก.มีวัฒนธรรมองค์กรทีไเขຌมขใงมีการสานตอการปฏิบัติมารุนตอรุน ซกไงชวยสงเสริม 
ละสนับสนุนตอการด าเนินกิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย ละขนบธรรมเนียมประเพณี
ทางทหารอยางเป็นระบบ 

๏. ผูຌบังคับบัญชา฿หຌความสนับสนุนละมีสวนรวม฿นกิจกรรมอยางตอเนืไอง 
๐. การด าเนินกิจกรรมดຌานขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหารถือเป็นสวนหนกไงของภารกิจ

หรือหนຌาทีไของทหาร ตลอดจนเป็นสวนหนกไงของการฝึกอบรม นนอ.฿หຌมีความเป็นทหารอากาศอาชีพ 

๕.มีหนวยงานทัๅงภาย฿นละภายนอก ทอ.฿หຌการสนับสนุนกิจกรรมการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย ละขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร 
 
แนวทางเสริม 

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย ละขนบธรรมเนียมประเพณี 
ทางทหาร฿หຌประชาชนทัไวไปไดຌรับรูຌละรับทราบอยางตอเนืไอง ฿นเรืไองทีไเกีไยวกับอัตลักษณ์ของ นนอ. 
ละเอกลักษณ์ของ รร.นนก.฿นดຌานนีๅ 
 

จุดทีไควรพัฒนำ 

 - 

ข้อเสนอแนะเพืไอกำรพัฒนำ 

 - 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๐๒ |         รายงานการประเมนิตนเอง โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 

 

ตำรำงแสดงผลกำรประเมินคุณภำพตำมมำตรฐำนและตัวบ่งชี้ มำตรฐำนทีไ ๕ 

มำตรฐำน/ 
ตัวบ่งชี้ 

 

เป้ำ 

หมำย 

 

ผลกำรด ำเนินงำน 

กำรบรรลุ
เป้ำหมำย 

น้ ำหนัก 

คะแนน
กำร

ประเมิน 

คะแนน 

X น้ ำหนัก 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
ิ% หรือ
สัดส่วนี ตัวหำร 

มำตรฐำนทีไ ๕ กำรบริหำรจัดกำรและกำรพัฒนำสถำบัน 

๕.ํ ๕ ขຌอ  ครบทุกขຌอ 

ิ๒ ขຌอี 
บรรลุเป้าหมาย ๏ ๕ ํ๕ 

๕.๒ ๕ ขຌอ  ครบทุกขຌอ 

ิ๒ ขຌอี 
บรรลุเป้าหมาย ๏ ๕ ํ๕ 

๕.๏ -  ๕.์์ - ๏ ๕ ํ๕ 

๕.๐ ๒ ขຌอ  ครบทุกขຌอ 

ิ๓ ขຌอี 
บรรลุเป้าหมาย ๏ ๕ ํ๕ 

๕.๕ ๐ ขຌอ  ครบทุกขຌอ 

ิ๕ ขຌอี 
บรรลุเป้าหมาย ๏ ๕ ํ๕ 

๕.๒ ๕ ขຌอ  ครบทุกขຌอ 

ิ๒ ขຌอี 
บรรลุเป้าหมาย ๏ ๕ ํ๕ 

๕.๓.ํ < ๓  ์.์์ บรรลุเป้าหมาย ํ ๕ ๕ 

๕.๓.๒ > ๒๕  ๏์.ํ๕ บรรลุเป้าหมาย ํ ๕ ๕ 

๕.๓.๏ > ๘  ํ๒.๓ํ บรรลุเป้าหมาย ํ ๕ ๕ 

๕.๘ -  ๏.๕์ - ๏ ๏.๕์ ํํ.๓์ 

๕.๕.ํ ปฏิบัติไดຌ 
๐ ขຌอ 

 ปฏิบัติไดຌ 
๕ ขຌอ 

บรรลุเป้าหมาย ํ.๕์ ๕ ๓.๕์ 

๕.๕.๒ - 
 

ไม่มีผู้ส ำเรจจกำรศึกษำ ํ.๕์ - - 
 

๕.ํ์ 
ปฏิบัติไดຌ 

๐ ขຌอ 
 

ปฏิบัติไดຌ 
๕ ขຌอ 

บรรลุ
เป้าหมาย 

๏ ๕ ํ๕ 

 คะแนนรวม ๒๘.๕ - ๑๏๕.๒์ 

 คะแนนเฉลีไย (๑๏๕.๒์÷ ๒๘.๕ = ๔.๘๘  ี  

 ระดับคุณภำพ ดีมำก 
 

 

 

 

 



๒๐๓ |         รายงานการประเมนิตนเอง โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 

 

กำรวิเครำะห์มำตรฐำนทีไ ๕ 

จุดเด่น 

ํ.รร.นนก.มีโครงสรຌางหนวยงานทีไดี สามารถสนับสนุนงานตามภารกิจละอืไนโ ไดຌอยางม ี

ประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการเป็นไปตามหลักธรรมภิบาลละนวทางปฏิบัติทีไดี มีการติดตาม
ควบคุมละประเมินผลอยางเป็นระบบ มีทิศทางการด าเนินงานทีไก าหนดเป็นผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี ซกไงก าหนดหนวยรับผิดชอบ คาเป้าหมาย ตัวชีๅวัดทีไเป็นรูปธรรม สามารถสรຌางความเขຌา฿จ 

กหนวยขกๅนตรง รร.นนก.ไดຌอยางสอดคลຌองตรงกัน 

๒.การด าเนินการดຌานการงบประมาณมีความสมบูรณ์บบ  โปรง฿ส ตรวจสอบไดຌ ละ 

มีการบริหารงบประมาณทีไมีประสิทธิภาพ  
๏.อาจารย์มีความรูຌความสามารถ ความเชีไยวชาญละทักษะสูง฿นตละสาขาวิชามีอาจารย์

ตรงตามวิชาวิทยาการทีไสอน ละมีพรຌอม฿นการพัฒนาตนเอง  
 

จุดทีไควรพัฒนำ 

พัฒนาคณาจารย์฿หຌมีคาดัชนีคุณภาพมากกวา ๐.์์ 

 

ข้อเสนอแนะเพืไอกำรพัฒนำ 

สงเสริมละสนับสนุน฿หຌอาจารย์พัฒนาตนเองทัๅงดຌานการศกกษา ละต าหนงทางวิชาการ  

฿หຌมีระดับสูงขกๅน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๐๘ |         รายงานการประเมนิตนเอง โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 

 

ตำรำงแสดงผลกำรประเมินคุณภำพตำมมำตรฐำนและตัวบ่งชี้ มำตรฐำนทีไ ๒ 

มำตรฐำน/ 
ตัวบ่งชี ้

 

เป้ำ 

หมำย 

 

ผลกำรด ำเนินงำน 

กำรบรรลุ
เป้ำหมำย 

น้ ำหนัก 

คะแนน
กำร

ประเมิน 

คะแนน 

X น้ ำหนัก 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
ิ% หรือ
สัดส่วนี ตัวหำร 

มำตรฐำนทีไ ๒ กำรบริหำรหลักสูตรและกำรเรียนกำรสอน 

๒.ํ ๒ ขຌอ  ๘ ขຌอ บรรลุเป้าหมาย ๏ ๕ ํ๕ 

๒.๒ ๕ ขຌอ  ๓ ขຌอ บรรลุเป้าหมาย ๏ ๕ ํ๕ 

๒.๏ ๐ ขຌอ  ๕ ขຌอ บรรลุเป้าหมาย ๒ ๕ ํ์ 

๒.๐ ๕ ขຌอ  ๒ ขຌอ บรรลุเป้าหมาย ๒ ๕ ํ์ 

๒.๕ ๒ ขຌอ  ๓ ขຌอ บรรลุเป้าหมาย ๒ ๕ ํ์ 

๒.๒ ไมมี 

๒.๓ ๒ ขຌอ  ๓ ขຌอ บรรลุเป้าหมาย ๒ ๕ ํ์ 

๒.๘ >๓๕% 
๒๘๘Xํ์์ 

๕๒.๕์% บรรลุเป้าหมาย ํ ๕ ๕ 
๏ํ์ 

๒.๕ >๓๕% 
๏์์Xํ์์ 

๕๒.๓๓% บรรลุเป้าหมาย ํ ๕ ๕ 
๏ํ์ 

๒.ํ์ >๓๕% 
๒๕๒Xํ์์ 

๕๕.๐๘% บรรลุเป้าหมาย ํ ๕ ๕ 
๏ํ์ 

๒.ํํ  ๐ ขຌอ  ๕ ขຌอ บรรลุเป้าหมาย ๏ ๕ ํ๕ 

๒.ํ๒  ๘ ขຌอ   ํ์ ขຌอ บรรลุเป้าหมาย ๏ ๕ ํ๕ 

๒.ํ๏  ๐ ขຌอ  ๐ ขຌอ บรรลุเป้าหมาย ๒ ๐ ๘ 

๒.ํ๐  ๕ ขຌอ   ๒ ขຌอ บรรลุเป้าหมาย ๐ ๕ ๒์ 

๒.ํ๕ >๐์% 
๏๒Xํ์์ 

๓๒% บรรลุเป้าหมาย ์.๕์ ๕ ๒.๕์ 
๕์ 

๒.ํ๒ >๐์% 
๒๘Xํ์์ 

ํ์์% บรรลุเป้าหมาย ์.๕์ ๕ ๒.๕์ 
๒๘ 

คะแนนรวม ๏์ - ๑๔๘ 

คะแนนเฉลีไย (๑๔๘÷๏์ = ๔.๕๏ี - 

ระดับคุณภำพ ดีมำก 

 

 



๒๐๕ |         รายงานการประเมนิตนเอง โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 

 

กำรวิเครำะห์มำตรฐำนทีไ ๒ 

จุดเด่น 

ํ.รร.นนก.มีการพัฒนาหลักสูตรทีไเป็นไปตามมาตรฐาน ละมีคุณภาพ฿นการจัดการเรียน  

การสอน฿หຌเป็นไปตามหลักสูตรละมีการปรับปรุงพัฒนากิจกรรมละเนืๅอหา฿หຌทันสมัย สอดคลຌองกับ
ภารกิจของกองทัพอากาศตามมาตรฐานทางการศกกษาเหมาะสมกับสภาวะวดลຌอมละเทคโนโลยี  
ทีไเปลีไยนปลงไป โดยมีสิไงสนับสนุนการเรียนรูຌทีไหลากหลายตอบสนองความตຌองการ฿นการเรียน  

การสอนครบทุกดຌาน นอกจากนีๅมีการวัดละประเมินผลทีไสอดคลຌองกับวัตถุประสงค์การเรียนรูຌ  
ทีไก าหนดไวຌ฿นตละดຌานของหลักสูตรทีไมุ งเนຌนการพัฒนา฿หຌครอบคลุม฿นทุกโ ดຌาน ไดຌก  
ดຌานสติปัญญา เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม ทักษะละบุคลิกภาพ เพืไอ฿หຌไดຌนายทหารสัญญาบัตร 

ทีไเพียบพรຌอม 

๒.อาจารย์มีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาทีไสอน ละมีผนพัฒนาคณาจารย์รวมถกงบุคลากร 

สายสนับสนุนอยางตอเนืไอง นอกจากนีๅผลการประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์ โดย นนอ. 
พบวา นนอ.มีความพกงพอ฿จตอกระบวนการถายทอดความรูຌของอาจารย์ละบุคลากรทีไเกีไยวขຌอง  

เป็นอยางมาก ละพบวา นักเรียนไดຌรับการเรียนรูຌ ประโยชน์จากงานวิจัย฿นชัๅนปีสุดทຌาย  
 

จุดทีไควรพัฒนำ 

การด าเนินการ฿นบางสวนยังไมครบวงรอบการพัฒนาตามวงรอบ PDCA 

 

ขຌอเสนอนะเพืไอการพัฒนา 
ควรปรับสมดุลระหวางกิจกรรมตางโ ทีไหลากหลาย฿หຌเหลือเทาทีไจ าเป็นตอการพัฒนาผูຌเรียน 

ทัๅงนีๅควรจัดสรรชวงเวลาของ นนอ.฿หຌเหมาะสม เพืไอไม฿หຌ นนอ.เกิดความกดดันมากเกินไปละ 

ขาดประสิทธิผลตอการพัฒนาโดยรวม ซกไงจะเหในวาจ านวนกิจกรรม/โครงการพัฒนาผูຌเรียนทีไ นนอ.
ตຌองปฏิบัติมีเป็นจ านวนมาก ิดังสดง฿นตัวบงชีๅทีไ ๒.ํ๕ี  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๕์ |         รายงานการประเมนิตนเอง โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 

 

ตำรำงแสดงผลกำรประเมินคุณภำพตำมมำตรฐำนและตัวบ่งชี้ มำตรฐำนทีไ ๓ 

มำตรฐำน/
ตัวบ่งชี้ 

เป้ำหมำย 
ผล

ด ำเนินกำร 
กำรบรรลุ
เป้ำหมำย 

น้ ำหนัก 
คะแนน 

กำรประเมิน 

คะแนน x 

น้ ำหนัก 

มำตรฐำนทีไ ๓ กำรฝึกศึกษำวิชำทหำรและภำวะผู้น ำ 

๓.ํ ๕ ขຌอ ๒ ขຌอ บรรลุ ๕ ๕ ๒๕ 

๓.๒ ๐ ขຌอ ๕ ขຌอ บรรลุ ๕ ๕ ๒๕ 

๓.๏ ๐ ขຌอ ๕ ขຌอ บรรลุ ๕ ๕ ๒๕ 

๓.๐ ๐ ขຌอ ๕ ขຌอ บรรลุ ๕ ๕ ๒๕ 

คะแนนรวม ๒์ - ๑์์ 

คะแนนเฉลีไย (๑์์÷๒์ = ๕ี - 

ระดับคุณภำพ ดีมำก 

  
กำรวิเครำะห์มำตรฐำนทีไ ๓ 

จุดเด่น 

 ํ.การฝึกศกกษาวิชาทหารละภาวะผูຌน า รร.นนก.มีกระบวนการละผนการฝึกศกกษา 

วิชาทหารละภาวะผูຌน าทีไชัดเจน มีความพรຌอมของทรัพยากรสนับสนุนการฝึก ซกไงไดຌรับการสนับสนุน
ทัๅงจากหนวยงานภาย฿นละภายนอก รร.นนก.อยางเพียงพอ 

 ๒.นวัตกรรมทีไ฿ชຌสนับสนุน฿นการฝึกวิชาทหารตามบบการฝึกทหารอากาศอาชีพ
ิAirmanship Programs) ละการอบรมภาวะผูຌน า คุณธรรมละจริยธรรมตามบบการฝึกอบรม
ความเป็นผูຌน า นนอ.ิLeadership Development Model: LDM) ฿หຌตอเนืไองสมไ าเสมอ 

 

จุดทีไควรพัฒนำ 

  - 

 

ข้อเสนอแนะเพืไอกำรพัฒนำ 

  - 

 

 

 

 

 

 



๒๕ํ |         รายงานการประเมนิตนเอง โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 

 

ตำรำงทีไ ๘ แสดงผลกำรประเมินคุณภำพตำมมำตรฐำนและตัวบ่งช้ี มำตรฐำนทีไ ๘ 

มาตรฐาน/
ตัวบงชีๅ 

 

เป้ำ 

หมำย 

 

ผลกำรด ำเนินงำน 

กำรบรรลุ
เป้ำหมำย 

น้ ำหนัก 

คะแนน
กำร

ประเมิน 

คะแนน 

X น้ ำหนัก 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
ิ% หรือ
สัดส่วนี ตัวหำร 

