
โครงร่างองคก์ารของโรงเรียนนายเรืออากาศ 

P.1ก(1) โรงเรยีนนายเรอือากาศ (รร.นอ.) เป็นสถาบนัการศกึษาเฉพาะทาง สงักดักระทรวง 

กลาโหม ก่อตัง้มาตัง้แต่ปี พ.ศ.2496 เพื่อทําหน้าทีผ่ลตินายทหารอากาศชัน้สญัญาบตัรใหก้บั

กองทพัอากาศ (ทอ.) ซึง่ส่วนหน่ึงประมาณรอ้ยละ 60 จะไดร้บัการคดัเลอืกใหเ้ป็นศษิยก์ารบนิเพื่อเตรยีม

ตวัเป็นนกับนิรบ ส่วนทีเ่หลอืจะไดร้บัการบรรจเุขา้ทํางานในหน่วยงานของ ทอ. ในปจัจบุนักระบวนการ

ผลตินายทหารอากาศชัน้สญัญาบตัรของ รร.นอ. ดาํเนินการใน 3 ลกัษณะ คอื  

 

1) กระบวนการพฒันาศกัยภาพของนกัเรยีนนายเรอือากาศ (นนอ.) ใหม้คีวามรูพ้ืน้ฐานระดบั

ปรญิญาตรใีนสาขาวชิาทางดา้นวศิวกรรมศาสตรห์รอืวทิยาศาสตร ์และมขีดีความสามารถในการพฒันาตน

อยา่งต่อเน่ือง เพื่อปฏบิตังิานใน ทอ. อย่างมปีระสทิธภิาพ ในดา้นการใชง้านและบํารงุรกัษาอากาศยานรบ

ทีป่ระกอบไปดว้ยเทคโนโลยทีางวศิวกรรมศาสตรแ์ละวทิยาศาสตรข์ ัน้สงู ทีม่กีารพฒันาอยูต่ลอดเวลา 

ปจัจบุนัเปิดการเรยีนการสอนใน 7 สาขาวชิาคอื สาขาวชิาวศิวกรรมอากาศยาน สาขาวชิาวศิวกรรม 

เครือ่งกล สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ สาขาวชิา

คอมพวิเตอร ์และสาขาวชิาวสัดุศาสตรท์างการทหารและอากาศยาน  

 

2)  กระบวนการบ่มเพาะศกัยภาพในความเป็นผูนํ้าและความแขง็แกรง่ทัง้ทางรา่งกายและจติใจ

ตามลกัษณะการปฏบิตังิานในฐานะผูนํ้าหน่วยใน ทอ. ทีน่ายทหารสญัญาบตัรจาํเป็นตอ้งมคีวามเป็นผูนํ้า

ในการปกครองบงัคบับญัชาและบรหิารขา้ราชการทีอ่ยูใ่นปกครองใหม้คีวามพรอ้มในการป้องกนัประเทศ  

 

3)  กระบวนการบ่มเพาะความเป็นทหารอากาศอาชพี และปลกูฝงัอุดมการณ์ความเป็นทหารที่

เป็นสุภาพบุรษุ จงรกัภกัด ีกลา้หาญ ซื่อสตัย ์รกัเกยีรต ิมวีนิยั มคีุณธรรมและจรยิธรรม มคีวามเสยีสละ มี

ความสามคัคแีละความรบัผดิชอบต่อหน้าที ่ เพื่อสรา้งวฒันธรรมกองทพัอากาศทีนํ่าไปสู่การเป็นกองทพั 

อากาศชัน้นําในภูมภิาค  

ทัง้น้ีกระบวนการทัง้สามดําเนินการควบคู่กนัไปตลอดระยะเวลา 4 ปีที ่นนอ. ศกึษาอยูใ่น รร.นอ. 

ในลกัษณะอยูป่ระจาํและไมเ่สยีค่าใชจ้า่ยใดๆ อกีทัง้ยงัไดร้บัเงนิเดอืน เบีย้เลีย้ง และสวสัดกิารต่างๆ 

ตามทีก่ระทรวงกลาโหมกําหนด อยา่งไรกด็ ี นนอ. จะผ่านการขดัเกลาและปลกูฝงัจติสาํนึกของความเป็น

ผูนํ้าและความเป็นทหารอาชพีอยูต่ลอดช่วงเวลาตัง้แต่ 5 นาฬกิาจนถงึ 22 นาฬกิา นอกเหนือจาก

การศกึษาในสาขาวชิาตามหลกัสตูรในระดบัอุดมศกึษาปกต ิ 

นอกจากน้ี ตามภารกจิของสถาบนัอุดมศกึษา รร.นอ. ตอ้งทาํหน้าทีว่จิยั ใหบ้รกิารทางวชิาการ 

และทาํนุบาํรงุศลิปวฒันธรรม งานวจิยัทีมุ่ง่เน้นในปจัจบุนัเกีย่วขอ้งกบัอากาศยานไรน้กับนิ  

 

P.1ก(2)  ปจัจบุนั รร.นอ. ดาํเนินการภายใต้ วิสยัทศัน์ “ดาํรงการเป็นสถาบนัทีท่รงคณุค่าและ

สง่างาม เพื่อบ่มเพาะผูนํ้าในอนาคตของกองทพัอากาศใหม้คีวามพรอ้มในการป้องกนัประเทศ ดว้ยการ

จดัการฝึกศกึษาทีส่ามารถพฒันาศกัยภาพของนกัเรยีนนายเรอือากาศใหเ้ป็นผูท้ีม่คีวามรอบรูใ้นวชิาการ
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ระดบัอุดมศกึษาทางดา้นวศิวกรรมศาสตรห์รอืวทิยาศาสตรท์ีส่มัพนัธก์บัอากาศยานและการบนิ มขีดี

ความสามารถในการพฒันาตนอยา่งต่อเน่ือง มภีาวะผูนํ้า มคีวามเขม้แขง็ทัง้ร่างกายและจติใจ มคีวามเป็น

ทหารอากาศอาชพี และสามารถดํารงตนอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมคีวามสุข มุง่มัน่ใหส้ถาบนัก้าวสู่การเป็น

แหล่งองคค์วามรูด้า้นอากาศยานและการบนิของชาตภิายในปี 2562 ดว้ยศกัยภาพและความรว่มมอืของ

บุคลากร” สาํหรบัค่านิยมหลกั ใชต้วัยอ่หน่วยทีเ่ป็นภาษาองักฤษคอื RTAFA (Royal Thai Air Force 

Academy) เป็นแนวทาง มคีวามหมายดงัน้ี 

R (Responsibility) ความรบัผิดชอบต่อหน้าท่ี หมายถงึ มุง่มัน่ในการปฏบิตัหิน้าทีอ่ยา่งเตม็

กําลงั รวมทัง้การพฒันาและปรบัปรงุการปฏบิตังิานใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 

T (Teamwork) การทาํงานเป็นทีม หมายถงึ ความสามคัคปีรองดองในการปฏบิตังิาน เคารพ

ความคดิเหน็ของสมาชกิ ใหค้วามรว่มมอืปฏบิตัติามขอ้ตกลงของหน่วยงาน มสี่วนรว่มไปสู่ความเป็นเลศิ

ของผลงาน เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายรว่มกนั 

A (Achievement) มุ่งเน้นผลสมัฤทธ์ิ หมายถงึ การมุง่มัน่ทํางานโดยใชค้วามรู ้ ความสามารถ

ของตนเองและรว่มมอืกบัผูอ้ื่นดาํเนินการจนสาํเรจ็บรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร 

F (Faithfulness) ความซ่ือสตัย ์หมายถงึ ซื่อตรง จรงิใจ โปรง่ใส ยตุธิรรม ยดึมัน่ในความถูกตอ้ง   

รกัองคก์ร ปฏบิตังิานโดยยดึหลกัธรรมาภบิาล 

A (Airmanship) คณุลกัษณะทหารอากาศท่ีดี หมายถงึ การมคีุณลกัษณะทหารอากาศ ความมี

วนิยัในตนเอง ประพฤตปิฏบิตัติามแบบธรรมเนียมทหารอากาศ และ แสวงหาความรูค้วามเชีย่วชาญใน

การปฏบิตัหิน้าที ่เพื่อบรรลุวสิยัทศัน์ของ ทอ.  

รร.นอ. ยดึวฒันธรรมการทํางานของกองทพัไทยทีค่ํานึงถงึ ชาต ิเกยีรต ิวนิยั กลา้หาญ    

สมรรถนะหลกัของ รร.นอ. คอื แหล่งองคค์วามรูท้างดา้นอากาศยานและการบนิ  องคค์วามรูใ้น

การ บ่มเพาะความเป็นทหารอากาศอาชพีและภาวะผูนํ้าทางทหาร ซึง่องคค์วามรูด้งักล่าวไดร้บัการสัง่สม

และพฒันามาเป็นเวลานานนบัตัง้แต่ก่อตัง้ รร.นอ. ในปี พ.ศ. 2496 รวมทัง้ถอืเป็นองคค์วามรูท้ีส่ําคญัใน

การบรรลุภารกจิของ รร.นอ. 

 

P.1ก(3)  รร.นอ. มผีูป้ฏบิตังิานรวม 481 คน สามารถแบ่งไดเ้ป็น 7 กลุ่ม คอื ฝา่ยบรหิารจาํนวน     

12 คน ฝา่ยอํานวยการงานบรหิารจาํนวน 30 คน คณาจารยด์า้นวชิาการในการเรยีนการสอน

ระดบัอุดมศกึษาจาํนวน 128 คน คณาจารย/์ครฝึูกดา้นวชิาทหารจาํนวน 12 คน นายทหารปกครอง/ครฝึูก

ดา้นความเป็นผูนํ้าและจรยิธรรมจาํนวน 13 คน คณาจารย/์ครฝึูกดา้นพลศกึษาและการกฬีาจาํนวน 10 

คน และบุคลากร     สายงานสนบัสนุนจาํนวน 276 คน  

ฝา่ยบรหิารระดบัสงูทุกคนผ่านการศกึษาในวทิยาลยัการทพัอากาศ หลกัสตูร 1 ปี ทีศ่กึษา

เกีย่วกบัสภาวะแวดลอ้มทางยทุธศาสตรข์องโลก เพื่อวเิคราะหผ์ลกระทบทีอ่าจจะเกดิขึน้ต่อความมัน่คง
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ของประเทศ และใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผน การเตรยีมการ และการใชก้ําลงัทางอากาศในอนาคต โดย

มคีุณวุฒริะดบัปรญิญาเอก 3 คน ปรญิญาโท 2 คน และปรญิญาตร ี7 คน  

ในส่วนของคณาจารยด์า้นวชิาการในการเรยีนการสอนระดบัอุดมศกึษามคีุณวุฒริะดบัปรญิญาเอก   

19 คน ปรญิญาโท 84 คน ปรญิญาตร ี 22 คน โดยมตีําแหน่งทางวชิาการระดบัศาสตราจารย ์ 12 คน       

รองศาสตราจารย ์30 คน ผูช่้วยศาสตราจารย ์19 คน และอาจารย ์67 คน 

สาํหรบัคุณวุฒขิองบุคลากรกลุ่มอื่นๆ ในภาพรวมมคีุณวุฒริะดบัปรญิญาโท 5 คน ปรญิญาตร ี      

118 คน และตํ่ากว่าปรญิญาตร ี 221 คน อยา่งไรกด็ ี ระดบัหวัหน้างานผ่านการฝึกอบรมดา้นการบรหิาร

จดัการ  

ในการปฏบิตังิานตามแผนปฏบิตัริาชการของ รร.นอ.หวัหน้าส่วนงานในแต่ละกลุ่มจะมสี่วนรว่มใน