มำตรฐำนทีไ ๘ กำรประกันและพัฒนำคุณภำพภำยใน 

๘.ํ ๘ ขຌอ  
ครบทุกขຌอ 

ิ๕ ขຌอี 
บรรลุ

เป้าหมาย 
ํ์ ๕ ๕์ 

๘.๒ ๐.๕ํ  ๐.๒ํ 
บรรลุ

เป้าหมาย 
ํ์ ๐.๒ํ ๐๒.ํ์ 

คะแนนรวม ๒์  ๕๒.๑์ 

คะแนนเฉลีไย  (๕๒.๑์÷๒์ = ๔.๘๑ี - 

ระดับคุณภำพ ดีมำก 

 

กำรวิเครำะห์มำตรฐำนทีไ  ๘ 

จุดเด่น 

ํ. ผูຌบังคับบัญชา รร.นนก.฿หຌการสนับสนุนงานดຌานการประกันคุณภาพการศกกษา 
๒. รร.นนก.มีระบบละกลไกการประกันคุณภาพการศกกษาภาย฿นทีไดีละด าเนินการอยาง

เป็นรูปธรรม โดย กปศ.บก.รร.นนก.เป็นหนวยงานหลักรับผิดชอบงานดຌานการประกันคุณภาพ
การศกกษา ละมี คณก.ระบบคุณภาพของ รร.นนก.เพืไอบูรณาการงานประกันคุณภาพการศกกษา 

เขຌากับระบบพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ เพืไอการจัดท าผนปฏิบัติราชการละค ารับรอง               
การปฏิบัติราชการ 

๏. รร.นนก.มีระบบฐานขຌอมูลประกันคุณภาพการศกกษาทีไสามารถเขຌาถกงระบบไดຌโดยผาน                 
เวใบไซน์ ิWebsiteี ไดຌทุกทีไตลอดเวลา สอดคลຌองกับวิสัยทัศน์กองทัพอากาศ (Digital Air Force) 

 

จุดทีไควรพัฒนำ 

ํ. ควรพัฒนาระบบฐานขຌอมูลทีไสามารถโอนยຌายเอกสารทีไ฿ชຌเป็นหลักฐานเขຌาระบบ                     

ไดຌโดยสะดวก฿นรูปบบรายงานการประเมินตนเองอิเลใกทรอนิกส์  เนืไองจากมีการปรับเปลีไยน 
มาตรฐานละตัวบงชีๅการประกันคุณภาพการศกกษาอยูตลอดเวลา สงผล฿หຌการปฏิบัติเกิดความยุงยาก 
฿นเรืไองของการเกใบหลักฐานประกอบรายงานการประเมินตนเอง  

๒. ควรมีการจัดท าผนงานประกันคุณภาพการศกกษาของ นขต.รร.นนก.ทีไบูรณาการกับ
ผนปฏิบัติราชการของ รร.นนก. 



๒๕๒ |         รายงานการประเมนิตนเอง โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 

 

๏. ควรมีการจัดท าคูมือการประกันคุณภาพการศกกษาของ นขต.รร.นนก.ทีไสอดคลຌองกับ
ผนงานประกันคุณภาพการศกกษาของ รร.นนก.  
 

ข้อเสนอแนะเพืไอกำรพัฒนำ 

มาตรฐานละตัวบงชีๅการประกันคุณภาพการศกกษาควรเป็นระบบเฉพาะก าหนดตัวบงชีๅ                         
ละคาเป้าหมายส าหรับสถาบันการศกกษาของกองทัพ฿นสวนของ รร.เหลาทัพ คือ รร.จปร.ุ รร.นร.
ละ รร.นนก. เพืไอ฿หຌเหมาะกการพัฒนาตามวิชาชีพทหารละสามารถเทียบเคียงไดຌกับหนวยงาน/

สถาบันการศกกษาทีไมีลักษณะเดียวกัน 

 

 

 

 



๒๕๏ |          รายงานการประเมนิตนเอง โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 
 

ตำรำงสรุปผลกำรประเมินคุณภำพระดับสถำบัน 

มำตรฐำน 
คะแนน 

เฉลีไย 

ผลกำร 
ประเมิน 

น้ ำหนัก 
คะแนนเฉลีไย 

X น้ ำหนัก 

ํ คุณภาพผูຌส าเรใจการศกกษา ไม่มีผู้ส ำเรจจกำรศึกษำ ๐์ - 

๒ การวิจัยละงานสรຌางสรรค์ ๐.๒๐ ดี ๏์ ํ๒๓.์๘ 

๏ การบริการทางวิชาการละวิชาชีพ ๐.๘์ ดีมาก ๒์ ๕๒.์์ 

๐ 
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมละ
ขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร 

๕.์์ ดีมาก ํ์ ๕์.์์ 

๕ การบริหารจัดการละการพัฒนาสถาบัน ๐.๘๘ ดีมาก ๒๘.๕์ ํ๏๕.๒์ 

๒ การบริหารหลักสูตรละการเรียนการสอน ๐.๕๏ ดีมาก ๏์ ํ๐๘.์์ 

๓ การฝึกศกกษาวิชาทหารละภาวะผูຌน า ๕.์์ ดีมาก ๒์ ํ์์.์์ 

๘ การประกันละพัฒนาคุณภาพภาย฿น ๐.๘ํ ดีมาก ๒์ ๕๒.ํ์ 

คะแนนเฉลีไย มำตรฐำนทีไ ๑–๘ ๔.๓๓ - ํ๕๘.๕์ ๓๕๒.๏๘ 

ผลกำรประเมิน ิ๓๕๒.๏๘÷ํ๕๘.๕์ = ๐.๓๓ี ดีมำก - - 

 

กำรวิเครำะห์ภำพรวมสถำบัน  
 จุดเด่น  

 ํ.รร.นนก.มีอาจารย์ทีไมีความรูຌ ความสามารถ จ านวนมาก ท า฿หຌมีหนวยงานทัๅงภาย฿น  

ละภายนอก ทอ.ขอรับการสนับสนุนไปบริการวิชาการ฿นรูปบบการบรรยายหรือเป็นผูຌทรงคุณวุฒิ  
฿นดຌานตางโ เป็นประจ า 

๒.รร.นนก.มีวัฒนธรรมองค์กรทีไเขຌมขใงมีการสานตอการปฏิบัติจากรุนสูรุน ซกไงชวยสงเสริม 
ละสนับสนุนตอการด าเนินกิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย ละขนบธรรมเนียมประเพณี
ทางทหารอยางเป็นระบบละสามารถสรຌางอัตลักษณ์ของ นนอ.ทัๅง฿นดຌานทางทหารละภาวะผูຌน า 

๏.รร.นนก.มีโครงสรຌางหนวยงานทีไดี สามารถสนับสนุนงานตามภารกิจละอืไนโ ไดຌ 
อยางมีประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการเป็นไปตามหลักธรรมภิบาลละนวทางปฏิบัติทีไดี  
มีการติดตามควบคมุละประเมินผลอยางเป็นระบบ มีทิศทางการด าเนินงานทีไก าหนดเป็นผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี ซกไงก าหนดหนวยรับผิดชอบ คาเป้าหมาย ตัวชีๅวัดทีไเป็นรูปธรรม สามารถสรຌาง 

ความเขຌา฿จกหนวยขกๅนตรง รร.นนก.ไดຌอยางสอดคลຌองตรงกัน 



๒๕๐ |          รายงานการประเมนิตนเอง โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 
 

 ๐.รร.นนก.มีกระบวนการละผนการฝึกศกกษาวิชาทหารละภาวะผูຌน าทีไชัดเจน  
มีความพรຌอมของทรัพยากรสนับสนุนการฝึก ซกไงไดຌรับการสนับสนุนทัๅงจากหนวยงานภาย฿นละ
ภายนอก รร.นนก.อยางเพียงพอ 

 

จุดทีไควรพัฒนำ 

 ํ.อาจารย์ควรสรຌางงานวิจัยละงานสรຌางสรรค์อยางตอเนืไอง ละน าผลงานมา฿ชຌประโยชน์  
รวมทัๅงการเขียนบทความลงตีพิมพ์฿นวารสารระดับประเทศ ละระดับนานชาติ ฿หຌมากยิไงขกๅน 

 ๒.ควรสงเสริม฿หຌอาจารย์สามารถท างานวิจัยละงานสรຌางสรรค์อยางมีประสิทธิภาพ ละ
สามารถขอรับทุนวิจัยไดຌทัๅงภาย฿นกองทัพอากาศ ิศวอ.ี ละภายนอกกองทัพอากาศ ไดຌก วท.กห.ุ 
สภาวิจัยหงชาติ ละหลงเงินทุนอืไนโ การพัฒนาอาจารย์฿หຌมีคาดัชนีคุณภาพมากกวา ๐.์์ 

 

ข้อเสนอแนะเพืไอกำรพัฒนำ 

 ํ.สรຌางรงจูง฿จ สงเสริมละกระตุຌน฿หຌอาจารย์สรຌางงานวิจัยอยางตอเนืไอง รวมทัๅ ง 
การเขียนบทความลงตีพิมพ์฿นวารสารระดับประเทศ ละระดับนานาชาติอยางตอเนืไองละมีปริมาณ
ทีไมากขกๅน 

 ๒.รร.นนก.จัดหาหลงเงินทุนวิจัยทีไ฿หຌการสนับสนุนอยางตอเนืไอง 
 ๏.รร.นนก.สงเสริมละสนับสนุนทรัพยากรตางโ เพืไอ฿หຌอาจารย์สามารถท างานวิจัยละ
งานสรຌางสรรค์ เชน เวลาส าหรับการท างานวิจัย เครืไองมือทีไทันสมัย ละกองทุนเพืไอการ฿ชຌจาย
เบืๅองตຌน ส าหรับการจัดซืๅอ จัดหาอุปกรณ์ส าหรับการ฿ชຌ฿นงานวิจัยโดยเฉพาะ  

 

 

 



๒๕๕ |        รายงานการประเมินตนเอง โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธริาช ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 

 

ส่วนทีไ ๕ 

ภำคผนวก 

 
 

๕.๑ ข้อมูลพื้นฐำน ิCommon Data Setี กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

๕.๒ ตำรำงแสดงเป้ำหมำยของตัวบ่งชี้ในแต่ละมำตรฐำน 

๕.๏ ตำรำงแสดงแหล่ง/เอกสำรอ้ำงอิงในกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพ 

๕.๔ แผนงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ 

๕.๕ ค ำสัไงแต่งตั้งคณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  
       

 



๒๕๒ |          รายงานการประเมนิตนเอง โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 

๕.๑ ข้อมูลพื้นฐำน ิCommon Data Setี กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

 ประกอบรำยงำนกำรประเมินตนเองของ รร.นนก.ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ 

ล ำดับ ข้อมูลพื้นฐำน 
ปีกำรศึกษำ 

๒๕๕๘ 

ํ. จ านวนตัวบงชีๅของผนปฏิบัติงานประจ าปี ๘ 

๒. จ านวนตัวบงชีๅของผนปฏิบัติงานประจ าปีทีไบรรลุเป้าหมาย ๘ 

๏. จ านวนหลักสูตรทีไเปຂดสอนทัๅงหมด ํ 

๐. จ านวนผูຌเรียนทีไเปຂดรับ฿นตละปี ๘์-๕๕ 

๕. จ านวนผูຌเรียนทัๅงหมด ๏์์ 

 - ชัๅนปีทีไ ํ ๕๕ 

 - ชัๅนปีทีไ ๒ ๓์ 

 - ชัๅนปีทีไ ๏ ๓๐ 

 - ชัๅนปีทีไ ๐ ๓ํ 

๒. จ านวนนักศกกษาเตใมเวลาเทียบเทา ิFTESี ๏ํ์ 

๓. จ านวนผูຌเรียนทีไถูก฿หຌออก/ลาออก ระหวางการศกกษา ํ 

๘. จ านวนผูຌเรียนทีไส าเรใจการศกกษา - 

๕. จ านวนผูຌเรียนทีไสอบตก ๒ 

ํ์. คุณวุฒิทีไไดຌรับหลังส าเรใจการศกกษา ิระบุี วศบ.ุวท.บ. 
ํํ. ชัๅนยศทีไไดຌรับของผูຌส าเรใจการศกกษา ิระบุี ร.ต. 
ํ๒. อัตราเงินเดือนทีไไดຌรับของผูຌส าเรใจการศกกษา ิระบุี ํ๕ุ์์์ 

ํ๏. 
จ านวนนักศกกษา ปัจจุบันละศิษย์เกาทีไส าเรใจการศกกษา฿นรอบปี 
ทีไผานมาไดຌรับรางวัลประกาศเกียรติคุณยกยองระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

 

ํ๐. จ านวนบุคลากรทัๅงหมด  ิทุกระดับ : ไมรวมผูຌเรียนี ๕๒๒ 

ํ๕. จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน  

ํ๒. จ านวนพนักงานราชการ ํํํ 

ํ๓. จ านวนอาจารย์ประจ าทัๅงหมด ๘๐ 

ํ๘. จ านวนอาจารย์ประจ าทีไลาศกกษาตอ ๒ 

ํ๕. จ านวนอาจารย์ประจ า  คุณวุฒิปริญญาตรี ๒ 

๒์. จ านวนอาจารย์ประจ า  คุณวุฒิปริญญาโท ๒๐ 

๒ํ. จ านวนอาจารย์ประจ า  คุณวุฒิปริญญาเอก ๒์ 

๒๒. จ านวนอาจารย์ประจ า ทีไมีด ารงต าหนงอาจารย์ ๒๕ 



๒๕๓ |          รายงานการประเมนิตนเอง โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 

ล ำดับ ข้อมูลพื้นฐำน 
ปีกำรศึกษำ 

๒๕๕๘ 

๒๏. จ านวนอาจารย์ประจ า ทีไมีด ารงต าหนงผูຌชวยศาสตราจารย์ ๒๒ 

๒๐. จ านวนอาจารย์ประจ า ทีได ารงต าหนงรองศาสตราจารย์ ๒๕ 

๒๕. จ านวนอาจารย์ประจ า ทีได ารงต าหนงศาสตราจารย์ ํ๒ 

๒๒. จ านวนอาจารย์พิเศษ ๘ํ 

 -  ภาย฿นกองทัพ ๐๏ 

 -  ภายนอกกองทัพ ๏๘ 

๒๓. จ านวนผลงานวิจัยของคณาจารย์ ํ๒ 

๒๘. จ านวนนวัตกรรมการเรียนการสอนของคณาจารย์  

๒๕. จ านวนเงินสนับสนุนการวิจัยละงานสรຌางสรรค์ ํ๏ุ๏๓๒ุ๐์์ 

 - จ านวนเงินสนับสนุนจากภายนอกสถาบัน ํ๏ุ๏๓๒ุ๐์์ 

 - จ านวนเงินสนับสนุนจากภาย฿นสถาบัน - 

๏์. จ านวนอาจารย์ประจ าทีไไดຌรับทุนวิจัย ๏๓ 

 - จ านวนอาจารย์ทีไไดຌรับทุน จากภายนอกสถาบัน ๏๓ 

 - จ านวนอาจารย์ทีไไดຌรับทุน จากภาย฿นสถาบัน - 

๏ํ. จ านวนผลงานวิจัยละงานสรຌางสรรค์ทีไเผยพร ํ๕ 

 - จ านวนผลงานทีไตีพิมพ์เผยพรระดับชาติ ๕ 

 - จ านวนผลงานทีไตีพิมพ์เผยพรระดับนานาชาติ ํ์ 

๏๒. จ านวนผลงานทีไจดทะเบียน หรือสิทธิบัตรละอนุสิทธิบัตร - 

๏๏. จ านวนผลงานทีไน าไป฿ชຌประโยชน์ระดับชาติหรือนานาชาติ ๕ 

๏๐. จ านวนอาจารย์ประจ า ิรวมนักวิจัยี ทีไไดຌรับรางวัล 

ผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพ฿นระดับชาติหรือนานาชาติ 
๏ 

๏๕. จ านวนอาจารย์ประจ า ิรวมนักวิจัยี ทีไไดຌรับรางวัล 

ดຌานการวิจัย฿นระดับชาติหรือนานาชาติ 
ํ 

๏๒. จ านวนอาจารย์ประจ าทีไมีสวนรวม฿นการบริการทางวิชาการ 

กสังคม 

๐๏ 

๏๓. จ านวนอาจารย์ประจ าทีไเป็นทีไปรกกษา เป็นกรรมการวิทยานิพนธ์
ภายนอกสถาบัน เป็นกรรมการวิชาการ วิชาชีพ฿นระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ 

๐๏ 

 จ านวนอาจารย์ทีไเป็นวิทยากร / ผูຌทรงคุณวุฒิ / ผูຌเชีไยวชาญ/
สนับสนุนหนวยงานอืไนทัๅงภาย฿นละภายนอกกองทัพ 

๏์ 



๒๕๘ |          รายงานการประเมนิตนเอง โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 

ล ำดับ ข้อมูลพื้นฐำน 
ปีกำรศึกษำ 

๒๕๕๘ 

๏๘. จ านวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการละสังคม  
ิทีไสถาบันจัดขกๅนี 

๒ 

๏๕. จ านวนอาจารย์ประจ าทีไเขຌารวมประชุมวิชาการหรือน าเสนอ
ผลงานวิชาการ 

๘๐ 

 - ฿นประเทศ ๘๐ 

 - ตางประเทศ ๐ 

๐์. จ านวนโครงการ/กิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ๒๏ 

๐ํ. จ านวนผลงานหรือชิๅนงานการพัฒนาองค์ความรูຌละสรຌาง
มาตรฐานศิลปวัฒนธรรม 

๕ 

๐๒. จ านวนบุคลากรประจ าสายสนับสนุนทัๅงหมด  

๐๏. จ านวนบุคลากรประจ าสายสนับสนุนทีไไดຌรับการพัฒนาความรูຌ 
ละทักษะวิชาชีพ 

 

 - ฿นประเทศ  

 -  ตางประเทศ  

๐๐. เงินรายรับทัๅงหมดของสถาบัน ิปีงบประมาณี ๕,๏๕๕,๕์๕.๏๒ 

๐๕. รายรับจากการบริการวิชาการละวิชาชีพ - 

๐๒. งบประมาณทีไขอตัๅง ๒๓ํ,๕์์,๕๏๕.์์ 

๐๓. งบประมาณทีไไดຌรับการจัดสรร ๒๕๒,ํ๏ํ,๕๏๕.๏๒ 

๐๘. งบด าเนินการทัๅงหมด ๒๕๒,ํ๏ํ,๕๏์.์๕ 

๐๕. งบด าเนินการจัดการศกกษา ํ๕,๕๕๘,๕๐ํ.์์ 

๕์. งบประมาณวัสดุฝึก/อุปกรณ์การฝึก ๏,๒๒๓,๏๏๐.์์ 

๕ํ. คา฿ชຌจายทัๅงหมด ิไมรวมเงินเดือนี ํํ์,ํํ๕,๘๓๘.์์ 

๕๒. เงินเหลือจายสุทธิ ๕.๒๓ 

๕๏. งบเงินเดือน 

 

ํ๓๘,๒๒๘,๕๓๒.๏๒ 

๕๐. งบพัฒนาบุคลากร ํ,ํ๘๕,๕๒๓.์์ 

 -  ภาย฿นประเทศ ๐๕๕,๒๘๓.์์ 

 -  ตางประเทศ ๒๘๒,๒๘์.์์ 

๕๕. คา฿ชຌจายดຌานครุภัณฑ์ อาคาร สถานทีไ ละทีไดิน  (ปีงบประมาณี - 

๕๒. คา฿ชຌจายละมูลคา฿นการบริการวิชาการกสังคม - 



๒๕๕ |          รายงานการประเมนิตนเอง โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 

ล ำดับ ข้อมูลพื้นฐำน 
ปีกำรศึกษำ 

๒๕๕๘ 

๕๓. คา฿ชຌจายละมูลคา฿นการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ๒,๐๕๐,์์์.์์ 

๕๘. คา฿ชຌจายทีไ฿ชຌ฿นระบบหຌองสมุด คอมพิวเตอร์ ละสารสนเทศ 
ิปีงบประมาณี 

๒์ํ,๏๒์.์์ 

๕๕. คา฿ชຌจายตอหัวของผูຌส าเรใจการศกกษา ิอัตรา : หัว : ปีี ํ์ํ,ํ๏๐.๏๘ 

๒์. สินทรัพย์ถาวรของสถาบัน ิอาคาร ละทีไดินี ํ๒,๕ํํ,๏๓๓.๓๘ 

๒ํ. จ านวนคอมพิวเตอร์ : จ านวนผูຌเรียน ๕:๓ 

๒๒. จ านวนชัไวโมงภาคปฏิบัต ิฝึกงาน ทางดຌานวิชาการ / วิชาชีพ ตอ
จ านวนชัไวโมงเรียน 

ํ:๏.๕๒ 

๒๏. สัดสวนของนักเรียนตอนายทหารปกครอง ๘์:ํ 

๒๐. สัดสวนของนักเรียนตอครูฝึก ๒์:ํ 

 

  ขอรับรองวาขຌอมูลดังกลาวเป็นความจริง 
          พล.อ.ท. ........................................... 

 ิฉัตรชัย  บุญญานุรักษ์ี 
              ก.ค.๕๕ 

 



๒๒์ |          รายงานการประเมนิตนเอง โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 

 

๕.๒ ตำรำงแสดงเป้ำหมำยของตัวบ่งชี้ในแต่ละมำตรฐำน 

มำตรฐำน/ตัวบ่งช้ี 
เป้ำหมำย  

ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ 

มำตรฐำนทีไ ๑ คุณภำพผูส ำเรจจกำรศึกษำ 

 ํ.ํ >๕์ 

 ํ.๒ >๒.๐์ 

 ํ.๏ >๘์ 

 ํ.๐ > ๓๕ 

 ํ.๕ >๓๕ 

 ํ.๒ > ๓๕ 

 ํ.๓ >๏.๒๕ 

 ํ.๘ >๏.๒๕ 

มำตรฐำนทีไ ๒ งำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค ์

 ๒.ํ ๒ ขຌอ 

 ๒.๒ > ๏๕ 

 ๒.๏ ๐ 

 ๒.๐ ๐ 

 ๒.๕ ๐ 

มำตรฐำนทีไ ๏ กำรบริกำรทำงวิชำกำรและวิชำชีพ 

 ๏.ํ > ๒๕ 

 ๏.๒ > ๒๕ 

 ๏.๏ -  
 ๏.๐ ปฏิบัติไดຌ ๐ ขຌอ 

 ๏.๕ 

          ๏.๕.ํ ปฏิบัติไดຌ ๏ ขຌอ 

          ๏.๕.๒ ปฏิบัติไดຌ ๏ ขຌอ 

มำตรฐำนทีไ ๔ กำรบริหำรจัดกำรและกำรพัฒนำสถำบัน 

 ๐.ํ 

       ๐.ํ.ํ ํ๘ 

       ๐.ํ.๒ ํ๘ 

       ๐.ํ.๏ ํ๐ 



๒๒ํ |          รายงานการประเมนิตนเอง โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 

 

มำตรฐำน/ตัวบ่งช้ี 
เป้ำหมำย  

ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ 

       ๐.ํ.๐ ํ๐ 

 ๐.๒ ปฏิบัติไดຌ ๐ ขຌอ 

 ๐.๏ ปฏิบัติไดຌ ๐ ขຌอ 

มำตรฐำนทีไ ๕ กำรบริหำรจัดกำรและกำรพัฒนำสถำบัน 

 ๕.ํ มี ๕ ขຌอ 

 ๕.๒ มี ๕ ขຌอ 

 ๕.๏ - 

 ๕.๐ มี ๒ ขຌอ 

 ๕.๕ มี ๐ ขຌอ 

 ๕.๒ มี ๕ ขຌอ 

 ๕.๓ 

      ๕.๓.ํ < ๓ 

      ๕.๓.๒ > ๒๕ 

      ๕.๓.๏ > ๘ 

 ๕.๘ - 

 ๕.๕ 

      ๕.๕.ํ ปฏิบัติไดຌ ๐ ขຌอ 

      ๕.๕.๒ - 

 ๕.ํ์ ปฏิบัติไดຌ ๐ ขຌอ 

มำตรฐำนทีไ ๒ กำรบริหำรหลักสูตรและกำรเรียนกำรสอน 

 ๒.ํ มี ๒ ขຌอ 

 ๒.๒ มี ๕-๒ ขຌอ 

 ๒.๏ มี ๐ ขຌอ 

 ๒.๐ มีขຌอ ํ - ๕ 

 ๒.๕ มี ๕-๒ ขຌอ 

 ๒.๒ รร.นนก.ไมมี 

 ๒.๓ มี ๒ ขຌอ 

 ๒.๘ > ๓๕ 

 ๒.๕ > ๓๕ 

 ๒.ํ์ > ๓๕ 



๒๒๒ |          รายงานการประเมนิตนเอง โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 

 

มำตรฐำน/ตัวบ่งช้ี 
เป้ำหมำย  

ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ 

 ๒.ํํ มี ๐ ขຌอ 

 ๒.ํ๒ มี ๓-๘ ขຌอ 

 ๒.ํ๏ มี ๐ ขຌอ 

 ๒.ํ๐ มี ๕ ขຌอ 

 ๒.ํ๕ > ๐์ 

 ๒.ํ๒ > ๐์ 

มำตรฐำนทีไ ๓ กำรฝึกศึกษำทหำรและภำวะผู้น ำ 

 ๓.ํ มี ๕ ขຌอ 

 ๓.๒ มี ๐ ขຌอ 

 ๓.๏ มี ๐ ขຌอ 

 ๓.๐ มี ๐ ขຌอ 

มำตรฐำนทีไ ๘ กำรพัฒนำและประกันคุณภำพภำยใน 

 ๘.ํ มี ๘ ขຌอ 

 ๘.๒ - 

 

 
 

           น.อ.หญิง…………………………………… 

                                          ิสุวิมล สมัตถะี 
                                                       หก.กปศ.บก.รร.นนก. 
 

 

 



๒๒๏ |       รายงานการประเมินตนเอง โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธริาช ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 
 

๕.๏ ตำรำงแสดงแหล่ง/เอกสำรอ้ำงอิงในกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพ 

ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ 

มำตรฐำนทีไ ๑ คุณภำพผู้ส ำเรจจกำรศึกษำ 

ตัวบ่งชี้ ๑.๑ 

-  

ตัวบ่งชี้ ๑.๒ 

-  

ตัวบ่งชี้ ๑.๏ 

-  

ตัวบ่งชี้ ๑.๔ 

-  

ตัวบ่งชี้ ๑.๕ 

-  

ตัวบ่งชี้ ๑.๒ 

-  

ตัวบ่งชี้ ๑.๓ 

-  

ตัวบ่งชี้ ๑.๘ 

-  

 

มำตรฐำนทีไ ๒ กำรวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ 
ตัวบ่งชี้ ๒.๑ 

ํ.ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ/ํ ผนปฏิบัติราชการ รร.นนก. 
๒.ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ/๒ การบงสวนราชการละภาระงานของ กสว.รร.นนก. 
๏.ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ/๏ ค าสัไงตงตัๅง คณก.กองทุนสงเสริมการพัฒนางานศกกษา-วิจยัรร.นนก. 
๐.ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ/๐ ระเบียบ รร.นนก.วาดຌวยกองทุนสงเสริมการพัฒนางานศกกษา-วิจัย 

รร.นนก. 
๕.ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ/๕  ค าสัไงตงตัๅง คณก.โครงการวิจัย กกศ.รร.นนก. 
๒.ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ/๒ เอกสารการไดຌรับเงินสนับสนุนจาก บ.การบินไทย จก. ิมหาชนี 
๓.ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ/๓ เอกสารการไดຌรับเงินสนับสนุนจาก ศวอ.ทอ. ละ วท.กห. 
๘.ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ/๘ ภารกิจ กทส.ฯ 

๕.ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ/๕ งบสัไงจายโครงการศกกษาทอ.ประจ าปีงบประมาณ ๕๘ 

ํ์.ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ/ํ์ วารสารวิชาการนายเรืออากาศประจ าปี ๕๘ 

http://www.rtafresearch.org/


๒๒๐ |       รายงานการประเมินตนเอง โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธริาช ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 
 

ํํ.ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ/ํํ เอกสารสดงรายชืไอบทความทีไไดຌรับการเผยพร 
฿นวารสารวิชาการนายเรืออากาศฯ 

ํ๒.ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ/ํ๒ MOU ระหวาง รร.นนก.ละ สทป. 
ํ๏.ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ/ํ๏ การจัดสรรทรัพยากรการเงินดຌานวิจัยจาก วท.กห. 
ํ๐.ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ/ํ๐ หลักฐานสดงความรวมมืองานวิจัยระหวาง รร.นนก.โดย กวว.ฯ  

ละคณะวิทยาศาสตร์ม.ศิลปากร 

ํ๕.ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ/ํ๕ รายงานการประชุมการติดตามความกຌาวหนຌาโครงการวิจัย 

ํ๒.ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ/ํ๒ รายงานสรุปการประเมินผลการท างานตามวงรอบเพืไอปรับปรุงผน 

ตัวบ่งชี้ ๒.๒ 

ํ. ปศ.รร.นนก.๒/๒.๒/ํ รายชืไออาจารย์ รร.นนก.ปีการศกกษา ๒๕๕๘ 

๒. ปศ.รร.นนก.๒/๒.๒/๒ เอกสารเกีไยวกับอาจารย์ประจ าทีไไดຌรับทุนท าวิจัย/งานสรຌางสรรค์ 
จากภายนอกสถาบัน 

ตัวบ่งชี้ ๒.๏ 

ํ. ปศ.รร.นนก.๒/๒.๏/ํ ตารางสรุปงานวิจัยหรืองานสรຌางสรรค์ทีไไดຌรับการตีพิมพ์หรือเผยพร 
๒. ปศ.รร.นนก. ๒/๒.๏/๒   หลักฐานสดงงานวิจัยหรืองานสรຌางสรรค์ทีไไดຌรับการตีพิมพ์หรือ

เผยพรตามตารางสรุป  
ตัวบ่งชี้ ๒.๔ 

ํ. ปศ.รร.นนก.๒/๒.๐/ํ ตารางสรุปรายชืไอผลงานวิจัยทีไน าไป฿ชຌประโยชน์ปี ๕๘ 

ตัวบ่งชี้ ๒.๕ 

ํ.ปศ.รร.นนก. ๒/๒.๕/ํ  ตารางสรุปบทความทางวิชาการทีไไดຌรับการรับรองคุณภาพละ
หลักฐาน 

๒.ปศ.รร.นนก. ๒/๒.๕/๒  ตารางสรุป หลักฐาน/ปกต าราทีไผานการขอผลงานทางวิชาการ 

 

มำตรฐำนทีไ ๏ กำรบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพ 

ตัวบ่งชี้ ๏.๑ 

ํ. ปศ.รร.นนก.๏/๏.ํ/ํ หลักฐานสดงรຌอยละของอาจารย์เป็นทีไปรกกษา กรรมการวิชาการ/
วิชาชีพ กรรมการวิทยานิพนธ์/เอกสารวิจัย สนับสนุนภาย฿น/นอก 
ทอ. 