การประชุมและออกความคดิเหน็ในฐานะตวัแทนกลุ่มดว้ยทุกครัง้ ทัง้น้ีแต่ละกลุ่มจะมคีวามกา้วหน้าในสาย

งานของตน และมคีวามปลอดภยัในการทํางานตามระเบยีบ ทอ.ว่าดว้ยนิรภยัภาคพืน้ทีม่กีารตรวจสอบ

เป็นประจาํ 

 

P.1ก(4)  ลกัษณะโดยรวมของอาคารสถานที ่ เทคโนโลย ี อุปกรณ์และสิง่อํานวยความสะดวกใน     

รร.นอ. ดงัแสดงในรปูที ่P.1ก 

 

รายการ ลกัษณะโดยรวม 

อาคาร

สถานที ่

อาคารเรยีนและอาคารปฏบิตักิารต่างๆ 10 อาคาร และอาคารส่วนงานอื่นๆ 

เทคโนโลย ี มรีะบบเครอืข่าย และ internet ของ รร.นอ. และของ ทอ.  

อุปกรณ์ อุปกรณ์การทดลองพืน้ฐานของ 7 สาขาวชิา อุโมงคล์ม  Engineering Flight  

Simulator  อุปกรณ์สรา้งชิน้งานตน้แบบ อุปกรณ์จาํลองระบบควบคุม และอุปกรณ์

การฝึกศกึษาวชิาทหารพืน้ฐาน สนามทดสอบกําลงัใจกําลงักาย เครือ่งคอมพวิเตอร์

จาํลองการฝึกบนิ รวมทัง้อุปกรณ์การฝึกความเป็นผูนํ้าทางทหารและอุปกรณ์กฬีา

ต่างๆ  

สิง่อํานวย

ความสะดวก 

หอ้งปฏบิตักิารภาษา หอ้งปฏบิตักิารเคมแีละฟิสกิส ์ หอ้งปฏบิตักิารทางวศิวกรรม

ต่างๆ ใน 5 สาขาวชิาตามหลกัสตูร หอ้งปฏบิตักิารทางวสัดุศาสตร ์ หอ้งปฏบิตักิาร

คอมพวิเตอร ์รวมทัง้สิง่อํานวยความสะดวกอื่นๆ ทีจ่าํเป็น  

 

รปูท่ี P.1ก ลกัษณะโดยรวมของอาคารสถานที ่เทคโนโลย ีอุปกรณ์และสิง่อํานวยความสะดวกใน รร.นอ. 
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P.1ก(5) ลกัษณะโดยรวมของกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตังิานใน รร.นอ.        

ไดแ้ก่ ประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร เรือ่งเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ี พ.ศ.2548 

พระราชบญัญตัวิศิวกร พ.ศ. 2542 พระราชบญัญตักิําหนดวทิยฐานะผูส้ําเรจ็วชิาการทหาร (ฉบบัที ่ 5) 

พ.ศ.2533 ขอ้บงัคบัสภาการศกึษาวชิาการทหาร ว่าดว้ย การกําหนดมาตรฐานหลกัสตูรการศกึษาระดบั

ปรญิญาตรขีองโรงเรยีนทหาร พ.ศ.2545 ระเบยีบ ทอ. ว่าดว้ย รร.นอ. 2554 การตรวจประเมนิและรบัรอง

มาตรฐานการศกึษาของสถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ (สปท.) และสาํนกังานรบัรองมาตรฐานการศกึษา 

(สมศ.) รวมทัง้ระเบยีบ ขอ้บงัคบัอื่นๆ ทีใ่ชก้บัหน่วยงานราชการ 

 

P.1ข(1)  รร.นอ. เป็นหน่วยงานขึน้ตรงกบั ทอ. หน่วยงานหน่ึงในจาํนวน 41 หน่วยงานขึน้ตรง

ทัง้หมด โดยมโีครงสรา้งระบบการบรหิาร รร.นอ. และการจดัองคก์าร ดงัรปูที ่ P.1ข ทัง้น้ี รร.นอ. มสีภา 

รร.นอ. ทีป่ระกอบดว้ยคณะผูบ้รหิารระดบัสงูโดยมผีูบ้ญัชาการ รร.นอ. เป็นประธานทําหน้าทีใ่นการ

กําหนดนโยบายและกํากบัการทํางานของบุคลากรใน รร.นอ. โดยมสีภาการศกึษาวชิาการทหารเป็น

ผูอ้นุมตัหิลกัสตูรและควบคุมการปฏบิตัโิดยรวมผ่านทาง สปท. ซึง่ทาํหน้าทีเ่ป็นเลขานุการ โดยมสีภา

การศกึษา ทอ. พจิารณานําเสนอหลกัสตูรต่อสภาการศกึษาวชิาการทหาร 

 
 

รปูท่ี P.1ข โครงสรา้งการจดัองคก์ารของ รร.นอ. 

 

P.1ข(2) ส่วนตลาดของ รร.นอ. คอืโรงเรยีนการบนิและหน่วยงานใน ทอ.  ซึง่ปจัจุบนัผูท้ีเ่ขา้รบั

การศกึษาที ่ รร.นอ. คอืผูท้ีส่าํเรจ็การศกึษาจากโรงเรยีนเตรยีมทหารตามหลกัสตูร 3 ปี ในส่วนของ ทอ. 

โดยเรยีนรว่มกบันกัเรยีนเตรยีมทหารในส่วนของกองทพับก กองทพัเรอื และสาํนกังานตํารวจแห่งชาต ิ

สาํหรบันกัเรยีนเตรยีมทหารในส่วนของ ทอ. รบัจากผูท้ีส่าํเรจ็มธัยมศกึษาปีที ่ 3 เพศชายทีม่อีายรุะหว่าง 
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14 – 17 ปีบรบิูรณ์หรอืนกัเรยีนจา่อากาศ ซึง่ไดผ้่านการสอบคดัเลอืกจาํนวนรวมทัง้สิน้ปีละประมาณ 80 

คน จากจาํนวนผูท้ีม่าสมคัรสอบประมาณปีละ 18,000 คน  

กลุ่มผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีทีส่าํคญัของ รร.นอ. และความตอ้งการและความคาดหวงัทีส่าํคญัของกลุ่ม

เหล่าน้ี แสดงในรปูที ่P.1ค   

 

P.1ข(3) กลุ่มผูส้่งอบและคู่ความรว่มมอืทีเ่ป็นทางการและไมเ่ป็นทางการทีส่ําคญัของ รร.นอ. 