ตัวบ่งช้ี ๏.๒ 

ํ.ปศ.รร.นนก.๏/๏.๒/ํ หลักฐานสดงรຌอยละของอาจารย์อาจารย์ประจ าเป็นวิทยากร 
ผูຌทรงคุณวุฒิ ผูຌเชีไยวชาญสนับสนุนหนวยงาน฿น/นอก ทอ. 
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ตัวบ่งชี้ ๏.๏ 

ํ.ปศ.รร.นนก.๏/๏.๏/ํ รายการสดงจ านวนโครงการบริการวิชาการทีไน ามา฿ชຌพัฒนา 

การเรียนการสอน 

๒.ปศ.รร.นนก.๏/๏.๏/๒ รายการสดงจ านวนโครงการบริการวิชาการทัๅงหมด 

ตัวบ่งชี้ ๏.๔ 

ํ.ปศ.รร.นนก.๏/๏.๐/ํ ผนปฏิบัติราชการ รร.นนก.ปี ๕๘ 

๒.ปศ.รร.นนก.๏/๏.๐/๒ ผนบริการวิชาการละสังคม กกศ.ฯ ๕๘ 

๏.ปศ.รร.นนก.๏/๏.๐/๏ อนุมัติโครงการคลินิกวิจัย 

๐.ปศ.รร.นนก.๏/๏.๐/๐   สรุปผลการด าเนินงานคลินิกวิจัย 

ตัวบ่งชี้ ๏.๕ 

               ๏.๕.๑ 

ํ. ปศ.รร.นนก.๏/๏.๕.ํ/ํ ฟ้มโครงการเศรษฐกิจพอเพียง นกร.รร.นนก. 
               ๏.๕.๒ 

ํ.ปศ.รร.นนก.๏/๏.๐/ํ ผนปฏิบัติราชการ รร.นนก.ปี ๕๘ 

๒.ปศ.รร.นนก.๏/๏.๐/๒ ผนบริการวิชาการละสังคม กกศ.ฯ ๕๘ 

๏.ปศ.รร.นนก.๏/๏.๐/๏ อนุมัติโครงการคลินิกวิจัย 

๐.ปศ.รร.นนก.๏/๏.๐/๐   สรุปผลการด าเนินงานคลินิกวิจัย 

 

มำตรฐำนทีไ ๔ กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีทำงทหำร 

ตัวบ่งชี้ ๔.๑ 

ํ.ปศ.รร.นนก.๐/๐.ํ/ํ เอกสารรวบรวมโครงการ/กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ละ
ขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร   

๒.ปศ.รร.นนก.๐/๐.ํ/๒ เอกสารรวบรวมโครงการ/กิจกรรมทัๅงหมด 

๏.ปศ.รร.นนก.๐/๐.ํ/๏ หลักฐานสดงจ านวนโครงการ/กิจกรรมการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม/ประวัติศาสตร์ไทย/ภูมิปัญญาไทย 

๐.ปศ.รร.นนก.๐/๐.ํ/๐ หลักฐานสดงจ านวนโครงการ/กิจกรรมขนบธรรมเนียมประเพณี 
ทางทหาร 

ตัวบ่งชี้ ๔.๒ 

ํ.   ปศ.รร.นนก.๐/๐.๒/ํ ผนวก ผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี ๒๕๕๘ 

๒.   ปศ.รร.นนก.๐/๐.๒/๒ วัตถุประสงค์ของการด าเนินกิจกรรม 

๏.   ปศ.รร.นนก.๐/๐.๒/๏ ปฎิทินการปฎิบัติงาน ปีการศกกษา ๒๕๕๘ 

๐.   ปศ.รร.นนก.๐/๐.๒/๐ การท าบุญตักบาตรเนืไอง฿นโอกาสวันขกๅนปี฿หม 
๕.   ปศ.รร.นนก.๐/๐.๒/๕ พิธีอุปสมบท นนอ.ภาคฤดูรຌอน 
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๒.   ปศ.รร.นนก.๐/๐.๒/๒ หลักฐาน นนอ.ไปรวมกิจกรรมพุทธศาสนา 

๓.   ปศ.รร.นนก.๐/๐.๒/๓ หลักฐาน นนอ.มาชวยปฎิบัติงานพิธีบ าเพใญกุศลตางโ 

๘.   ปศ.รร.นนก.๐/๐.๒/๘ หลักฐานระบบปกครองบังคับบัญชา 
๕.   ปศ.รร.นนก.๐/๐.๒/๕ ภาพถายทางสืไอมวลชนพิธีการสวนสนามถวายสัตย์ของ 

ทหารรักษาพระองค์ 
ตัวบ่งชี้ ๔.๏ 

ํ.ปศ.รร.นนก.๐/๐.๏/ํ พิธีกระท าสัตย์ปฏิญาณตนตอธงชัยเฉลิมพลประจ าปี ๒๕๕๘ 

๒.ปศ.รร.นนก.๐/๐.๏/๒ กิจกรรมพัฒนาท าความสะอาด 

๏.ปศ.รร.นนก.๐/๐.๏/๏ งานราตรีชัยพฤกษ์ฯ ฿นการสดงความยินดีกับ นนอ.ชัๅนปีทีไ ํ 

๐.ปศ.รร.นนก.๐/๐.๏/๐ การประดับตกตงทนทีไประทบัดຌวยไมຌดอกไมຌประดับทีไสวยงาม 

ละมีความประทับ฿จ 

๕.ปศ.รร.นนก.๐/๐.๏/๕ กิจกรรมปลูกตຌนไมຌเนืไอง฿นวันคลຌายวันสถาปนา รร.นนก. 
ครบรอบ ๒๒ ปี  

๒.ปศ.รร.นนก.๐/๐.๏/๒ ประเมินความพกงพอ฿จของขຌาราชการ ละนนอ. 
เกีไยวกับการพัฒนาสุนทรียภาพ฿นมิติทางศิลปะละวัฒนธรรม 

 

มำตรฐำนทีไ ๕ กำรบริหำรจัดกำรและกำรพัฒนำสถำบัน 

ตัวบ่งชี้ ๕.๑ 

ํ.ปศ.รร.นนก.๕/๕.ํ/ํ ผนปฏิบัติราชการ รร.นนก. พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘ 

๒.ปศ.รร.นนก.๕/๕.ํ/๒ คูมือการประกันคุณภาพการศกกษา รร.นนก.  
๏.ปศ.รร.นนก.๕/๕.ํ/๏  เอกสารการจัดสวนราชการ กองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๒  

ิอัตรา ทอ.๕๒ี 
๐.ปศ.รร.นนก.๕/๕.ํ/๐  เอกสารสดงอัตลักษณ์ละเอกลักษณ์ของ รร.นนก. 
๕.ปศ.รร.นนก.๕/๕.ํ/๕ ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๕๕ํ-๒๕๒๒ 

๒.ปศ.รร.นนก.๕/๕.ํ/๒ นโยบายดຌานการศกกษาของกระทรวงกลาโหม 

๓.ปศ.รร.นนก.๕/๕.ํ/๓ นโยบายการศกกษาของกองทัพไทย 

๘.ปศ.รร.นนก.๕/๕.ํ/๘ ผนปฏิบัติราชการ รร.นนก. พ.ศ.๒๕๕๘ 

๕.ปศ.รร.นนก.๕/๕.ํ/๕ 

 

ผนวกผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการประกอบผนปฏิบัติ
ราชการ รร.นนก. พ.ศ.๒๕๕๘ 

ํ์.ปศ.รร.นนก.๕/๕.ํ/ํ์ ผนปฏิบัติราชการ นขต.รร.นนก. พ.ศ.๒๕๕๘ 

ํํ.ปศ.รร.นนก.๕/๕.ํ/ํํ ค ารับรองการปฏิบัติราชการ รร.นนก.ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘  

ํ๒.ปศ.รร.นนก.๕/๕.ํ/ํ๒ นโยบายของ ผบ.รร.นนก. 
ํ๏.ปศ.รร.นนก.๕/๕.ํ/ํ๏ รายงานการประชุม รร.นนก.ปี ๕๘ 



๒๒๓ |       รายงานการประเมินตนเอง โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธริาช ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 
 

ํ๐.ปศ.รร.นนก.๕/๕.ํ/ํ๐ รายงานการประชุม คณก.บริหาร รร.นนก.ปี ๕๘ 

ํ๕.ปศ.รร.นนก.๕/๕.ํ/ํ๕ รายงานการประชุมติดตามเรงรัดการ฿ชຌจายงบประมาณของ รร.นนก.
ปี ๕๘ 

ํ๒.ปศ.รร.นนก.๕/๕.ํ/ํ๒  รายงานการประชุมศูนย์ประสานผานเวหาปี ๕๘  

ํ๓.ปศ.รร.นนก.๕/๕.ํ/ํ๓ รายงานการประชุมติดตามสัไงการขຌอราชการปี ๕๘  

ํ๘.ปศ.รร.นนก.๕/๕.ํ/ํ๘ รายงานการประชุมยอยผูຌบริหาร รร.นนก.ละผูຌเกีไยวขຌอง 
ํ๕.ปศ.รร.นนก.๕/๕.ํ/ํ๕ รายงานการประชุมขຌอขัดขຌอง รร.นนก.ปี ๕๘  
๒์.ปศ.รร.นนก.๕/๕.ํ/๒์ รายงานประชุมสภา รร.นนก.ปี ๕๘  
๒ํ.ปศ.รร.นนก.๕/๕.ํ/๒ํ รายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการ รร.นนก. 
๒๒.ปศ.รร.นนก.๕/๕.ํ/๒๒ รายงานผลการจัดท าผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

ปี ๒๕๕๘  
๒๏.ปศ.รร.นนก.๕/๕.ํ/๒๏ รายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการ นขต.ทอ. 
๒๐.ปศ.รร.นนก.๕/๕.ํ/๒๐ ผนปฏิบัติราชการ รร.นนก.ปี ๕๕  
ตัวบ่งชี้ ๕.๒ 

ํ.ปศ.รร.นนก.๕/๕.ํ/๒ คูมือการประกันคุณภาพการศกกษา รร.นนก.  
๒.ปศ.รร.นนก.๕/๕.ํ/๏  เอกสารการจัดสวนราชการ กองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๒  

ิอัตรา ทอ.๕๒ี 
๏.ปศ.รร.นนก.๕/๕.ํ/ํ๒ นโยบายของ ผบ.รร.นนก. 
๐.ปศ.รร.นนก.๕/๕.ํ/ํ๏ รายงานการประชุม รร.นนก.ปี ๕๘ 

๕.ปศ.รร.นนก.๕/๕.ํ/ํ๐ รายงานการประชุม คณก.บริหาร รร.นนก.ปี ๕๘ 

๒.ปศ.รร.นนก.๕/๕.ํ/๒์ รายงานประชุมสภา รร.นนก.ปี ๕๘  
๓.ปศ.รร.นนก.๕/๕.ํ/๒๐ ผนปฏิบัติราชการ รร.นนก.ปี ๕๕  
๘.ปศ.รร.นนก.๕/๕.๒/ํ  ระเบียบกองทัพอากาศวาดຌวย รร.นนก. 
๕.ปศ.รร.นนก.๕/๕.๒/๒  ผลการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล 

ตัวบ่งชี้ ๕.๏ 

ํ.ปศ.รร.นนก.๕/๕.๏/ํ บบประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหนຌาทีไของ ผบ.รร.นนก. 
๒.ปศ.รร.นนก.๕/๕.๏/๒ ผลการประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหนຌาทีไของ ผบ.รร.นนก. 
ตัวบ่งชี้ ๕.๔ 

ํ.ปศ.รร.นนก.๕/๕.๐/ํ ผนมบทสารสนเทศ รร.นนก.ิฉบับทีไ๒ี พ.ศ.๒๕๕๒–๒๕๕๕  

๒.ปศ.รร.นนก.๕/๕.๐/๒ ผนการปฏิบัติงานดຌานสารสนเทศ ประจ าปี ๒๕๕๓  

๏.ปศ.รร.นนก.๕/๕.๐/๏ ระบบบริการการศกกษา  

๐.ปศ.รร.นนก.๕/๕.๐/๐ ระบบ E-learning  

๕.ปศ.รร.นนก.๕/๕.๐/๕ ระบบ E-library  



๒๒๘ |       รายงานการประเมินตนเอง โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธริาช ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 
 

๒.ปศ.รร.นนก.๕/๕.๐/๒ ระบบฐานขຌอมูลเกีไยวกับงานวิจัย  

๓.ปศ.รร.นนก.๕/๕.๐/๓ ระบบ E-book เอกสารวารสารวิชาการนายเรืออากาศ  

๘.ปศ.รร.นนก.๕/๕.๐/๘ ระบบฐานขຌอมูลการประกันคุณภาพการศกกษา  

๕.ปศ.รร.นนก.๕/๕.๐/๕ ระบบรับสมัคร นตท.สวน ทอ.ทางระบบออนไลน์  
ํ์.ปศ.รร.นนก.๕/๕.๐/ํ์ ระบบสารสนเทศดຌานงบประมาณ 

ํํ.ปศ.รร.นนก.๕/๕.๐/ํํ ระบบฐานขຌอมูลบุคลากร  

ํ๒.ปศ.รร.นนก.๕/๕.๐/ํ๒   ระบบสารสนเทศส าหรับผูຌบริหารระดับสูงของ รร.นนก.  
ํ๏.ปศ.รร.นนก.๕/๕.๐/ํ๏ บบสอบถามความพกงพอ฿จของผูຌ฿ชຌฐานขຌอมูล รร.นนก. 

ปีการศกกษา ๒๕๕๘ 

ํ๐.ปศ.รร.นนก.๕/๕.๐/ํ๐ รายงานผลการประเมินความพกง฿จของผูຌ฿ชຌฐานขຌอมูล รร.นนก.  
ํ๕.ปศ.รร.นนก.๕/๕.๐/ํ๕ สถานภาพเทคโนโลยีสารสนเทศละการสืไอสาร รร.นนก. 
ํ๒.ปศ.รร.นนก.๕/๕.๐/ํ๒ การเชืไอมโยงฐานขຌอมูล 

ํ๓.ปศ.รร.นนก.๕/๕.๐/ํ๓ ระเบียบของกองทัพอากาศวาดຌวยการรักษาความปลอดภัย 

ของระบบสารสนเทศ ๒๕๕๒  

ํ๘.ปศ.รร.นนก.๕/๕.๐/ํ๘ ค าสัไงตงตัๅง คณก.ละนายทหารรักษาความปลอดภัย 

ระบบสารสนเทศของ รร.นนก.  
ํ๕.ปศ.รร.นนก.๕/๕.๐/ํ๕ บบรายการตรวจติดตามการปฏิบัติตามระเบียบกองทัพอากาศ 

วาดຌวยการรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ๒๕๕๒ 

๒์.ปศ.รร.นนก.๕/๕.๐/๒์ การก าหนดชืไอผูຌ฿ชຌละรหัสผานการเขຌาถกงขຌอมูลของบุคลากร 
รร.นนก. 

ตัวบ่งชี้ ๕.๕ 

ํ.ปศ.รร.นนก.๕/๕.ํ/ํ ผนปฏิบัติราชการ รร.นนก. พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘ 

๒.ปศ.รร.นนก.๕/๕.ํ/๘ ผนปฏิบัติราชการ รร.นนก. พ.ศ.๒๕๕๘ 

๏.ปศ.รร.นนก.๕/๕.๕/ํ  ค าสัไงตงตัๅง คณอก.ด าเนินการดຌานการจัดการความรูຌ รร.นนก. 
๐.ปศ.รร.นนก.๕/๕.๕/๒ ผนด าเนินการพัฒนาคุณภาพดຌวยเครืไองมือ KM/QCC  

ของ รร.นนก.ิปีงบประมาณ ๒๕๕๒-๒๕๒์ี 
๕.ปศ.รร.นนก.๕/๕.๕/๏ รายงานการประชุม คณอก.การจัดการความรูຌของ รร.นนก. 
๒.ปศ.รร.นนก.๕/๕.๕/๐ รายงานโครงการสงเสริมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผลงาน 

๓.ปศ.รร.นนก.๕/๕.๕/๕ ฟ้มเอกสารการจัดการความรูຌของ นขต.ฯ หนวยจัดการความรูຌ 
๘.ปศ.รร.นนก.๕/๕.๕/๒ ระบบการเรียนรูຌละการลกเปลีไยนเรียนรูຌผานระบบ E-Front 

๕.ปศ.รร.นนก.๕/๕.๕/๓ รายงานกิจกรรมพัฒนาคุณภาพดຌวยเครืไองมือ KM ดຌวย Workshop 

จัดท า Knowledge Mapping ณ หຌองประชุม บก.รร.นนก.ิ๒ี  



๒๒๕ |       รายงานการประเมินตนเอง โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธริาช ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 
 

ํ์.ปศ.รร.นนก.๕/๕.๕/๘ เอกสารการจัดการความรูຌทีไรวบรวมจาก นขต.ฯ  

หนวยจัดการความรูຌ  
ํํ.ปศ.รร.นนก.๕/๕.๕/๕ www.rtafa.ac.th  

ํ๒.ปศ.รร.นนก.๕/๕.๕/ํ์  รายงานผลการประกวดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ 

ดຌวยเครืไองมือ KM/QCC ของ ทอ. ปี ๕๘ 

ตัวบ่งชี้ ๕.๒  
ํ.ปศ.รร.นนก.๕/๕.๒/ํ ระเบียบกองทัพอากาศวาดຌวยการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๐๕ 

๒.ปศ.รร.นนก.๕/๕.๒/๒ รายงานขอสงความตຌองการงบประมาณประจ าปี ๒๕๕๘ 

๏.ปศ.รร.นนก.๕/๕.๒/๏  บัญชีก าหนดการงบประมาณ ทอ.ประจ าปี ๒๕๕๘ 

๐.ปศ.รร.นนก.๕/๕.๒/๐ ผนการ฿ชຌจายเงินปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

๕.ปศ.รร.นนก.๕/๕.๒/๕ บัญชีสัไงจายงบประมาณปี ๒๕๕๘ 

๒.ปศ.รร.นนก.๕/๕.๒/๒ ฟ้มขอ฿ชຌงบประมาณของ นขต.รร.นนก.ยกตามประเภทงบ
คา฿ชຌจาย ปี ๒๕๕๘ 

๓.ปศ.รร.นนก.๕/๕.๒/๓  ระบบควบคุมการ฿ชຌจายงบประมาณภาย฿น ทอ.ิInternal 

Budgetary Control System : IBCS) 

๘.ปศ.รร.นนก.๕/๕.๒/๘  รายงานสถานภาพงบประมาณปี ๒๕๕๘ ประจ าเดือน 

๕.ปศ.รร.นนก.๕/๕.๒/๕ รายงานการเงิน฿นงบประมาณ ประจ าเดือน ิผกง.รร.นนก.ี 
ํ์.ปศ.รร.นนก.๕/๕.๒/ํ์ รายงานสรุปเชิงวิเคราะห์ผลการ฿ชຌจายงบประมาณประจ าปี 
ํํ.ปศ.รร.นนก.๕/๕.๒/ํํ รายการผลการตรวจสอบภาย฿นของ รร.นนก.ครัๅงทีไ ํ/๕๘  

ละครัๅงทีไ ๒/๕๘ ิผกง.รร.นนก.ี 
ํ๒.ปศ.รร.นนก.๕/๕.๒/ํ๒ รายงานของผูຌสอบบัญชีละรายงานการเงิน เงินรายรับสถานศกกษา 

รร.นนก.ิผกง.รร.นนก.ี 
ํ๏.ปศ.รร.นนก.๕/๕.ํ/ํ๏ รายงานการประชุม รร.นนก. 
ํ๐.ปศ.รร.นนก.๕/๕.ํ/ํ๐  รายงานการประชุมติดตามเรงรัดการ฿ชຌจายงบประมาณของ 

รร.นนก.  
ตัวบ่งชี้ ๕.๓ 

ํ.ปศ.รร.นนก.๕/๕.๓/ํ รายการสรุปรายละเอียด/ขຌอมูลงบประมาณของ รร.นนก. 
ประจ าปี ๒๕๕๘ 

ตัวบ่งชี้ ๕.๘ 

ํ.ปศ.รร.นนก.๕/๕.๘/ํ ค าสัไงตงตัๅงอาจารย์ประจ าปี ๒๕๕๘ 

ตัวบ่งชี้ ๕.๕ 

              ตัวบ่งชี้ ๕.๕.๑ 

ํ.ปศ.รร.นนก.๕/๕.ํ/ํ ผนปฏิบัติราชการ รร.นนก. พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘ 



๒๓์ |       รายงานการประเมินตนเอง โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธริาช ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 
 

๒.ปศ.รร.นนก.๕/๕.ํ/๐  เอกสารสดงอัตลักษณ์ละเอกลักษณ์ของ รร.นนก. 
๏.ปศ.รร.นนก.๕/๕.ํ/๘ ผนปฏิบัติราชการ รร.นนก. พ.ศ.๒๕๕๘ 

๐.ปศ.รร.นนก.๕/๕.ํ/๕  ผนวกผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการประกอบผนปฏิบัติ
ราชการ รร.นนก. พ.ศ.๒๕๕๘ 

๕.ปศ.รร.นนก.๕/๕.ํ/๒๒ รายงานผลการจัดท าผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ประจ าปี ๒๕๕๘  

๒.ปศ.รร.นนก. ๕/๕.๕/ํ์ รางวัลประเภท Innovation Award จากการประกวด 

กลุมกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ ทอ. ประจ าปี ๒๕๕๘ ประเภท
ผลงานทีไ฿ชຌเครืไองมือ KM 

๓.ปศ.รร.นนก. ๕/๕.๕.ํ/ํ  รายงานผลความคิดเหในละความพกงพอ฿จของ นนอ. 
ตอการด าเนินงาน฿นการสรຌางอัตลักษณ์ จุดเนຌนละจุดเดนทีไสะทຌอน
ผลเป็นเอกลักษณ์ของ รร.นนก. 

๘.ปศ.รร.นนก. ๕/๕.๕.ํ/๒ บทความวิชาการ เรืไอง นวทางการพัฒนาสมรรถนะของก าลังพล
กองทัพอากาศ฿นการกຌาวสูการเป็นกองทัพอากาศชัๅนน า 

๕.ปศ.รร.นนก. ๕/๕.๕.ํ/๏ บทความวิชาการ เรืไองบบผนวิธีการสอนสอดทรกจริยธรรม 

฿นการสอนของสถาบันอุดมศกกษาเขตภาคกลาง เพืไอพัฒนาบัณฑิต 

สูความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย 

ํ์.ปศ.รร.นนก. ๕/๕.๕.ํ/๐ บทความวิชาการ เรืไอง การปฏิบัติงานทีไ฿ชຌเครือขายเป็นศูนย์กลาง
เพืไอการท างานนอกสถานทีไของหนวยงานภาครัฐ 

ํํ.ปศ.รร.นนก. ๕/๕.๕.ํ/๕ บทความวิชาการ เรืไอง การวิจัยละพัฒนาระบบวิเคราะห์ภาพ 

เพืไอตอตຌานการกอการรຌาย ละรักษาความปลอดภัย 

                 ตัวบ่งช้ี ๕.๕.๒ 

- - 

ตัวบ่งชี้ ๕.๑์ 

ํ.ปศ.รร.นนก.๕/๕.ํ/ํ  ผนปฏิบัติราชการ รร.นนก. พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘ 

๒.ปศ.รร.นนก.๕/๕.ํ/๐  เอกสารสดงอัตลักษณ์ละเอกลักษณ์ของ รร.นนก. 
๏.ปศ.รร.นนก.๕/๕.ํ/๘  ผนปฏิบัติราชการ รร.นนก. พ.ศ.๒๕๕ 

๐.ปศ.รร.นนก.๕/๕.ํ/๕  

 

ผนวกผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการประกอบผนปฏิบัติ
ราชการ รร.นนก. พ.ศ.๒๕๕๘ 

๕.ปศ.รร.นนก.๕/๕.ํ/๒๒ รายงานผลการจัดท าผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
ประจ าปี ๒๕๕๘  



๒๓ํ |       รายงานการประเมินตนเอง โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธริาช ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 
 

๒.ปศ.รร.นนก.๕/๕.๕/ํ์ รางวัลประเภท Innovation Award จากการประกวด 

กลุมกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ ทอ. ประจ าปี ๒๕๕๘  
ประเภทผลงานทีไ฿ชຌเครืไองมือ KM 

๓.ปศ.รร.นนก.๕/๕.๕.ํ/ํ รายงานผลความคิดเหในละความพกงพอ฿จของ นนอ.ตอ 

การด าเนินงาน฿นการสรຌางอัตลักษณ์ จุดเนຌนละจุดเดน 

ทีไสะทຌอนผลเป็นเอกลักษณ์ของ รร.นนก. 
๘.ปศ.รร.นนก.๕/๕.๕.ํ/๒ บทความวิชาการ เรืไอง นวทางการพัฒนาสมรรถนะของก าลังพล

กองทัพอากาศ฿นการกຌาวสูการเป็นกองทัพอากาศชัๅนน า 

๕.ปศ.รร.นนก.๕/๕.๕.ํ/๏ บทความวิชาการ เรืไอง บบผนวิธีการสอนสอดทรกจริยธรรม 

฿นการสอนของสถาบันอุดมศกกษาเขตภาคกลาง เพืไอพัฒนาบัณฑิต 

สูความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย 

ํ์.ปศ.รร.นนก.๕/๕.๕.ํ/๐ บทความวิชาการ เรืไอง การปฏิบัติงานทีไ฿ชຌเครือขายเป็นศูนย์กลาง
เพืไอการท างานนอกสถานทีไของหนวยงานภาครัฐ 

ํํ.ปศ.รร.นนก.๕/๕.๕.ํ/๕ บทความวิชาการ เรืไอง การวิจัยละพัฒนาระบบวิเคราะห์ภาพ 

เพืไอตอตຌานการกอการรຌายละรักษาความปลอดภัย 

ปศ.รร.นนก. ๕/๕.ํ์/ํ ํ๒.ปศ.รร.นนก.๕/๕.ํ์/ํ รายชืไอองค์ความรูຌดຌานการบินละการทหารปี ๕๘ 

ํ๏.ศ.รร.นนก.๕/๕.ํ์/๒ รายชืไอสถาบันทีไเขຌาเยีไยมชม เพืไอลกเปลีไยนเรียนรูຌ  
ทัๅงภาย฿นละตางประเทศ 

ํ๐.ปศ.รร.นนก.๕/๕.ํ์/๏ รายชืไอ บุคลากร ทีไเป็นวิทยากร ผูຌบรรยาย ทีไปรกกษา  
ละผูຌวิจัย ิดຌานการบิน/การทหารี 

ํ๕.ปศ.รร.นนก.๕/๕.ํ์/๐ บันทกกขຌอตกลงความรวมมือทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

มำตรฐำนทีไ ๒ กำรบริหำรหลักสูตรและกำรเรียนกำรสอน 

ตัวบ่งชี้ ๒.๑ 

ํ.ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ/ํ รายงานการประชุมสภา รร.นนก.เกีไยวกับการพิจารณาปรับกຌไข 

ละรับรองหลักสูตร 
๒.ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ/๒ หลักสูตร รร.นนก.ิฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๘ี 
๏.ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ/๏ หนังสืออนุมัติหลักสูตร รร.นนก.ิฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๘ี  

ทีไไดຌจากสภาการศกกษาวิชาการทหารกระทรวงกลาโหม 

๐.ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ/๐ หนังสือรับรองหลักสูตรละสถาบันการศกกษาจากสภาวิศวกร 

๕.ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ/๕ หนังสือขอเปຂดหลักสูตรการศกกษาจาก สกอ. 
๒.ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ/๒ มคอ.๒ 

๓.ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ/๓ ค าสัไงตงตัๅง คณก.ด าเนินงานพัฒนาละบริหารหลักสูตร 



๒๓๒ |       รายงานการประเมินตนเอง โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธริาช ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 
 

๘.ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ/๘ หนังสือเชิญประชุม ละรายงานผลการประชุม คณก.ด าเนินงาน 

พัฒนาละบริหารหลักสูตร 

๕.ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ/๕ เอกสารขຌอมูลสดงถกงกระบวนการประเมินหลักสูตร รร.นนก. 
ิฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๘ี 

ํ์.ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ/ํ์ เอกสารการประเมินหลักสูตร รร.นนก.ิฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๘ี 
ํํ.ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ/ํํ รายงานสรุปการวิเคราะห์ขຌอมูลเพืไอปรับปรุงหลักสูตร รร.นนก. 

ิฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๘ี 
ตัวบ่งชี้ ๒.๒ 

ํ.ปศ.รร.นนก.๒/๒.๒/ํ ผนปฏิบัติราชการ รร.นนก.พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘ 

ละ ผนปฏิบัติราชการ รร.นนก.ปี พ.ศ.๒๕๕๘  
๒.ปศ.รร.นนก.๒/๒.๒/๒ โครงการศกกษาของ ทอ.ิ฿นสวนของ รร.นนก.ี ประจ าปี ๒๕๕๘ 

๏.ปศ.รร.นนก.๒/๒.๒/๏ รายงานการพัฒนาสมรรถภาพทางกายก าลังพลของ รร.นนก. 
๐.ปศ.รร.นนก.๒/๒.๒/๐ เอกสารสดงการจัดโครงการ/กิจกรรม เพืไอสรຌางขวัญก าลัง฿จ 

฿หຌกบุคลากรของ รร.นนก.ประจ าปี ๕๘ 

๕.ปศ.รร.นนก.๒/๒.๒/๕ มคอ.๏ 

๒.ปศ.รร.นนก.๒/๒.๒/๒ มคอ.๕ 

๓.ปศ.รร.นนก.๒/๒.๒/๓ โปรกรมรายงานผลการศกกษาดຌวยระบบบริการการศกกษา  
Vision Net 

๘.ปศ.รร.นนก.๒/๒.๒/๘ คูมือจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ กกศ.รร.นนก. 
๕.ปศ.รร.นนก.๒/๒.๒/๕ คูมือนายทหารปกครอง 
ํ์.ปศ.รร.นนก.๒/๒.๒/ํ์ คูมือทหารอากาศ 

ํํ.ปศ.รร.นนก.๒/๒.๒/ํํ รายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการของ นขต.ทอ.฿นสวนของ 
รร.นนก.ิอຌางอิงมาตรฐานทีไ ๕ ตัวบงชีๅ ๕.ํี 

ํ๒.ปศ.รร.นนก.๒/๒.๒/ํ๒ ผนปฏิบัติราชการ รร.นนก.ปี พ.ศ.๒๕๕๕ 
 

ตัวบ่งชี้ ๒.๏ 

ํ.ปศ.รร.นนก.๒/๒.๏/ํ ผนปฏิบัติราชการ รร.นนก.พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘ 

ละ ผนปฏิบัติราชการ รร.นนก.ปี พ.ศ.๒๕๕๘ 

๒.ปศ.รร.นนก.๒/๒.๏/๒  ค าสัไง รร.นนก.ิเฉพาะี ทีไ ๒/๕๒ เรืไอง ก าหนดหนຌาทีไของ 
สวนราชการละเจຌาหนຌาทีไ 