ไดแ้ก่ รร.ตท. (ผูส้่งมอบ) โรงเรยีนนายรอ้ยพระจลุจอมเกลา้ โรงเรยีนนายเรอื และโรงเรยีนนายรอ้ยตํารวจ  

และ หน่วยงานต่างๆ ใน ทอ. (คู่ความรว่มมอืทีเ่ป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ) 

 

P.2ก(1) ปจัจบุนัความสนใจเขา้รบัราชการทหารยงัอยูใ่นระดบัทีส่งู จงึทําใหจ้าํนวนผูส้นใจสมคัร

สอบคดัเลอืกอยูใ่นสดัส่วนประมาณ 225 – 250 : 1 ดงันัน้สภาพการแข่งขนัจงึแขง่ขนักบัโรงเรยีนนายรอ้ย      

พระจลุจอมเกลา้ โรงเรยีนนายเรอื และโรงเรยีนนายรอ้ยตํารวจ ซึง่เป็นทัง้คู่เทยีบ/คู่แขง่และคู่ความรว่มมอื 

เน่ืองจากตอ้งส่งผูเ้รยีนในส่วนของตนส่งมอบใหโ้รงเรยีนเตรยีมทหารใหก้ารศกึษาอบรมในเบือ้งตน้ใน

ระดบั มธัยมปลายเช่นเดยีวกนั ทัง้น้ีเพื่อประโยชน์ในการปฏบิตังิานรว่มกนัในอนาคต  

 

กลุ่ม บริการท่ีให้ 
ความต้องการและความคาดหวงั                  

ของกลุ่ม 

นนอ. การศกึษาในระดบัปรญิญาตร ี การ

ฝึกอบรมความเป็นผูนํ้า และความเป็น

ทหารอากาศอาชพี  รวมทัง้สวสัดกิาร

ดา้นต่างๆ 

มคีวามพรอ้มในการเขา้เป็นศษิยก์ารบนิ 

และการปฏบิตังิานในอนาคต รวมทัง้

สวสัดกิารทีด่ ี  

โรงเรยีน 

การบนิ  

ผูส้าํเรจ็การศกึษา  

ความรว่มมอืทางวชิาการ 

คุณภาพผูส้ําเรจ็การศกึษาทีม่คีวามพรอ้ม

ในการคดัเลอืกเป็นศษิยก์ารบนิ 

หน่วยงาน

ต่างๆ ใน ทอ.  

ผูส้าํเรจ็การศกึษา 

ความรว่มมอืทางวชิาการและการวจิยั  

คุณภาพผูส้ําเรจ็การศกึษาทีม่คีวามพรอ้ม

ในการปฏบิตังิานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

งานวจิยัทีม่คีุณภาพ 

โรงเรยีน

เตรยีมทหาร 

ความช่วยเหลอืทางวชิาการและการ

ฝึกอบรมทางการทหาร 

ความรว่มมอืในดา้นต่างๆ และส่งมอบ

นกัเรยีนทีม่คีุณภาพให ้

 

รปูท่ี P.1ค  กลุ่มผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี บรกิารทีใ่หค้วามตอ้งการและความคาดหวงัทีส่ําคญัของ                              

กลุ่มต่างๆ เหล่าน้ี 
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P.2ก(2) และ P.2ก(3) ปจัจยัสําคญัทีก่ําหนดความสาํเรจ็ของ รร.นอ.  คอื การเป็นสถานศกึษา

เฉพาะทางทีผ่ลตินายทหารสญัญาบตัรหลกัใหก้บั ทอ. ซึง่มเีอกลกัษณ์เฉพาะตวัทีไ่มไ่ดศ้กึษาเฉพาะ

ทางดา้นวชิาการเพยีงอย่างเดยีว หากแต่ตอ้งผสมผสานกระบวนการในการบ่มเพาะภาวะความเป็นผูนํ้า

ทางทหาร ความเสยีสละชพีเพื่อชาตใินยามสงครามได ้ รวมทัง้ความแขง็แกร่งทัง้ทางร่างกายและจติใจใน

การทนรบัสภาวะความกดดนัต่างๆ อกีทัง้ผูส้าํเรจ็การศกึษาประมาณรอ้ยละ 60 จะไดร้บัการคดัเลอืกให้

เป็นศษิยก์ารบนิในโรงเรยีนการบนิต่อไป นอกจากน้ี อตัราส่วนผูเ้รยีนต่อคณาจารยท์ีต่ํ่าทําใหค้ณาจารยม์ี

ความใกลช้ดิกบั นนอ.ในชัน้เรยีนมาก (นนอ. 320 คน ต่อคณาจารย ์128 คน ใน 7 สาขาวชิา ทาํใหก้ารจดั

หอ้งเรยีนไมเ่กนิ 25 คน/หอ้ง โดยเฉลีย่ 17 คน/หอ้ง) รวมทัง้การมคีณาจารยแ์ละนายทหารปกครองทีม่ ี

คุณภาพ  

การเปรยีบเทยีบกบัชุมชนวชิาการอื่นๆ กระทําไดค้่อนขา้งยาก สาํหรบัการเปลีย่นแปลงหลกัทีอ่าจ

เกดิขึน้ คอื กระทรวงกลาโหมและรฐับาลมนีโยบายในการลดกําลงัพลลงใหเ้หลอืเท่าทีจ่าํเป็น ซึง่อาจทําให้

ตอ้งปรบัลด นนอ.ลง หรอือาจตอ้งปรบัลดสาขาวชิาลง 

 

P.2ข ความทา้ทายเชงิกลยทุธท์ีส่าํคญัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัความยัง่ยนืของสถาบนั คอื การผลติ

นายทหารสญัญาบตัรทีม่คีวามพรอ้มในการเรยีนรูต้ลอดชวีติ มภีาวะความเป็นผูนํ้า และความเสยีสละชพี

เพื่อชาตไิด ้ ภายใตส้ภาวะการเปลีย่นแปลงของโลกและวสิยัทศัน์ของ ทอ. ทีต่อ้งการเป็น “กองทพัอากาศ

ชัน้นําในภมูภิาคในปี 2562”  นอกจากน้ี ไดแ้ก่ การของบประมาณการวจิยัจาก ทอ. การหาแหล่งทุนวจิยั

จากภายนอก และการรกัษาคณาจารยท์ีม่คีวามสามารถและมใีจรกังานวจิยัไว ้ 

ความไดเ้ปรยีบเชงิกลยทุธท์ีส่าํคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบัความยัง่ยนืของสถาบนั คอื การเป็นสถานศกึษา

เฉพาะทางทีผ่ลติผูส้าํเรจ็การศกึษาตามความตอ้งการของ ทอ. ทีมุ่ง่เน้นวทิยาการดา้นการอากาศยานและ

การบนิเป็นหลกั และส่งมอบผูส้าํเรจ็การศกึษาให ้ รร.การบนิและ ทอ. รวมทัง้สามารถใชท้รพัยากรต่างๆ 

ของ ทอ. เพื่อสนบัสนุนการเรยีนการสอน การฝึกอบรม ใหบ้รรลุผลตามหลกัสตูร 

 

P.2ค ระบบการปรบัปรงุผลการดําเนินการของ รร.นอ.  ไดแ้ก่ การมกีารบรหิารเชงิกลยทุธ ์  การ

ดาํเนินการปรบัปรงุคุณภาพอยา่งต่อเน่ืองตามวงรอบการวางแผน การปฏบิตัติามแผน การตรวจสอบการ

ปฏบิตั ิ และการนําผลการตรวจสอบนําไปสู่การปรบัปรงุแกไ้ขต่อไป (PDCA Cycle) และการดาํเนินการ

ตามแนวทาง EdPEx โดยไดท้าํการวจิยัการศกึษาสภาพปจัจบุนัของสถาบนัตามแนวทางของเกณฑใ์นปี 

พ.ศ.2554 
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ความเช่ือมโยงของหมวด 1-2-4-7 กบับริบทสถาบนั (OP): เลือกวิธีการ Process-based 

โดยใช้กระบวนการตามหวัข้อย่อย 1.1ก(1) เป็นกรณีตวัอย่าง 

หมวด 1 กระบวนการตามหวัข้อย่อย 1.1ก(1) สามารถแยกกระบวนการออกเป็น 3 

กระบวนการ คอื 1) การกําหนดวิสยัทศัน์และค่านิยมของสถาบนั 2) การถ่ายทอดวิสยัทศัน์และค่านิยม

โดยผ่านระบบการนําสถาบนั และ 3) การปฏบิตัตินของผูนํ้าระดบัสงูทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึความมุง่มัน่ทีม่ต่ีอ

ค่านิยมของสถาบนั โดยหวัขอ้ยอ่ย 1.1ก(1) น้ี มคีวามเชื่อมโยงกบัโครงร่างองคก์ารในหวัขอ้ P.1ก และ 

P.2ค  

1)  การกําหนดวิสยัทศัน์และค่านิยมของสถาบนั  

กระบวนการกําหนดวสิยัทศัน์ของ รร.นอ. ไดด้าํเนินการในปี 2551 เริม่จากนําวสิยัทศัน์ของ ทอ. 

ทีป่ระกาศใชเ้มือ่ปี พ.ศ.2550 คอื “กองทพัอากาศชัน้นําในภูมภิาคในปี 2562” รวมทัง้ ภารกจิของ รร.นอ. 

ขอ้มลูกระบวนการผลตินายทหารสญัญาบตัรในปจัจุบนั ขอ้มลูภารกจิของสถาบนัอุดมศกึษา และขอ้มลู

ความตอ้งการของหน่วยงานต่างๆ ใน ทอ. เขา้มารว่มพจิารณากําหนดทศิทาง ในส่วนของกระบวนการ

กําหนดค่านิยม ไดด้าํเนินการในปี 2553 เริม่จากนําวสิยัทศัน์ของสถาบนัมาพจิารณาว่าสถาบนัควรมคีา

นิยมอะไรบา้งในการเป็นพืน้ฐานของแนวคดิของบุคลากรในการทํางานเพื่อบรรลุวสิยัทศัน์ ไดข้อ้สรปุว่า 

ควรใชต้วัยอ่หน่วยทีเ่ป็นภาษาองักฤษคอื RTAFA (Royal Thai Air Force Academy) เป็นแนวทาง 

ค่านิยมทีไ่ดค้อื ความรบัผิดชอบต่อหน้าท่ี (Responsibility: R) การทาํงานเป็นทีม (Teamwork: T) 

การมุ่งเน้นผลสมัฤทธ์ิ (Achievement: A) ความซ่ือสตัย ์(Faithfulness: F) คณุลกัษณะทหารอากาศ

ท่ีดี (Airmanship: A) จากนัน้นํามาใหบุ้คลากรทุกส่วนงานใหค้วามเหน็ชอบ สาํหรบัวฒันธรรมการทาํงาน

มาจากวฒันธรรมของกองทพัไทยไดแ้ก่ “ชาติ เกียรติ วินัย กล้าหาญ”  

 

2)  การถ่ายทอดวิสยัทศัน์และค่านิยมโดยผ่านระบบการนําสถาบนั  

จากวสิยัทศัน์ ค่านิยม และวฒันธรรม ประกอบกบัแนวทางปรบัปรงุคุณภาพอย่างต่อเน่ืองดว้ย 

PDCA Cycle ไดนํ้ามาใชใ้นการกําหนดระบบการนําสถาบนั ดงัรปูที ่ 1.1ก โดยมหีวัใจสาํคญัอยูท่ี ่ นนอ. 