๏.ปศ.รร.นนก.๒/๒.๏/๏ คูมือจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ กกศ.รร.นนก. 
๐.ปศ.รร.นนก.๒/๒.๏/๐ โปรกรมรายงานผลการศกกษาดຌวยระบบบริการการศกกษา  

Vision Net 

๕.ปศ.รร.นนก.๒/๒.๏/๕ มคอ.๕ 



๒๓๏ |       รายงานการประเมินตนเอง โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธริาช ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 
 

๒.ปศ.รร.นนก.๒/๒.๏/๒ มคอ.๏ 

ตัวบ่งชี้ ๒.๔ 

ํ.ปศ.รร.นนก.๒/๒.๐/ํ รายงานการประชุม กกศ.รร.นนก.ประจ าเดือน 

๒.ปศ.รร.นนก.๒/๒.๐/๒ มคอ.๏ 

๏.ปศ.รร.นนก.๒/๒.๐/๏ ตัวอยางประมวลการสอน/ผนการสอน 

๐.ปศ.รร.นนก.๒/๒.๐/๐ รายงานการประชุมเตรียมการกอนเปຂดการศกกษาละทบทวน
หลังจากปຂดภาคเรียนของภาควิชา/หนวยรับผิดชอบการเรียน 

การสอน 

๕.ปศ.รร.นนก.๒/๒.๐/๕ มคอ.๏ ของปีการศกกษา ๒๕๕๘ ละ มคอ.๕ ของปีการศกกษา 
๒๕๕๓ 

ตัวบ่งชี้ ๒.๕ 

ํ.ปศ.รร.นนก.๒/๒.๕/ํ หลักสูตร รร.นนก.ิฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๘ี 
๒.ปศ.รร.นนก.๒/๒.๕/๒ มคอ.๏-๐ 

๏.ปศ.รร.นนก.๒/๒.๕/๏ เอกสารวิจัย นนอ. 
๐.ปศ.รร.นนก.๒/๒.๕/๐ มคอ.ํ–๓ 

๕.ปศ.รร.นนก.๒/๒.๕/๕ หนังสือขออนุมัติน า นนอ.ไปฝึกศกกษาดูงานนอกสถานทีไ 
๒.ปศ.รร.นนก.๒/๒.๕/๒ เอกสารการจัดงานเปຂดโลกทัศน์งานวิจัย ิอຌางอิงมาตรฐานทีไ ๒ี 
๓.ปศ.รร.นนก.๒/๒.๕/๓ หนังสือขอรับการสนับสนุนผูຌบรรยาย 

๘.ปศ.รร.นนก.๒/๒.๕/๘ เอกสารโครงการวิจัย฿นชัๅนเรียน  
๕.ปศ.รร.นนก.๒/๒.๕/๕ รายงานผลการประเมินความพกงพอ฿จของผูຌเรียนทีไมีตอ 

การจัดการเรียนการสอน 

ํ์.ปศ.รร.นนก.๒/๒.๕/๕ มคอ.๏ ของปีการศกกษา ๕๘ ละ มคอ.๕ ของปีการศกกษา ๕๓ 
 

ตัวบ่งชี้ ๒.๒ ิรร.นนก.ไม่มีี  
ตัวบ่งชี้ ๒.๓ 

ํ.ปศ.รร.นนก.๒/๒.๓/ํ ผนการรับ นตท.฿นสวนของ ทอ.ปีงบประมาณ ๕๐–๕๘ 

๒.ปศ.รร.นนก.๒/๒.๓/๒ ค าสัไงตงตัๅงคณะกรรมการรับสมัครละสอบคัดเลือกบุคคล 

เขຌาเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ิ฿นสวนของกองทัพอากาศี 
๏.ปศ.รร.นนก.๒/๒.๓/๏ สรุปผลการประชุม คณก.รับสมัครละสอบคัดเลือกบุคคล 

เขຌาเป็น นตท.ิ฿นสวนของ ทอ.ี 
๐.ปศ.รร.นนก.๒/๒.๓/๐ สรุปผลการประชุม กศต.ประจ าปี ๒๕๕๘ 

๕.ปศ.รร.นนก.๒/๒.๓/๕ ค าสัไงตงตัๅงคณะอนุกรรมการ/คณะกรรมการชุดตางโ  
๒.ปศ.รร.นนก.๒/๒.๓/๒ ค าสัไงมาตรการการรักษาความปลอดภัยของชุดขຌอสอบทัๅงกอน 

ละหลังการสอบคัดเลือก 



๒๓๐ |       รายงานการประเมินตนเอง โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธริาช ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 
 

๓.ปศ.รร.นนก.๒/๒.๓/๓ รายงานผลการวิเคราะห์สถานภาพผูຌสมัครสอบเขຌาเป็น นตท.  
ิ฿นสวนของ ทอ.ี ปี ๒๕๕๘ 

๘.ปศ.รร.นนก.๒/๒.๓/๘ รายงานสรุปผลการด าเนินงานการสอบคัดเลือกผูຌเรียน 

๕.ปศ.รร.นนก.๒/๒.๓/๕ ระเบียบผูຌสมัครสอบเขຌาเป็น นตท.ิ฿นสวนของ ทอ.ี ปี ๒๕๕๘  
ทีไปรับปรุงลຌว 

 

ตัวบ่งชี้ ๒.๘ 

ํ.ปศ.รร.นนก.๒/๒.๘/ํ สรุปผลการประเมินคุณลักษณะสวนบุคคล ดຌานความรูຌ 
ความสามารถวิชาชีพทหาร ของ นนอ.ทัๅง ๐ ชัๅนปี ปีการศกกษา 
๒๕๕๘ 

ตัวบ่งชี้ ๒.๕ 

ํ.ปศ.รร.นนก.๒/๒.๕/ํ สรุปผลการประเมินคุณลักษณะสวนบุคคลทีไผานเกณฑ์มาตรฐาน 

การฝึกทางทหาร ของ นนอ.ทัๅง ๐ ชัๅนปี ปีการศกกษา ๒๕๕๘ 

ตัวบ่งชี้ ๒.๑์ 

ํ.ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ์/ํ สรุปผลการประเมินคุณลักษณะสวนบุคคลทีไผานเกณฑ์การประเมิน
คาคุณลักษณะทางทหาร ของ นนอ.ทัๅง ๐ ชัๅนปี ปีการศกกษา ๒๕๕๘ 

ตัวบ่งชี้ ๒.๑๑ 

ํ.ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํํ/ํ หลักสูตร รร.นนก.ิฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๘ี  
สวนของการวัดผลละประเมินผลการศกกษา 

๒.ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํํ/๒ ระเบียบ ทอ.ทีไวาดຌวย รร.นนก. 
๏.ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํํ/๏ คูมือการเรียนการสอนของอาจารย์ 
๐.ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํํ/๐ คูมือนักเรียนนายเรืออากาศ 

๕.ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํํ/๕ ผนการทดสอบสมรรถภาพรางกาย นนอ. 
๒.ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํํ/๒ มคอ.๏ 

๓.ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํํ/๓ ค าสัไงตงตัๅง คณก.ตรวจสอบปัญหาสอบละพิจารณาการ฿หຌอักษร
ระดับคะนน 

๘.ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํํ/๘ รายงานผลการพิจารณาปัญหาสอบ ละการ฿หຌคะนน ประจ าปี
การศกกษา ๒๕๕๘ 

๕.ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํํ/๕ ระบบเครือขายอินเทอร์เนใตของระบบบริการการศกกษา 
ตัวบ่งชี้ ๒.๑๒ 

ํ.ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ๒/ํ  ผนปฏิบัติราชการ รร.นนก.ปี พ.ศ.๒๕๕๘  
ิ฿นสวนของผนพัฒนาละการซอมบ ารุงทรัพยากรการเรียนรูຌ ละ
ผนงาน/โครงการการจัดหาหรือซอมบ ารุงี 



๒๓๕ |       รายงานการประเมินตนเอง โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธริาช ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 
 

๒.ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ๒/๒ เอกสารสดงการพัฒนาละปรับปรุง อาคาร สถานทีไ  
ละสภาวะวดลຌอมตามนวทางของ ๕ ส. ของหนวยรับผิดชอบ
การเรียนการสอน 

๏.ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ๒/๏ เอกสารสดงการพัฒนาละปรับปรุงหຌองเรียน 

ของหนวยรับผิดชอบการเรียนการสอน 

๐.ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ๒/๐ เอกสารสดงการพัฒนาละปรับปรุงหຌองปฏิบัติการ 

ของหนวยรับผิดชอบการเรียนการสอน 
 

๕.ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ๒/๕ รายงานผลการด าเนินการดูลระบบสาธารณูปโภค  
ิประปา ไฟฟ้า ระบบก าจัดของเสีย การก าจัดขยะี 

๒.ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ๒/๒ รายงานผลการด าเนินการนิรภัยภาคพืๅนของ รร.นนก. 
ละรายงานผลการป้องกันอัคคีภัย 

๓.ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ๒/๓ เอกสารการพัฒนาระบบหຌองสมุด รร.นนก. 
๘.ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ๒/๘ เอกสารการพัฒนาระบบสารสนเทศเพืไอการเรียนรูຌของ รร.นนก. 
๕.ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ๒/๕ เอกสารสดงหลงการเรียนรูຌของ นนอ.ผานระบบเครือขาย

คอมพิวเตอร์ ิหຌองสืบคຌนี 
ํ์.ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ๒/ํ์ รายการอุปกรณ์การฝึก เครืไองชวยฝึกทางวิชาการของ กกศ.ฯ 

ํํ.ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ๒/ํํ รายการอุปกรณ์การฝึก เครืไองชวยฝึกทางทหารของ กวท.ฯ 

ํ๒.ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ๒/ํ๒ รายการอุปกรณ์การฝึก เครืไองชวยฝึกทางพลศกกษา 
ละการกีฬาของ กพล.ฯ 

ํ๏.ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ๒/ํ๏ รายงานผลการ฿หຌบริการละการ฿ชຌทรัพยากรการเรียนรูຌ 
ของ รร.นนก.โดย กทส.ฯ 

ํ๐.ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ๒/ํ๐ รายงานการประเมินผลการ฿ชຌงานระบบสารสนเทศของ รร.นนก.
โดย กทส.ฯ 

ํ๕.ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ๒/ํ๕ หลักฐานสดงการบริการอนามัยละการรักษาพยาบาล 

ของ รร.นนก.โดย ผนกพทย์ กรก.ฯ 

ํ๒.ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ๒/ํ๒ หลักฐานสดงการจัดการหรือบริการดຌานอาหารของ รร.นนก.โดย 
กรก.ฯ 

ํ๓.ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ๒/ํ๓ หลักฐานสดงการจัดการหรือบริการการกีฬา ละสนามกีฬาของ 
รร.นนก.โดย กพล.ฯ 

ตัวบ่งชี้ ๒.๑๏ 

ํ.ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ๏/ํ ค าสัไงขออนุมัติการศกกษาดูงาน ณ หลงการเรียนรูຌทางดຌานศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ละรายงานสรุปผลการศกกษาดูงานฯ 

๒.ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ๏/๒ ค าสัไงขออนุมัติการศกกษาดูงาน ณ หลงการเรียนรูຌ 



๒๓๒ |       รายงานการประเมินตนเอง โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธริาช ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 
 

ทางดຌานวิทยาศาสตร์อิเลใกทรอนิกส์ เทคโนโลยี  
ละรายงานสรุปผลการศกกษาดูงานฯ 

๏.ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ๏/๏ ค าสัไงขออนุมัติการศกกษาดูงาน ณ หลงการเรียนรูຌ 
ทางดຌานประวัติศาสตร์ การศกกษา สังคม ละกีฬา  
ละรายงานสรุปผลการศกกษาดูงานฯ 

๐.ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ๏/๐ ค าสัไงขออนุมัติการศกกษาดูงาน ณ หลงการเรียนรูຌทางดຌานกิจการ
ทหาร ละรายงานสรุปผลการศกกษาดูงานฯ 

 

ตัวบ่งชี้ ๒.๑๔ 

ํ.ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ๐/ํ หลักสูตร รร.นนก.ิฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๘ี 
๒.ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ๐/๒ ผนการจัดกิจกรรมผูຌเรียนทีไสงเสริมผลการเรียนรูຌตาม 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกกษาหงชาติของ รร.นนก. 
โดย กกศ.ฯ ิ฿นสวนของผนการศกกษาดูงานของภาควิชาประจ าปี 
๒๕๕๘ี ละรายงานผลการจัดกิจกรรมผูຌเรียนฯ 

๏.ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ๐/๏ ค าสัไงอนุมัติ฿หຌ นนอ.ไปศกกษาดูงาน ปีการศกกษา ๒๕๕๘ 

๐.ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ๐/๐ หนังสือขออนุมัติจัดโครงการวันวิจัย รร.นนก.ปี ๕๘ 

๕.ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ๐/๕ หนังสือขออนุมัติจัดโครงการเปຂดโลกทัศน์งานวิจัย ปี ๕๘ 

๒.ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ๐/๒ หนังสือขออนุมัติจัดบรรยายพิเศษ 

๓.ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ๐/๓ ผนการจัดกิจกรรมผูຌเรียนทีไสงเสริมผลการเรียนรูຌของ รร.นนก. 
โดย กรม นนอ.รอ.ฯ ิ฿นสวนของผนกิจกรรมชมรมของ นนอ.
ประจ าปี ๒๕๕๘ี ละรายงานผลการจัดกิจกรรมผูຌเรียนฯ 

๘.ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ๐/๘ บอร์ดประชาสัมพันธ์เกีไยวกับการประกันคุณภาพการศกกษา 

ละเวใบไซต์ กปศ.ฯ  
๕.ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ๐/๕ โครงการเพิไมพูนความรูຌดຌานการประกันคุณภาพการศกกษา 

฿หຌกับ นนอ. 
ํ์.ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ๐/ํ์ หลักสูตรฝึกอบรมนิสิตนักศกกษา เพืไอสงเสริมสนับสนุน 

การประกันคุณภาพการศกกษาภาย฿นสถาบันอุดมศกกษา 

ํํ.ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ๐/ํํ รายงานผลกิจกรรมชมรมของ นนอ. 
ํ๒.ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ๐/ํ๒ รายงานผลกิจกรรมชมรมของ นนอ.ทีไท ารวมกับสถาบันอืไน 

ํ๏.ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ๐/ํ๏ ผนการจัดกิจกรรมผูຌเรียนทีไสงเสริมผลการเรียนรูຌตาม 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกกษาหงชาติของ รร.นนก. 
โดย กกศ.ฯ ิ฿นสวนของผนการศกกษาดูงานของภาควิชาประจ าปี 
๒๕๕๕ี ละรายงานผลการจัดกิจกรรมผูຌเรียนฯ 

ํ๐.ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ๐/ํ๐ ผนการจัดกิจกรรมผูຌเรียนทีไสงเสริมผลการเรียนรูຌของ รร.นนก. 