และองคค์วามรู ้ (1) ตามคุณลกัษณะของ นนอ.ทีพ่งึประสงค ์ และองคค์วามรูด้า้นอากาศยานและการบนิ

ตามความตอ้งการของผูเ้กีย่วขอ้ง (2) ทีเ่ป็นตวัขบัใหเ้กดิแผนกลยทุธแ์ละเป้าประสงค ์ (โดยผ่านรปูแบบ

กระบวนการจดัทําแผนกลยุทธ)์ (3) จากนัน้สื่อสารใหห้น่วยเกีย่วขอ้งและบุคลากรทุกส่วนงานไดร้บัทราบ 

(โดยผ่านรปูแบบกระบวนการสื่อสารของผูนํ้าระดบัสงูดงัแสดงในรปูที ่ 1.1ข) เพื่อใชใ้นการจดัทาํ

แผนปฏบิตังิานทีเ่ชื่อมโยงกบัแผนกลยทุธแ์ละเป้าประสงคน้ี์และนําไปปฏบิตัต่ิอไป (4) ทัง้น้ีเพื่อตรวจสอบ

การปฏบิตั ิ ไดจ้ดัใหม้กีารวดัผลการปฏบิตั ิ ทบทวน และปรบัปรงุ หากไมเ่ป็นไปตามแผนปฏบิตังิาน (5) 

ซึง่ผลทีไ่ดจ้ะนําไปสู่การเรยีนรูแ้ละแนวทางหรอืสิง่ทีไ่ดใ้หมนํ่าไปสู่การสรา้งนวตักรรมต่อไป (6) ผลทีไ่ด้

ทัง้หมดนําไปสู่การทาํงานในวงรอบต่อไป โดยการทํางานทัง้หมดอยูภ่ายใตค้่านิยม (7) และวฒันธรรม

องคก์าร (8) 
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 3) การปฏบิตัตินของผูนํ้าระดบัสงูทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึความมุง่มัน่ทีม่ต่ีอค่านิยมของสถาบนั  

กระบวนการแสดงความมุง่มัน่ คอื การทีผู่บ้รหิารระดบัสงูสื่อสารอยา่งเป็นทางการสู่กลุ่มเป้าหมาย

ต่างๆ ผ่านวธิกีารดงัแสดงในรปูที ่1.1ข 

 
 

รปูท่ี 1.1ก ระบบการนําองคก์ารของ รร.นอ. 

 

หมวด 2  กระบวนการจดัการเชงิกลยทุธข์อง รร.นอ. เป็นดงัน้ี 

ในปีการศกึษา 2551 รร.นอ. เริม่พฒันาแผนยทุธศาสตรก์ารบรหิารงาน รร.นอ. ขึน้ดว้ยการนํา

ภารกจิเป็นตวัตัง้ และไดพ้จิารณาปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งในทุกบรบิท ไดแ้ก่ วสิยัทศัน์ของ ทอ.  รวมถงึการ

เปลีย่นแปลงทีส่าํคญัของเทคโนโลยทีีเ่กีย่วขอ้ง สาํหรบัในปีน้ี ไดม้กีารนําสมรรถนะหลกัของ รร.นอ. และ

ความทา้ทายเชงิกลยุทธท์ีส่ําคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบัความยัง่ยนืของสถาบนั ในเรือ่งการผลตินายทหารสญัญา

บตัร งบประมาณการวจิยั และการรกัษาคณาจารยด์า้นงานวจิยั มาเป็นแนวทางดว้ย สาํหรบัขัน้ตอนทีผ่่าน

มา เริม่จากการจดัใหต้วัแทนจากบุคลากรทุกหน่วยงานรว่มวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มและศกัยภาพ (SWOT 

Analysis) ของ รร.นอ. เพื่อกําหนดเป็นแผนปฏบิตัริาชการและถ่ายทอดสู่หน่วยงานและบุคลากรทีเ่กีย่ว               

ขอ้ง โดยดาํเนินการเป็นประจาํทุกปีในช่วงเดอืนตุลาคม นอกจากน้ีคณะผูบ้รหิาร รร.นอ. ระดบัต่างๆ ยงั             

รว่มกนักําหนดตวัชีว้ดัสาํคญัของ รร.นอ. เพื่อแสดงระดบัความสําเรจ็ของการบรรลุซึง่วสิยัทศัน์ โดยมกีาร

ถ่ายทอดนโยบายการปฏบิตัริาชการตามตวัชีว้ดั ตลอดจนนําผลการปฏบิตัริาชการดงักล่าวมาทบทวนทุก 

6 เดอืน อยา่งไรกด็ ีกระบวนการจดัการเชงิกลยทุธใ์หม่ทีจ่ะดําเนินการ ม ี9 ขัน้ตอน ดงัน้ี 

 

ขัน้ตอนที ่1  เป็นการทบทวน วสิยัทศัน์ และค่านิยม โดยคณะอนุกรรมการแผนปฏบิตัริาชการ

และคาํรบัรองการปฏบิตัริาชการซึง่มรีองผูบ้ญัชาการเป็นประธาน มสีมาชกิประกอบดว้ยบุคลากรจากส่วน

งานต่างๆ 

ขัน้ตอนที ่2 เป็นการรวบรวมขอ้มลูจากแหล่งต่างๆ เพื่อทาํการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มและ

ศกัยภาพ  



9 

 

ขัน้ตอนที ่3 เป็นการกําหนดวตัถุประสงคเ์ชงิกลยทุธใ์หส้อดคลอ้งกบัภารกจิ วสิยัทศัน์ และ

ค่านิยม 

ขัน้ตอนที ่4  เป็นการกําหนดแผนงานเชงิกลยทุธ ์ จดัลาํดบัความสาํคญั และกําหนดเป้าหมาย

รายปี 

ขัน้ตอนที ่5  เป็นการทําโครงการตามแผนงานเชงิกลยุทธเ์พื่อขออนุมตังิบประมาณต่อ ทอ. 

ขัน้ตอนที ่6  เป็นการกระจายกลยุทธแ์ละเป้าประสงคป์ระจาํปี และโครงการทีไ่ดร้บัการอนุมตัิ

ลงสู่คณะกรรมการชุดต่างๆ และส่วนงานต่างๆ  

ขัน้ตอนที ่7  เป็นการดาํเนินงานของคณะกรรมการชุดต่างๆ และส่วนงานต่างๆ ตามแผนงาน 

ขัน้ตอนที ่8  เป็นการตดิตามการดาํเนินงานของคณะอนุกรรมการแผนปฏบิตัริาชการและคาํ

รบัรองการปฏบิตัริาชการ 

ขัน้ตอนที ่9  เป็นการทบทวนผลลพัธก์ารบรหิารกลยทุธ ์ และปรบัปรงุกระบวนการบรหิารกล

ยทุธข์องคณะอนุกรรมการแผนปฏบิตัริาชการและคาํรบัรองการปฏบิตัริาชการ ก่อนการวางแผนในรอบ

ต่อไป 

วตัถุประสงคเ์ชงิกลยทุธแ์ละตวัชีว้ดัทีไ่ดด้งัแสดงในรปูที ่2.1ก  

หวัข้อ

ส่ือสาร 
กลุ่มเป้าหมาย วิธีการ 

ความถ่ี 

(ต่อครัง้) 
ผูร้บัผิดชอบ 

วิธีการ

ประเมินผล 

ทศิทาง

องคก์ร/ 

วสิยัทศัน์/

ภารกจิ/

ค่านิยม/

วฒันธรรม 

หน.ส่วนงาน

ต่างๆ 

สมัมนาการ

วางแผนกลยทุธ ์

การประชุม หน.

หน่วย/คณก. 

Morning brief 

การประชุมศูนย์

ประสานผ่านเวหา 

การประชุม

งบประมาณ 

1 ปี/เมือ่

เปลีย่นแปลง 

กองยทุธการ

และการข่าว 

แบบสอบถาม 

หน่วยงานต่างๆ 

ใน ทอ. และใน

กระทรวงกลาโหม 

การประชุม

หน่วยงานใน ทอ.

ประจาํเดอืน/

รายงานประจาํปี 

1 เดอืน/ครัง้

, 1 ปี/ครัง้ 

ผูบ้รหิาร/

คณะทาํงาน  

ขอ้เสนอแนะ/

แบบสอบถาม 

บุคลากร อนิเตอรเ์น็ตและ     

e-mail 

ต่อเน่ือง กองยทุธการ

และการข่าว 

ขอ้เสนอแนะ/

แบบสอบถาม 

ประชุมบุคลากร

ประจาํปี 

1 ปี/ครัง้ 

รปูท่ี 1.1ข การสื่อสารอย่างเป็นทางการ 
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วตัถปุระสงคเ์ชิงกลยทุธ์ ตวัช้ีวดั 

1.  จดัการศกึษาทีส่ามารถ

พฒันาศกัยภาพของ นนอ. 

ใหเ้ป็นผูท้ีม่คีวามรอบรู ้    

ในวชิาการทางดา้น

วศิวกรรมศาสตรห์รอื

วทิยาศาสตรท์ีส่มัพนัธก์บั

อากาศยานและการบนิ มี

ขดีความสามารถในการ

พฒันาตนอย่างต่อเน่ืองและ

สามารถดํารงตนอยูใ่น

สงัคมไดอ้ยา่งมคีวามสุข 

 

1. รอ้ยละของวชิาทีส่มัพนัธก์บัอากาศยานและการบนิต่อวชิาทัง้หมด (7.1) 

2. รอ้ยละของวชิาทีม่กีารเรยีนการสอนทีเ่ปิดโอกาสให ้นนอ. ไดศ้กึษา

คน้ควา้ดว้ยตนเอง (7.1) 

3. รอ้ยละของวชิาทีม่กีารเรยีนการสอนสอดแทรกเรือ่ง คุณธรรมจรยิธรรม 

และการดํารงตนอยา่งพอเพยีง  (7.1) 

4. รอ้ยละของผูส้าํเรจ็การศกึษาตามเวลา (7.1) 

5. รอ้ยละของผูส้าํเรจ็การศกึษาในแต่ละชัน้ปีทีม่ผีลสมัฤทธิข์องการศกึษา

ในระดบั 2.5 ขึน้ไป (7.1) 

6. ค่าเฉลีย่ระดบัความพงึพอใจของนนอ. ต่อกระบวนการเรยีนการสอน 

(7.2) 

7. ค่าเฉลีย่ระดบัความพงึพอใจของหน่วยผูใ้ชผู้ส้าํเรจ็การศกึษาดา้นความ

รอบรูท้างวชิาการ (7.2) 

8. ค่าเฉลีย่ระดบัความพงึพอใจของโรงเรยีนการบนิในเรือ่งความรูพ้ืน้ฐาน

ดา้นอากาศยานและการบนิ (7.2) 

2.  จดัการฝึกศกึษาที่

สามารถพฒันาศกัยภาพ

ของ นนอ. ใหเ้ป็นผูท้ีม่ ี

ภาวะผูนํ้า มคีวามเขม้แขง็

ทัง้รา่งกายและจติใจ และมี

ความเป็นทหารอากาศ

อาชพี  

1. ค่าเฉลีย่ผลการประเมนิภาวะผูนํ้าทัง้ภาคทฤษฎแีละปฏบิตัขิอง นนอ. 

(7.1) 

2. ค่าเฉลีย่ผลการประเมนิความเขม้แขง็ทัง้ร่างกายและจติใจของ นนอ. 

(7.1) 

3. ค่าเฉลีย่ผลการประเมนิในวชิาทางการทหารทัง้ภาคทฤษฎแีละปฏบิตัิ

ของ นนอ.  (7.1) 

4. ค่าเฉลีย่ระดบัความพงึพอใจของ นนอ. ต่อกระบวนการฝึกศกึษาดา้น

ภาวะผูนํ้าและความเป็นทหารอากาศอาชพี (7.2) 

5. ค่าเฉลีย่ระดบัความพงึพอใจของหน่วยผูใ้ชผู้ส้าํเรจ็การศกึษาดา้นภาวะ

ผูนํ้าและความเป็นทหารอากาศอาชพี (7.2) 

3.  เป็นแหล่งองคค์วามรู้

ดา้นอากาศยานและการบนิ

ของชาตภิายในปี 2562 

1. จาํนวนงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคใ์นแต่ละปี (7.1) 

2. จาํนวนองคค์วามรูด้า้นอากาศยานและการบนิในแต่ละปี (7.1) 

3. จาํนวนการใหบ้รกิารทางวชิาการดา้นอากาศยานและการบนิในแต่ละปี 

(7.1) 

4.  มคีวามจงรกัภกัดต่ีอ

ชาต ิศาสนา 

พระมหากษตัรยิ ์และดํารง

วฒันธรรมอนัดงีาม 

จาํนวนกจิกรรมของ นนอ. และบุคลากรทีแ่สดงความจงรกัภกัดต่ีอ ชาต ิ

ศาสนา พระมหากษตัรยิ ์และดาํรงวฒันธรรมอนัดงีามในแต่ละปี (7.1) 

รปูท่ี 2.1ก วตัถุประสงคเ์ชงิกลยทุธแ์ละตวัชีว้ดั 
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หมวด 4  การกาํหนดตวัช้ีวดั 

 รร.นอ. ใชภ้ารกจิ วสิยัทศัน์ และแผนกลยทุธ ์ เป็นกรอบในการกําหนดตวัชีว้ดัหรอืผลการ

ปฏบิตังิาน เช่น ผลการเรยีนการสอน (คะแนนเฉลีย่ การสาํเรจ็การศกึษาตามเวลา) คุณภาพผูส้าํเรจ็

การศกึษา (ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติ) การวจิยั (จาํนวนและความสําเรจ็ของการทํางานวจิยั) เป็นตน้ 

โดยมกีองยุทธการและการข่าว เป็นศูนยก์ลางในการจดัเกบ็และรายงานผลตามหว้งเวลาในแต่ละปี ผ่าน

การรวบรวมของหน่วยงานต่างๆ ไดแ้ก่ กองอํานวยการศกึษา กองสถติแิละประเมนิผล กองประกนั

คุณภาพการศกึษา และกองส่งเสรมิและพฒันางานวจิยั 

 

 การวิเคราะหแ์ละทบทวนผลการดาํเนินการ 

รร.นอ. ใชก้ารวเิคราะหข์อ้มลูเพื่อสนบัสนุนการทบทวนของผูบ้รหิารดงัน้ี 

1)  การวเิคราะหห์าแนวโน้ม ใชก้บัขอ้มลูทีเ่กี่ยวขอ้งกบัผลการเรยีนของ นนอ. อตัราการคงอยู ่

คุณภาพ และความพงึพอใจ 

2)  การวเิคราะหเ์ชงิเปรยีบเทยีบ ใชก้บัขอ้มลูดา้นเทคโนโลย ีและคุณวุฒขิองคณาจารย ์ 

3)  การหาความสมัพนัธ ์ใชก้บัขอ้มลูดา้นความพงึพอใจ ดา้นคุณภาพ นนอ. กบักระบวนการเรยีน 

4)  การวเิคราะหต์น้ตอของปญัหา ใชใ้นการแก้ปญัหาหรอืขอ้บกพรอ่ง 

สาํหรบัการทบทวนตวัชีว้ดัเพื่อใหท้นัสมยัดาํเนินการทบทวนโดยคณะอนุกรรมการแผนปฏบิตัิ

ราชการและคาํรบัรองการปฏบิตัริาชการเป็นประจาํทุกปี 

 

หมวด 7   การกาํหนดผลลพัธ ์

 ผลลพัธใ์นหมวด 7 ในหวัขอ้ต่างๆ ดงั แสดงในรปูที ่2.1ก วตัถุประสงคเ์ชงิกลยทุธแ์ละตวัชีว้ดั 

การกาํหนดผลลพัธด้์านการนําองคก์าร 

ผลลพัธด์า้นการนําองคก์ารแสดงในหวัขอ้ 7.4 ผลลพัธด์า้นการนําองคก์ารและการกํากบัดแูล

องคก์าร ตวัชีว้ดั เช่น รอ้ยละของบุคลากรทีร่บัรูแ้ละเขา้ใจเป้าหมายขององคก์าร การบรรลุความสําเรจ็ของ

กลยทุธแ์ละแผนปฏบิตักิาร ภาพรวมการบรรลุความสําเรจ็ของแผนปฏบิตักิาร ผลการตรวจสอบภายใน 

จาํนวนการรอ้งเรยีนในการทาํผดิระเบยีบขอ้บงัคบั ความปลอดภยั การรบัรองมาตรฐาน และกฎหมาย 

การมสี่วนรว่มของบุคลากรในการประพฤตปิฏบิตัอิย่างมจีรยิธรรม ผลการสาํรวจความเชื่อมัน่ของผูม้สี่วน

ไดส้่วนเสยีทีม่ต่ีอผูนํ้าระดบัสงูและธรรมาภบิาลของสถาบนั และผลลพัธด์า้นพฤตกิรรมทีข่ดัต่อจรยิธรรม 

ผลการสาํรวจความเชื่อมัน่ของชุมชนทีม่ต่ีอสถาบนั เป็นตน้ 

 

 