๒๓๓ |       รายงานการประเมินตนเอง โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธริาช ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 
 

โดย กรม นนอ.รอ.ฯ ิ฿นสวนของผนกิจกรรมชมรมของ นนอ.
ประจ าปี ๒๕๕๕ี ละรายงานผลการจัดกิจกรรมผูຌเรียนฯ 

ตัวบ่งชี้ ๒.๑๕ 

ํ.ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ๕/ํ  หลักฐานสดงกิจกรรม/โครงการดຌานการสง เสริมวิชาการ 

ละ/หรือทักษะทางวิชาชีพของ รร.นนก.ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 

๒.ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ๕/๒ หลั กฐ านสดงกิ จกร รม / โคร งการ พัฒนาผูຌ เ รี ยนทัๅ ง หมด 

ของ รร.นนก.ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 
 

ตัวบ่งชี้ ๒.๑๒ 

ํ.ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ๒/ํ หลักฐานสดงโครงการวิจัยของนักเรียนนายเรืออากาศทัๅงหมด
ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๕ 

๒.ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ๒/๒ หลักฐานสดงโครงการวิจัยของนักเรียนนายเรืออากาศ 

ทีไเกีไยวขຌองกับเทคโนโลยีการบินละการทหาร  
ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๕ 

 

มำตรฐำนทีไ ๓ กำรฝึกศึกษำวิชำทหำร และภำวะผู้น ำ 

ตัวบ่งชี้ ๓.๑ 

ํ.ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ/๒  หลักสูตร รร.นนก.ิฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๘ี 
๒.ปศ.รร.นนก.๒/๒.ํ/๏  หนังสืออนุมัติหลักสูตร รร.นนก.ิฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๘ี 

จากสภาการศกกษาวิชาการทหาร กห. 
๏.ปศ.รร.นนก.๓/๓.ํ/ํ ค าสัไง รร.นนก.ิเฉพาะีทีไ ๒/๕๒ การก าหนดหนຌาทีไของ 

สวนราชการละเจຌาหนຌาทีไ 
๐.ปศ.รร.นนก.๓/๓.ํ/๒ อนุมัติ นนอ.ชัๅนปีทีไ ๏ ฝึกท าการทน/ตงตัๅง นนอ.ชัๅนปีทีไ ๐  

เป็น นนอ.ผูຌบังคับบัญชา 

๕.ปศ.รร.นนก.๓/๓.ํ/๏ สรุปผลส ารวจความคิดเหในของ นนอ.ตอการฝึกภาคสนาม 

๒.ปศ.รร.นนก.๓/๓.ํ/๐ ผลประเมินการเรียนวิทยาการทหาร 

๓.ปศ.รร.นนก.๓/๓.ํ/๕ ผลการประเมินการฝึกอบรมความเป็นผูຌน า คุณธรรมละจริยธรรม 

๘.ปศ.รร.นนก.๓/๓.ํ/๒ ขออนุมัติไปราชการประชุมสรุปผลการฝึกภาคสนามของ นนอ. 
๕.ปศ.รร.นนก.๓/๓.ํ/๓ ขออนุมัติจัดประชุมสัมมนาวางผนการฝึกอบรมความเป็นผูຌน า฿หຌกับ 

นนอ.ละขอรับการสนับสนุน 

ตัวบ่งชี้ ๓.๒ 

ํ.ปศ.รร.นนก.๓/๓.๒/ํ ค าสัไง ทอ.ิเฉพาะี ทีไ ๒๘๒ ตงตัๅงผูຌบรรยายวิชาวิทยาการทหาร 

๒.ปศ.รร.นนก.๓/๓.๒/๒ ค าสัไง ทอ.ิเฉพาะีทีไ ๒๓ เรืไอง ตงตัๅงผูຌฝึกสอนละรับผิดชอบ 

การฝึกละศกกษาวิชาทหาร 



๒๓๘ |       รายงานการประเมินตนเอง โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธริาช ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 
 

๏.ปศ.รร.นนก.๓/๓.๒/๏ ค าสัไง ทอ.ิเฉพาะี ทีไ ํ๏๒ ตงตัๅงผูຌบรรยาย 

๐.ปศ.รร.นนก.๓/๓.๒/๐ ค าสัไง ทอ.ิเฉพาะี ทีไ ๒๘๒ ตงตัๅงผูຌบรรยายวิชาวิทยาการทหาร 

๕.ปศ.รร.นนก.๓/๓.๒/๕ ค าสัไง ทอ.ิเฉพาะี ทีไ ํ๏๒ ตงตัๅงผูຌบรรยาย 

๒.ปศ.รร.นนก.๓/๓.๒/๒ การสนับสนุนวิทยากรบรรยาย 

๓.ปศ.รร.นนก.๓/๓.๒/๓ ขอเรียนเชิญผูຌบรรยายพิเศษ ผบ.รร.นนก.บรรยาย฿นหัวขຌอ 
คุณธรรมละจริยธรรม฿นการปกครอง” ฿หຌก นนอ.ชัๅนปีทีไ ๐ 

๘.ปศ.รร.นนก.๓/๓.๒/๘ ขอรับการสนับสนุนวิทยากรบรรยาย฿นหัวขຌอ การปกครองบังคับ
บัญชา” ฿หຌก นนอ.ชัๅนปีทีไ ํ–๐ 

๕.ปศ.รร.นนก.๓/๓.๒/๕ ขอเรียนเชิญผูຌบรรยายหัวขຌอ การปฐมพยาบาลเบืๅองตຌน” ฿หຌก 
นนอ.ชัๅนปีทีไ ํ–๐ 

ํ์.ปศ.รร.นนก.๓/๓.๒/ํ์ สนับสนุนผูຌบรรยาย วิชา สถานการณ์โลก ละประเทศ 

รอบบຌาน” 

ํํ.ปศ.รร.นนก.๓/๓.๒/ํํ ขอรับการสนับสนุนวิทยากรบรรยาย หัวขຌอ ขຌอคิดประสบการณ์ 
นวทาง฿นการรับราชการละปฏิบัติงาน” 

ํ๒.ปศ.รร.นนก.๓/๓.๒/ํ๒ ขอเรียนเชิญผูຌบรรยายพิเศษ หัวขຌอ ปลูกฝังคานิยมหลัก ทอ.” ฿หຌก 
นนอ.ชัๅนปีทีไ ๐ 

ํ๏.ปศ.รร.นนก.๓/๓.๒/ํ๏ ขอรับการสนับสนุนวิทยากรบรรยายหัวขຌอ ระบบสืไอสาร 

ของ ทอ.ละรองรับการกຌาวสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” 

ํ๐.ปศ.รร.นนก.๓/๓.๒/ํ๐ ส าเนาเอกสารประวัติผูຌบรรยายทีไมีความเชีไยวชาญเฉพาะดຌานวิชาชีพ
ทหาร หรือส าเรใจการศกกษาระดับปริญญาโท 

฿นมหาวิทยาลัยทัๅงภาครัฐละเอกชน 

ํ๕.ปศ.รร.นนก.๓/๓.๒/ํ๕ ขอรับการสนับสนุนวิทยากรบรรยายหัวขຌอ ความรูຌระบบ LDM” 
฿หຌก นนอ.ชัๅนปีทีไ ํ-๐ 

ํ๒.ปศ.รร.นนก.๓/๓.๒/ํ๒ ขอรับการสนับสนุนวิทยากรบรรยายหัวขຌอเรืไอง กฎหมายทหาร” 
฿หຌก นนอ.ชัๅนปีทีไ ํ-๐  

ตัวบ่งชี้ ๓.๏ 

ํ.ปศ.รร.นนก.๓/๓.ํ/๏ สรุปผลส ารวจความคิดเหในของ นนอ.ชัๅนปีทีไ ํ ละ ๒  
ตอการฝึกภาคสนาม 

๒.ปศ.รร.นนก.๓/๓.ํ/๐ การน าผลการประเมินการฝึกอบรมวิชาการทหาร ละความเป็นผูຌน า 

คุณธรรมละจริยธรรมไป฿ชຌปรับปรุงการฝึก 

๏.ปศ.รร.นนก.๓/๓.ํ/๕ การประชุมสัมมนา฿นการลกเปลีไยนขຌอมูลละความรูຌ 
ดຌานการปกครองบังคับบัญชาของ กรม นนอ.รอ.ฯ 
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๐.ปศ.รร.นนก.๓/๓.๏/ํ ขออนุมัติ฿ชຌผนการฝึกศกกษาวิชาทหารละตารางการฝึกอบรม
หลักสูตรการฝึกบินของ นนอ.ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 

๕.ปศ.รร.นนก.๓/๓.๏/๒ ผนการฝึกอบรมความเป็นผูຌน าละจริยธรรม ประจ าเดือน พ.ย.๕๘ 

๒.ปศ.รร.นนก.๓/๓.๏/๏ ตารางการฝึกอบรมวิชาทหาร นนอ.ชัๅนปีทีไ ํ-๐ 

๓.ปศ.รร.นนก.๓/๓.๏/๐ ตารางศกกษาวิชาวิทยาการทหาร 

๘.ปศ.รร.นนก.๓/๓.๏/๕ กองพัฒนาภาวะผูຌน า 

๕.ปศ.รร.นนก.๓/๓.๏/๒ ประชุมศูนย์ประสานผานเวหา 
ํ์.ปศ.รร.นนก.๓/๓.๏/๓ สรุปผลส ารวจความคิดเหในของ นนอ.ชัๅนปีทีไ ํ ละ ๒ 

ตอการฝึกภาคสนาม 

ํํ.ปศ.รร.นนก..๓/๓.๏/๘ รวมเอกสารการฝึกความเป็นทหารอากาศ ิAirmanship Programs) 

ํ๒.ปศ.รร.นนก.๓/๓.๏/๕ ผนการฝึกชัยพฤกษ์ 
ํ๏.ปศ.รร.นนก.๓/๓.๏/ํ์ คูมือเครืไองฝึกจ าลองการบิน 

ํ๐.ปศ.รร.นนก.๓/๓.๏/ํํ คูมือการปกครองบังคับบัญชาฯิLDM)/คูมือ นนอ./ 
คูมือนายทหารปกครอง 

ตัวบ่งชี้ ๓.๔ 

ํ.ปศ.รร.นนก.๓/๓.ํ/๏ สรุปผลส ารวจความคิดเหในของ นนอ.ตอการฝึกภาคสนาม 

๒.ปศ.รร.นนก.๓/๓.๏/๐ ขอรับการสนับสนุนการฝึกบินของ นนอ.ประจ าปี ๕๘ 

๏.ปศ.รร.นนก.๓/๓.๏/๕ ผนการฝึกชัยพฤกษ์ ๕๘ ิเอกสารหนวยสนับสนุนภาย฿นี 
๐.ปศ.รร.นนก.๓/๓.๐/ํ ขออนุมัติจัดตัๅงกองอ านวยการฝึกภาคฤดูรຌอน นนอ.ชัๅนปีทีไ ํ ละ ๒ 

๕.ปศ.รร.นนก.๓/๓.๐/๒ การจัด อ.สนับสนุนภารกิจการฝึกละศกกษาของ นขต.ทอ.ปี ๕๘ 

๒.ปศ.รร.นนก.๓/๓.๐/๏ ขอรับการสนับสนุนการฝึกภาคฤดูรຌอนของ นนอ.ประจ าปี ๕๘ 

๓.ปศ.รร.นนก.๓/๓.๐/๐ ขอเชิญประชุมติดตามเรงรัดการ฿ชຌจายงบประมาณ 

 

มำตรฐำนทีไ ๘ กำรประกันและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

ตัวบ่งชี้ ๘.๑ 

ํ. ปศ.รร.นนก. ๘/๘.ํ/ํ   อຌางอิงมาตรฐานทีไ ๕ การบริหารจัดการละการพัฒนาสถาบัน 

๒. ปศ.รร.นนก. ๘/๘.ํ/๒ อຌางอิงมาตรฐานทีไ ๒ การบริหารหลักสูตรละการเรียนการสอน 

๏. ปศ.รร.นนก. ๘/๘.ํ/๏ อຌางอิงมาตรฐานทีไ ๒ การวิจัยละงานสรຌางสรรค์ 
๐. ปศ.รร.นนก. ๘/๘.ํ/๐ อຌางอิงมาตรฐานทีไ ๐ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมละ

ขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร 

๕. ปศ.รร.นนก. ๘/๘.ํ/๕  อຌางอิงมาตรฐานทีไ ๓ การฝึกศกกษาวิชาทหารละภาวะผูຌน า 

๒. ปศ.รร.นนก. ๘/๘.ํ/๒ อຌางอิงมาตรฐานทีไ ๘ การประกันละพัฒนาคุณภาพการศกกษา
ภาย฿น 
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๓. ปศ.รร.นนก. ๘/๘.ํ/๓ อຌางอิงมาตรฐานทีไ ํ คุณภาพผูຌส าเรใจการศกกษา 

๘. ปศ.รร.นนก. ๘/๘.ํ/๘ อຌางอิงมาตรฐานทีไ ๏ การบริการทางวิชาการละวิชาชีพ 

๕. ปศ.รร.นนก. ๘/๘.ํ/๕ ภาพการประชุมปรับปรุงหลักสูตร รร.นนก.รวมกับกรมสายวิทยาการ
ของกองทัพอากาศ 

ํ์. ปศ.รร.นนก. ๘/๘.ํ/ํ์ รายงานจ านวนนักเรียนทีไสมัครสอบคัดเลือกเขຌาเป็น 

นักเรียนเตรียมทหาร฿นสวนของกองทัพอากาศ  
ํํ. ปศ.รร.นนก. ๘/๘.ํ/ํํ เอกสารละภาพกิจกรรมการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ  

เพืไอพัฒนาโปรกรมบริหารฐานขຌอมูล รร.นนก. 
ํ๒. ปศ.รร.นนก. ๘/๘.ํ/ํ๒ ค าสัไงตงตัๅง คณก.พัฒนาระบบคุณภาพละติดตามการท างานตาม 

ระบบฐานขຌอมูลระบบบริหาร รร.นนก. 
ํ๏. ปศ.รร.นนก. ๘/๘.ํ/ํ๏ ค าสัไงตงตัๅง คณก.ระบบคุณภาพของ รร.นนก.  
ํ๐. ปศ.รร.นนก. ๘/๘.ํ/ํ๐ นโยบาย ผบ.รร.นนก.ดຌานการประกันคุณภาพการศกกษา 

ํ๕. ปศ.รร.นนก. ๘/๘.ํ/ํ๕ นโยบายการบริหารความเสีไยงละการควบคุมภาย฿น รร.นนก.  
พ.ศ.๒๕๕๒–๒๕๕๘ ละค าสัไงตงตัๅง คณก.บริหารความเสีไยง 

ํ๒. ปศ.รร.นนก. ๘/๘.ํ/ํ๒ ผนปฏิบัติราชการ รร.นนก. ปี พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘  

ํ๓. ปศ.รร.นนก. ๘/๘.ํ/ํ๓ ผนปฏิบัติราชการ รร.นนก.ปี พ.ศ.๒๕๕๘ ละผนวกผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการประกอบผนปฏิบัติราชการ รร.นนก. 
ปี พ.ศ.๒๕๕๘ 

ํ๘. ปศ.รร.นนก. ๘/๘.ํ/ํ๘ ผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศกกษา รร.นนก.พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๒๒ 

ํ๕. ปศ.รร.นนก. ๘/๘.ํ/ํ๕ ผนงานประกันคุณภาพการศกกษา ปี พ.ศ.๒๕๕๘ 

ละวงรอบปฏิทินการจัดท าประกันคุณภาพการศกกษาของ รร.นนก. 
๒์. ปศ.รร.นนก. ๘/๘.ํ/๒์ คูมือการประกันคุณภาพการศกกษา รร.นนก.              
๒ํ. ปศ.รร.นนก. ๘/๘.ํ/๒ํ คูมือตรวจประกันคุณภาพการศกกษาภาย฿น รร.นนก. 
๒๒. ปศ.รร.นนก. ๘/๘.ํ/๒๒ คูมือบริหารงานประกันคุณภาพการศกกษา รร.นนก. 
๒๏. ปศ.รร.นนก. ๘/๘.ํ/๒๏ คูมือละนโยบายการปฏิบัติกิจกรรมเพืไอสังคมละสาธารณะ

ประโยชน์ ส าหรับ นนอ. 
๒๐. ปศ.รร.นนก. ๘/๘.ํ/๒๐ คูมือบริหารความเสีไยง รร.นนก. 
๒๕. ปศ.รร.นนก. ๘/๘.ํ/๒๕ ค าสัไง฿หຌขຌาราชการเขຌารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากร 

เป็นเจຌาหนຌาทีไประกันคุณภาพการศกกษา สถาบันการศกกษาของ
กองทัพ รุนทีไ ๓ ระหวางวันทีไ ํ๕-๒๒ เม.ย.๕๘                      
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๒๒. ปศ.รร.นนก. ๘/๘.ํ/๒๒ ค าสัไง฿หຌขຌาราชการเขຌารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา 

บุคลากรเป็นผูຌตรวจสอบละประเมินประกันคุณภาพการศกกษา
ภาย฿นสถาบันการศกกษาของกองทัพ รุนทีไ ํ์  
ระหวางวันทีไ ํ๒-๒๐ มิ.ย.๕๘ 

๒๓. ปศ.รร.นนก. ๘/๘.ํ/๒๓ หนังสือขออนุมัติ฿หຌขຌาราชการเดินทางไปราชการ เพืไอเขຌารวมประชุม 

วิชาการนานาชาติ การประกันคุณภาพการศกกษา” ประจ าปี ๒๕๕๘ 

ระหวางวันทีไ ํ๐-ํ๒ ต.ค.๕๘ ณ ศูนย์นิทรรศการละการประชุม 

ไบเทคบางนา จัดโดย สมศ. 
๒๘. ปศ.รร.นนก.๘/๘.ํ/๒๘ ฟ้มการจัดกิจกรรม/โครงการดຌานการประกันคุณภาพการศกกษาของ 

กปศ.บก.รร.นนก.ละรายงานผลการจัดกิจกรรม/โครงการฯ ปี ๕๘ 

๒๕. ปศ.รร.นนก.๘/๘.ํ/๒๕ รายงานการประเมินตนเอง ิSelf-Assessment Report: SAR)  

ของ รร.นนก.ประจ าปี ๒๕๕๓ 

๏์. ปศ.รร.นนก.๘/๘.ํ/๏์ ค าสัไงตงตัๅงคณะกรรมการติดตามการพัฒนาคุณภาพ รร.นนก. 
ละติดตามการปฏิบัติงานตามตัวบงชีๅ 

๏ํ. ปศ.รร.นนก.๘/๘.ํ/๏ํ ผนพัฒนาคุณภาพการศกกษาตามค านะน าของ สปท.ละ สมศ. 
๏๒. ปศ.รร.นนก.๘/๘.ํ/๏๒ รางตัวบงชีๅการประเมินคุณภาพการศกกษาภาย฿นสถาบันการศกกษา

ของกองทัพ ระดับปริญญาตรีขกๅนไป พ.ศ.๒๕๕๕ 

๏๏. ปศ.รร.นนก.๘/๘.ํ/๏๏ รางตัวบงชีๅการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสีไของ สมศ. 
๏๐. ปศ.รร.นนก.๘/๘.ํ/๏๐ ค าสัไงละหนังสือเชิญ฿หຌขຌาราชการ รร.นนก.รวมเป็นอนุกรรมการ

การตรวจสอบละประเมินคุณภาพการศกกษาภาย฿น 
สถาบันการศกกษาของกองทัพ ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 

ตัวบ่งชี้ทีไ ๘.๒ 

ํ. ปศ.รร.นนก.๘/๘.๒/ํ รายงานการตรวจสอบละประเมินคุณภาพการศกกษาภาย฿น  
สถาบันการศกกษาของกองทัพ รร.นนก.ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๕ 
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๕.๔ แผนงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ 

เดือน กิจกรรม 

เม.ย.   นขต.รร.นนก. รวบรวมละสรุปผลขຌอมูลการจัดการเรียนการสอน การปฏิบัติงานของ                
ปีการศกกษาทีไผานมา  
  กปศ.บก.รร.นนก. ติดตามความกຌาวหนຌาการปฏิบัติตามผนปฏิบัติราชการทีไเกีไยวขຌอง
กับงานประกันคุณภาพละเสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพการศกกษา 

  กปศ.บก.รร.นนก. ตรวจสอบระบบฐานขຌอมูลประกันคุณภาพการศกกษา฿นภาพรวมของ              
ปีทีไผานมา 
  กปศ.บก.รร.นนก. จัดท าฟ้มเป็น electronic ส ารอง฿นภาพรวมของปีทีไผานมา 

พ.ค.   นขต.รร.นนก. รวบรวมละสรุปผลขຌอมูลการจัดการเรียนการสอน การปฏิบัติงานของ
เดือนทีไผานมา ละ฿สหลักฐานตาม มาตรฐาน/ตัวบงชีๅ/เกณฑ์ ผานระบบภาย฿นวันทีไ ํ์ 
ของเดือน  
 กปศ.บก.รร.นนก. ติดตามความกຌาวหนຌาการปฏิบัติตามผนปฏิบัติราชการทีไเกีไยวขຌอง
กับงานประกันคุณภาพละเสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพการศกกษา 

  นขต.รร.นนก. จัดท ารายงานการประเมินตนเอง ิฉบับรางี ตามคูมือประกันคุณภาพ
การศกกษา รร.นนก. สง฿หຌ กปศ.บก.รร.นนก.  
  ประชุมผูຌตรวจ เริไมตรวจ SAR ละ สรุปเบืๅองตຌน 

  สรุปการตรวจ฿หຌ ผูຌบังคับบัญชา ละ หน.นขต. รับทราบ 

มิ.ย.   นขต.รร.นนก. รวบรวมละสรุปผลขຌอมูลการจัดการเรียนการสอน  
การปฏิบัติงานของเดือนทีไผานมา ละ฿สหลักฐานตาม มาตรฐาน/ตัวบงชีๅ/เกณฑ์  
ผานระบบภาย฿นวันทีไ ํ์ ของเดือน  
  กปศ.บก.รร.นนก. ติดตามความกຌาวหนຌาการปฏิบัติตามผนปฏิบัติราชการทีไเกีไยวขຌอง
กับงานประกันคุณภาพละเสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพการศกกษา 

 การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง รร.นนก.  
 จัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศกกษา เพืไอรับรองรางรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ของ รร.นนก. 
  เสนอ SAR ฉบับสมบูรณ์฿หຌ ผบ.รร.นนก. ลงนาม 

 สงรายงานประเมินตนเอง (SAR) ของ รร.นนก.฿หຌ สปท. 
มิ.ย.  เริไมจัดท ารายงานประเมินตนเอง (SAR) ของ รร.นนก.ส าหรับรับการตรวจละประเมิน

คุณภาพภายนอกรอบสามจาก สมศ. 
 ประชุมชีๅจงการรับการตรวจประกันคุณภาพการศกกษาภาย฿นจาก สปท. ฿หຌกับ
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เดือน กิจกรรม 

บุคลากรของ รร.นนก. 
 ประชุมชีๅจงการรับการตรวจประกันคุณภาพการศกกษาภาย฿นจาก สปท. ฿หຌกับ นนอ. 
 รร.นนก.รับการตรวจประกันคุณภาพการศกกษาภาย฿นจาก สปท. 
 สงรายงานประเมินตนเอง (SAR) ของ รร.นนก.฿หຌ สมศ. 

ก.ค. 

 

 

  นขต.รร.นนก. รวบรวมละสรุปผลขຌอมูลการจัดการเรียนการสอน การปฏิบัติงานของ
เดือนทีไผานมา ละ฿สหลักฐานตาม มาตรฐาน/ตัวบงชีๅ/เกณฑ์ ผานระบบภาย฿นวันทีไ ํ์ 
ของเดือน 

  กปศ.บก.รร.นนก. ติดตามความกຌาวหนຌาการปฏิบัติตามผนปฏิบัติราชการทีไเกีไยวขຌอง
กับงานประกันคุณภาพละเสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพการศกกษา  
 ประชุมเตรียมรับการตรวจละประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามจาก สมศ. 
 สปท.สรุปผลการตรวจประกันคุณภาพการศกกษาภาย฿น รร.นนก. 
 รร.นนก.รับการตรวจละประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามจาก สมศ. 

ส.ค.   นขต.รร.นนก. รวบรวมละสรุปผลขຌอมูลการจัดการเรียนการสอน การปฏิบัติงานของ
เดือนทีไผานมา ละ฿สหลักฐานตาม มาตรฐาน/ตัวบงชีๅ/เกณฑ์ ผานระบบ ภาย฿นวันทีไ ํ์ 
ของเดือน 

  กปศ.บก.รร.นนก. ติดตามความกຌาวหนຌาการปฏิบัติตามผนปฏิบัติราชการทีไเกีไยวขຌอง
กับงานประกันคุณภาพละเสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพการศกกษา 

ก.ย.  กปศ.บก.รร.นนก. รวบรวมผลการประเมินน าเสนอทีไประชุมคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศกกษา เพืไอน าเสนอเป็นนวทาง฿นการจัดท าผนปรับปรุงการปฏิบัติงานตอ
คณะกรรรมการเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

  นขต.รร.นนก. รวบรวมละสรุปผลขຌอมูลการจัดการเรียนการสอน การปฏิบัติงานของ
เดือนทีไผานมา ละ฿สหลักฐานตาม มาตรฐาน/ตัวบงชีๅ/เกณฑ์ ผานระบบ ภาย฿นวันทีไ ํ์ 
ของเดือน 

  กปศ.บก.รร.นนก. ติดตามความกຌาวหนຌาการปฏิบัติตามผนปฏิบัติราชการทีไเกีไยวขຌอง
กับงานประกันคุณภาพละเสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพการศกกษา 

ต.ค. 

 

 

  นขต.รร.นนก. รวบรวมละสรุปผลขຌอมูลการจัดการเรียนการสอน การปฏิบัติงานของ
เดือนทีไผานมา ละ฿สหลักฐานตาม มาตรฐาน/ตัวบงชีๅ/เกณฑ์ ผานระบบ ภาย฿นวันทีไ ํ์ 
ของเดือน 

  กปศ.บก.รร.นนก. ติดตามความกຌาวหนຌาการปฏิบัติตามผนปฏิบัติราชการทีไเกีไยวขຌอง
กับงานประกันคุณภาพละเสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพการศกกษา 



๒๘๐ |          รายงานการประเมนิตนเอง โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 
 

เดือน กิจกรรม 

   ติดตามผลการจัดท าผนปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

พ.ย.   นขต.รร.นนก. รวบรวมละสรุปผลขຌอมูลการจัดการเรียนการสอน การปฏิบัติงานของ
เดือนทีไผานมา ละ฿สหลักฐานตาม มาตรฐาน/ตัวบงชีๅ/เกณฑ์ ผานระบบ ภาย฿นวันทีไ ํ์ 
ของเดือน 

  กปศ.บก.รร.นนก. ติดตามความกຌาวหนຌาการปฏิบัติตามผนปฏิบัติราชการทีไเกีไยวขຌอง
กับงานประกันคุณภาพละเสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพการศกกษา 
  สรุปผลการประกันคุณภาพการศกกษาของ รร.นนก. ฿นรอบ ๒ เดือน 

ธ.ค.   นขต.รร.นนก. รวบรวมละสรุปผลขຌอมูลการจัดการเรียนการสอน การปฏิบัติงานของ
เดือนทีไผานมา ละ฿สหลักฐานตาม มาตรฐาน/ตัวบงชีๅ/เกณฑ์ ผานระบบ ภาย฿นวันทีไ ํ์ 
ของเดือน 

  กปศ.บก.รร.นนก. ติดตามความกຌาวหนຌาการปฏิบัติตามผนปฏิบัติราชการทีไเกีไยวขຌอง
กับงานประกันคุณภาพละเสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพการศกกษา 

ม.ค.   นขต.รร.นนก. รวบรวมละสรุปผลขຌอมูลการจัดการเรียนการสอน การปฏิบัติงานของ
เดือนทีไผานมา ละ฿สหลักฐานตาม มาตรฐาน/ตัวบงชีๅ/เกณฑ์ ผานระบบ ภาย฿นวันทีไ ํ์ 
ของเดือน 

  กปศ.บก.รร.นนก. ติดตามความกຌาวหนຌาการปฏิบัติตามผนปฏิบัติราชการทีไเกีไยวขຌอง
กับงานประกันคุณภาพละเสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพการศกกษา 

ก.พ.   นขต.รร.นนก. รวบรวมละสรุปผลขຌอมูลการจัดการเรียนการสอน การปฏิบัติงานของ
เดือนทีไผานมา ละ฿สหลักฐานตาม มาตรฐาน/ตัวบงชีๅ/เกณฑ์ ภาย฿นวันทีไ ํ์ ของเดือน 

 กปศ.บก.รร.นนก. ติดตามความกຌาวหนຌาการปฏิบัติตามผนปฏิบัติราชการทีไเกีไยวขຌอง
กับงานประกันคุณภาพละเสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพการศกกษา 

มี.ค.   นขต.รร.นนก. รวบรวมละสรุปผลขຌอมูลการจัดการเรียนการสอน การปฏิบัติงานของ
เดือนทีไผานมา ละ฿สหลักฐานตาม มาตรฐาน/ตัวบงชีๅ/เกณฑ์ ภาย฿นวันทีไ ํ์ ของเดือน 

 กปศ.บก.รร.นนก. ติดตามความกຌาวหนຌาการปฏิบัติตามผนปฏิบัติราชการทีไเกีไยวขຌอง
กับงานประกันคุณภาพละเสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพการศกกษา 

 



๒๘๕ |         รายงานการประเมนิตนเอง โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 

 

 

๕.๕ ค ำสัไงแต่งตั้งคณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

ํ. ค าสัไงโรงเรียนนายเรืออากาศ ิเฉพาะี ทีไ ๐๐/๕๕ เรืไอง กຌไขค าสัไง รร.นนก. ิเฉพาะี  
ทีไ ๕/๕๏ ลง ๒๐ ต.ค. ๕๕ เรืไอง ตงตัๅงคณะกรรมการระบบคุณภาพของ รร.นนก. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๘๒ |         รายงานการประเมนิตนเอง โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ประจ าปีการศกกษา ๒๕๕๘ 

 

 

 

 













































 




	หน้าปก
	คำนำ
	บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
	สารบัญ

	ข้อมูลพื้นฐานของสถาบัน
	ส่วนที่ ๓ การติดตามข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพ
	มาตรฐานที่ ๑
	มาตรฐานที ๒
	มาตรฐานที่ ๓-๔
	มาตรฐานที่ ๕
	มาตรฐานที่ ๖
	มาตรฐานที่ ๗
	มาตรฐานที่ ๘

	ส่วนที่ ๔ ผลดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
	มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้สำเร็งการศึกษา
	มาตรฐานที่ ๒ การวิงัยและงานสร้างสรรค์
	มาตรฐานที่ ๓ การบริการวิชาการและวิชาชีพ
	มาตรฐานที่ ๔ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ
	มาตรฐานที่ ๕ การบริหารงัดการและพัฒนาสถาบัน
	มาตรฐานที่ ๖ การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน
	มาตรฐานที่ ๗ การฝึกศึกษาวิชาทหารและภาวะผู้นำ
	มาตรฐานที่ ๘ การประกันและพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน
	ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานและตัวบ่งชี้ระดับสถาบัน
	ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพระดับสถาบัน

	ส่วนที่ ๕ ภาคผนวก
	ข้อมูลพื้นฐาน
	ตารางแสดงเป้าหมายของตัวบ่งชี้ในแต่ละมาตรฐาน
	ตารางแสดงแหล่ง/เอกสารอ้างอิงในการตรวงสอบและประเมินคุณภาพ
	แผนงานประกันคุณภาพการศึกษา ประงำปีการศึกษา  ๒๕๕๘
	คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา


