รายงานการประเมินตนเอง
(Self Assessment Report : SAR)
ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ
(Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx)

โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐
ผลการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ ๑ เม.ย.๒๕๖๐ ถึง ๓๑ มี.ค.๒๕๖๑

ข

สารบัญ
คํานํา
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญภาพ
สวนที่ ๑ โครงรางองคการ
๑. ลักษณะองคการ
๒. สภาวการณขององคการ
สวนที่ ๒ ผลการดําเนินการขององคการ
หมวด ๑ การนําองคการ
๑.๑ การนําองคการโดยผูนําระดับสูง
๑.๒ ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบตอสังคม
หมวด ๒ การวางแผนเชิงกลยุทธ
๒.๑ การจัดทํากลยุทธ
๒.๒ การนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติ
หมวด ๓ การมุงเนนลูกคา
๓.๑ เสียงของลูกคา
๓.๒ ความผูกพันของลูกคา
หมวด ๔ การวัดผล การวิเคราะห และการจัดการความรู
๔.๑ การวัด วิเคราะห และปรับปรุงผลการดําเนินการขององคการ
๔.๒ การจัดการความรู สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวด ๕ การมุงเนนบุคลากร
๕.๑ สภาพแวดลอมในการทํางาน
๕.๒ ความผูกพันของบุคลากร
หมวด ๖ การมุงเนนระบบปฏิบัติการ
๖.๑ กระบวนการทํางาน
๖.๒ ประสิทธิผลการปฏิบัติการ
หมวด ๗ ผลลัพธ
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๒๘
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๒๘
๓๓
๓๖
๓๖
๔๘
๕๖
๕๖
๕๗
๕๙
๕๙
๕๙
๖๕
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๖๖
๗๑
๗๑
๘๘
๙๒

ค

สารบัญตาราง
ตารางที่ OP-๑ ลักษณะโดยรวมของบุคลากรใน รร.นนก.
ตารางที่ OP-๒ กลุม บุคลากรสายงานอาจารยดานวิชาการ
ในการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา
ตารางที่ OP-๓ ขอกําหนดพิเศษในการทํางานของกลุมบุคลากรบางสายงาน
ตารางที่ OP-๔ ลักษณะโดยรวมของอาคารสถานที่ เทคโนโลยี อุปกรณ
และสิ่งอํานวยความสะดวกใน รร.นนก.
ตารางที่ OP-๕ ลักษณะโดยรวมของกฎ ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของกับ
การปฏิบัติงานใน รร.นนก.
ตารางที่ OP-๖ โครงสรางระบบการบริหาร รร.นนก.
ตารางที่ OP-๗ กลุมผูมีสวนไดสวนเสีย บริการที่ให ความตองการและความคาดหวัง
ที่สําคัญของกลุมตาง ๆ เหลานี้
ตารางที่ OP-๘ กลุมผูสงมอบและคูความรวมมือที่เปนทางการและไมเปนทางการ
ตารางที่ OP-๙ สถานการณ / ตําแหนงในการแขงขัน
ตารางที่ OP-๑๐ ความทาทายเชิงกลยุทธที่สําคัญ
ตารางที่ OP-๑๑ ความไดเปรียบเชิงกลยุทธที่สําคัญ
ตารางที่ ๑-๑ ระบบการติดตามผลการปฏิบัติราชการ และตัวอยางการเรียนรู
และการสงเสริมการสรางนวัตกรรม
ตารางที่ ๒-๑ แผนดําเนินการตามกลยุทธ รร.นนก.
ตารางที่ ๒-๒ การเตรียมความพรอม การจัดสรร ความเสี่ยง และการลดความเสี่ยง
สําหรับทรัพยากรที่สนับสนุนแผนปฏิบัติการ
ตารางที่ ๔-๑ วิธีการจัดการ / ดําเนินการจัดการความรู
ตารางที่ ๔-๒ การจัดการขอมูล สารสนเทศตามคุณสมบัติ
ตารางที่ ๔-๓ การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตารางที่ ๕-๑ การสงเสริมสุขอนามัย ความปลอดภัย การปองกันภัย และการปรับปรุง
สภาพแวดลอมในการทํางาน
ตารางที่ ๕-๒ ตัวอยางหลักสูตรทีส่ ําคัญที่สงบุคลากรเขารับการฝกอบรม
ภายใตระบบการพัฒนาบุคลากรและผูนําของ ทอ.
ตารางที่ ๕-๓ วิธีการกําหนดปจจัยที่สําคัญที่สงผลตอความผูกพัน
และความพึงพอใจของบุคลากร
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๖๖
๖๗
๖๙

ง

สารบัญตาราง (ตอ)
ตารางที่ ๖-๑
ตารางที่ ๖-๒
ตารางที่ ๖-๓
ตารางที่ ๖-๔
ตารางที่ ๖-๕
ตารางที่ ๖-๖

กระบวนการผลิตนายทหารสัญญาบัตร
กระบวนการวิจัยและการพัฒนาองคความรู
กระบวนการใหบริการวิชาการ
กระบวนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
การเตรียมความพรอมตอภาวะฉุกเฉิน
โครงการที่บรรจุในรางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ รร.นนก.
พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔

หนา
๗๒
๗๒
๗๓
๗๔
๘๘
๘๙

จ

สารบัญภาพ
รูปที่ OP-๑
รูปที่ OP-๒
รูปที่ OP-๓
รูปที่ OP๔
รูปที่ OP-๕
รูปที่ OP-๖
รูปที่ ๒-๑
รูปที่ ๖-๑
รูปที่ ๖-๒
รูปที่ ๖-๓
รูปที่ ๖-๔
รูปที่ ๖-๕
รูปที่ ๖-๖
รูปที่ ๖-๗
รูปที่ ๖-๘
รูปที่ ๖-๙
รูปที่ ๖-๑๐
รูปที่ ๖-๑๑

สรุปลักษณะหลักสูตรของ รร.นนก.
โครงสรางการจัดองคการของ รร.นนก.
โครงสรางการจัดองคการของ กกศ.รร.นนก.
โครงสรางการจัดองคการของ กวท.รร.นนก.
โครงสรางการจัดองคการของ กรม นนอ.รอ.รร.นนก.
โครงสรางการจัดองคการของ กพล.รร.นนก.
แผนที่กลยุทธ รร.นนก.
ผังกระบวนการคัดเลือกผูเรียน
ผังกระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
ผังกระบวนการจัดทําปฏิทินปฏิบัติราชการประจําป
ผังกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ผังกระบวนการพัฒนาครู / อาจารย
ผังกระบวนการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
ผังกระบวนการพัฒนาประมวลการสอน / แผนการสอน
ผังกระบวนการวัดและประเมินผล
ผังกระบวนการดานทรัพยากรการเรียนรู
ผังกระบวนการจัดแหลงการเรียนรูที่หลากหลายนอกสถาบัน
ผังกระบวนการสงเสริมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
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สวนที่ ๑ โครงรางองคการ
๑. ลักษณะองคการ

โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชเปนสถาบันการศึกษาทางทหารระดับปริญญาตรี
ทําหนาที่ผลิตนายทหารอากาศชั้นสัญญาบัตรที่มีความรูความสามารถ ความเปนผูนําทางทหารใหกับ ทอ.
สอดคลองกับความตองการของสายวิทยาการทหารอากาศ โดยเฉพาะดานการบิน เพื่อใหมีความพรอม
ในการเปนศิษยการบินที่มีความสามารถ หรือมีความพรอมในการทํางานตามสายงานของ ทอ.หรือ
ศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นตอไป
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (รร.นนก.) เดิมชื่อ “โรงเรียนนายเรืออากาศ
(รร.นอ.)” ทั้งนี้ในวาระที่โรงเรียนนายเรืออากาศมีโครงการปรับยายที่ตั้งไปที่ตั้งแหงใหม ณ อําเภอ
มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เพื่อความเปนสิริมงคล จึงไดขอพระราชทานชื่อใหมตอพระบาทสมเด็จ
พระเจ าอยูหัว ภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานชื่อ ใหมวา “โรงเรียน
นายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช” เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖
โรงเรียนนายเรืออากาศ (ชื่อในขณะนั้น) จัดตั้งขึ้น โดยรับแนวความคิดจาก พลอากาศโท
พระยาเฉลิมอากาศ “บุพการีกองทัพอากาศ” ซึ่งเปนผูมีความมุงมั่นแนวแนวา “เราจะตองมีโรงเรียน
ผลิตนายทหารสัญญาบัตรของเราขึ้นเองใหจงได” เนื่องจากกอนมีการจัดตั้งโรงเรียนนายเรืออากาศขึ้น
ผูที่ไดรับการแตง ตั้งบรรจุ เปนนายทหารสัญ ญาบัต รหลัก ของ ทอ.มาจากผูที่สํา เร็จ การศึก ษาจาก
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา หรือ โรงเรียนนายเรือ หรือมหาวิทยาลัยตาง ๆ ในป พ.ศ.๒๔๙๓
พลอากาศเอก ฟน รณนภากาศ ฤทธาคนี ผูบัญชาการทหารอากาศ และคณะนายทหารชั้นผูใหญ
ของ ทอ.ในขณะนั้นไดรวมกันดําเนินการจัดตั้งโรงเรียนนายเรืออากาศขึ้น โดยในป พ.ศ.๒๔๙๔ ทอ.
ไดเสนอโครงการจัดตั้งโรงเรียนนายเรืออากาศเปน ๒ แผน คือ
แผนชั่วคราว ดัดแปลงอาคารของกองบินนอยที่ ๖ ที่เรียกวา ตึกเหลือง เปนโรงเรียนนายเรือ
อากาศ และจัดหาอุปกรณเพิ่มเติมใหตามความจําเปนอยางเรงดวน
แผนถาวร กอสรางอาคารใหมทั้งหมดที่จําเปนตอการเรียนการสอนและการฝกอบรม บริเวณ
หลักกิโลเมตรที่ ๒๔ ฝงตะวันออกของถนนพหลโยธิน
โครงการดังกลาวนี้ กระทรวงกลาโหมเห็นชอบดวย จึงนําเสนอคณะรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี
อนุมัติใหจัดตั้งโรงเรียนนายเรืออากาศได เมื่อ ๑๔ พฤษภาคม ๒๔๙๕ ทอ.ใชเวลาเตรียมการ ๑ ป
จึงรับ นนอ.รุนแรกเขามารายงานตัว เมื่อ ๑ พฤษภาคม ๒๔๙๖ และมีพิธีเปด เมื่อ ๗ พฤษภาคม
๒๔๙๖ ซึ่งโรงเรียนนายเรืออากาศไดกําหนดใหวันนี้เปนวันสถาปนาโรงเรียนนายเรืออากาศ ทั้งนี้
ในวัน ที่ ๑๕ มกราคม ๒๔๙๗ พระบาทสมเด็จ พระเจา อยูหัว ภูมิพ ลอดุล ยเดชทรงพระราชทาน
ธงชัยเฉลิมพลใหแกโรงเรียนนายเรืออากาศที่พระราชวังสวนจิตรลดาในฐานะหนวยทหาร

๒
ในวัน ที่ ๕ สิง หาคม ๒๕๐๐ จอมพลอากาศ ฟน รณนภากาศ ฤทธาคนี ผูบัญ ชาการ
ทหารอากาศขณะนั้น ไดเปนประธานในพิธีวางศิลาฤกษอาคารโรงเรียนนายเรืออากาศตามแผนถาวร
ณ พื้นที่บริเวณโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชปจจุบัน ตั้งแตนั้นมาการพัฒนา รร.นนก.
ไดดําเนินการปรับปรุงพัฒนาในทุกดานอยางตอเนื่อง ทั้งทางดานอาคารสถานที่ บุคลากร เครื่องมือ
ทดลอง และอุปกรณการฝกศึกษา ทั้งนี้หลักสูตรและการเรียนการสอนในปแรก พ.ศ.๒๔๙๖ ของ
โรงเรียนนายเรืออากาศ เปนหลักสูตร ๓ ป จากนั้นตั้งแตป พ.ศ.๒๔๙๗ เปนตนมาเปนหลักสูตร ๕ ป
จนกระทั่ง ถึง ป พ.ศ.๒๕๔๕ จึง ไดมีก ารปรับ หลัก สูต รเปน หลัก สูต ร ๔ ป แตใ นป พ.ศ.๒๕๕๘
ไดมีการปรับหลักสูตรกลับมาเปนหลักสูตร ๕ ป อีกครั้ง จนถึงปจจุบัน
สําหรับการเรียนการสอนในระยะแรกแบงเปน ๖ สาขาวิชา (ในขณะนั้นเรียกวาเหลา) คือ
นักบิน ตนหน ชางอากาศ สื่อสาร สรรพาวุธ และอากาศโยธิน โดยแยกการเรียนการสอนตามสาขา
ในชั้น ปที่ ๔ จนกระทั่ง ถึง หลัก สูต รป พ.ศ.๒๕๐๑ เหลือ เพีย ง ๓ เหลา คือ ชา งอากาศ สื่อ สาร
สรรพาวุธ ทั้งนี้เหลานักบิน ตนหน และอากาศโยธิน จะรับจากผูสําเร็จการศึกษาจาก ๓ เหลาขางตน
เขารับการศึกษาแยกออกไปเปนการเฉพาะอีกตอหนึ่ง และในหลักสูตรป พ.ศ.๒๕๑๒ เปนตนมา
ไดพัฒนาและนําระบบการศึกษาเปนสาขาวิชาแทนเหลาเชนเดียวกับ สถาบันอุดมศึกษาโดยทั่ว ไป
จนถึงปจจุบัน โดยในชวงแรกแยกเปน ๕ สาขาวิชา คือ สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่ว ไปดา นจัดการระบบและ
สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไปดานคํานวณระบบ
ก. สภาพแวดลอมของ รร.นนก.
(๑) หลักสูตร และบริการ
ในปจจุบันการผลิตนายทหารอากาศชั้นสัญ ญาบัตรใหแก ทอ.ของ รร.นนก.จะดําเนินการ
ใน ๓ ลักษณะคือ
๑) การพัฒนาศักยภาพของ นนอ.ใหมีความรูพื้นฐานในระดับอุดมศึกษาในสาขาวิชาทางดาน
วิศวกรรมศาสตรหรือวิทยาศาสตร และมีขีดความสามารถในการพัฒนาตนอยางตอเนื่องตามลักษณะ
การปฏิบัติงานใน ทอ.ซึ่งเกี่ย วของกับ การใชงานและบํารุงรักษาอากาศยานรบที่ป ระกอบไปดวย
เทคโนโลยีทางวิศวกรรมศาสตรและวิทยาศาสตรขั้นสูง ที่มีการพัฒ นาอยูตลอดเวลา ป จ จุบัน เปด
การเรียนการสอนใน ๗ สาขาวิชา คือ สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมไฟฟ า สาขาวิ ช าวิ ศวกรรมโยธา สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมอุ ตสาหการ สาขาวิ ช า
คอมพิวเตอร และสาขาวิชาวัสดุศาสตรทางการทหารและอากาศยาน
๒) การบมเพาะศักยภาพในความเปนผูนํา และความแข็ง แกรงทั้งทางรา งกายและจิตใจ
ตามลักษณะการปฏิบัติงานใน ทอ.ที่นายทหารสัญญาบัตรจําเปนตองมีความเปนผูนําในการปกครอง
บังคับบัญชาขาราชการที่อยูในปกครองใหมีความพรอมรบ

๓
๓) การบมเพาะความเปนทหารอากาศอาชีพตามลักษณะการปฏิบัติงานใน ทอ.ที่ตองรอบรู
ในเรื่องการทหารทั่ว ไป การนําหนวย การทหารอากาศ การปลุกขวัญและกําลังใจผูใตบังคับบัญชา
ใหยอมเสียสละความสุข ความสบาย และชีวิตในการปกปองอธิปไตยของชาติ
ทั้งนี้การดําเนินการทั้ง ๓ ลักษณะดังกลาวจะดําเนินการควบคูกันไปตลอดระยะเวลา ๕ ป
ที่ นนอ.ศึก ษาอยูใน รร.นนก.โดย นนอ.ขัด เกลาและปลูก ฝงจิต สํา นึก ของความเปน ทหารอาชีพ
อยูตลอดเวลา ตั้งแตกาวเขามาเปน นนอ.จนกระทั่งสําเร็จการศึกษาตลอดระยะเวลา ๕ ป โดยแทบ
ไมมีวันหยุด ในลักษณะอยูประจําในโรงเรียน ซึ่งถือวาทุกวินาทีเปนชวงเวลาของการฝก ศึกษา อบรม
ตลอดเวลา แมแตการใหหยุดพักในบางชวงเวลาก็ตองตระหนักในตนเองถึงความเปน นนอ.ที่ตอง
พรอมจะปฏิบัติตามคําสั่งทุกเมื่อ
ดังนั้น เพื่อใหผูสําเร็จการศึกษามีความรูพื้นฐานในระดับอุดมศึกษาและมีขีดความสามารถ
ในการพัฒนาตนอยางตอเนื่อง มีศักยภาพในความเปนผูนํา มีความแข็งแกรงทั้งทางรางกายและจิตใจ
และมีความเปนทหารอากาศอาชีพดังกลาว หลักสูตรการศึกษาของ รร.นนก.ป พ.ศ.๒๕๕๘ ไดกําหนด
อยางชัดเจนใหประกอบดวยกระบวนการศึกษาใน ๕ ดาน คือ
๑) การศึกษาวิชาการในระดับอุดมศึกษาใน ๗ สาขาวิชาดังกลาว โดยมีการศึกษาไมนอยกวา
๑๗๐ หนวยกิต
๒) การฝกศึกษาวิชาทหาร ประกอบดว ยการศึกษาวิทยาการทหาร ๑๓ หนว ยกิต และ
การฝกทหาร ๑๖๑๑.๕ ชั่วโมง
๓) การฝกอบรมความเปนผูนําและจริยธรรม ประกอบดวยการฝกอบรม ๓๐๐ ชั่วโมง
๔) การฝกอบรมพลศึกษาและการกีฬา ประกอบดวยการฝกศึกษา ๗ หนวยกิต
๕) กิจ กรรมพิเ ศษและสรา งเสริมประสบการณ ซึ่งไมกํา หนดหนว ยกิตและชั่วโมงปฏิบัติ
ที่แนนอน
ดังแสดงในรูปที่ OP-๑ ไดสรุปลักษณะหลักสูตรของ รร.นนก.ทั้ง ๕ ดาน ดังกลาว

๔

รูปที่ OP-๑ สรุปลักษณะหลักสูตรของ รร.นนก.
รร.นนก.ไดกําหนดคุณลักษณะที่สําคัญของผูเรียน ดังนี้
คุณลักษณะพิเศษของ นนอ.
๑) มีความเปนผูนําที่มีความกลาหาญ มีความรับผิดชอบ เสียสละ ยึดมั่นในแบบธรรมเนียม
ทหารและมีมนุษยสัมพันธ
๒) มีความเปนทหารอากาศ (Airmanship) หมายถึง การแสดงออกถึงความเปนทหารอากาศ
ที่มีระเบียบวินัย รูหลักการ ขั้นตอน และมีทักษะในการปฏิบัติงานมีความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ
อยา งมืออาชีพ มีความตระหนักรูในตนเอง สามารถตัดสินใจไดอยางเหมาะสมภายใตความเสี่ยง
ในทุกสถานการณและสามารถทํางานเปนทีมเพื่อผลสัมฤทธิ์ของงาน
๓) ความซื่อสัตยและความจงรักภักดี (Integrity and allegiance) หมายถึง มีความยึดมั่น
ในระบบเกียรติศกั ดิ์ มีความจงรักภักดีตอสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย กลากระทําในสิ่งที่
ถูกตอง มีคุณธรรมจริยธรรม มีความซื่อตรง ดํารงไวซึ่งความยุติธรรม และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
พรอมเปดใจรับความคิดเห็นของผูอื่น
๔) ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง ความรับผิดชอบตอตนเอง องคการ สังคม
และประเทศชาติ เพื่อใหการปฏิบัติภารกิจสัมฤทธิ์ผลอยางมีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงสวนรวมเปน
ที่ตงั้
๕) ความรูดานการบินและการทหาร หมายถึ ง มีความรูในสาขาวิช าชีพและเทคโนโลยี
ดานการบินและการทหาร (Aviation and Military Technology) รวมทั้งมีความรูในวิช าชีพทหาร
อากาศ มีค วามรูพื้น ฐานดา นการบิน (Basic Flying) ตลอดจนสามารถนํา ความรูไ ปประยุก ตใช
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

๕
คุณลักษณะตามผลการเรียนรูในแตละดาน
ดานคุณธรรม จริยธรรม
๑) เขา ใจและซาบซึ้งในวัฒ นธรรมไทย ตระหนักในคุณ คา ของระบบคุณธรรม จริยธรรม
การเสียสละ และความซื่อสัตยสุจริต
๒) มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎ ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ
ขององคกรและสังคม
๓) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนหมูคณะ สามารถแกไขขอขั ดแยง
ตามลําดับความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรี
ของความเปนมนุษย
๔) สามารถวิเคราะห และประเมินผลกระทบจากการใช ความรูทางวิ ศวกรรมตอ บุ ค คล
องคกร สังคมและสิ่งแวดลอม
๕) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผูประกอบวิชาชีพ
รวมถึงเขาใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแตละสาขา และวิชาชีพทหารตั้งแตอดีตจนถึง
ปจจุบัน
ดานความรู
๑) มีความรูและความเขาใจทางคณิตศาสตรพื้นฐาน วิทยาศาสตรพื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน
และเศรษฐศาสตร เพื่อการประยุกตใชกับงานทางดานวิศวกรรมศาสตรที่เกี่ยวของ และการสราง
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี
๒) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการที่สําคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติในเนื้อหา
ของสาขาวิชาเฉพาะดานทางวิศวกรรม
๓) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
๔) สามารถวิเคราะหและแกไขปญหาดวยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกตใชเครื่องมือ
ที่เหมาะสม เชน แบบจําลองคณิตศาสตร การทดสอบทดลอง แบบจําลองคอมพิวเตอร ฯลฯ
๕) สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาของตนในการประยุกตแกไขปญหาในงานจริง
ดานทักษะทางปญญา
๑) มีความคิดอยางมีวิจารณญาณที่ดี
๒) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และ สรุปประเด็นปญหาและความตองการ
๓) สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาดานวิศวกรรมไดอยางมีระบบ รวมถึงการใชขอมูล
ประกอบการตัดสินใจในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
๔) มีจิน ตนาการและความยืด หยุน ในการปรับ ใชอ งคความรู ที่เ กี่ย วขอ งอยา งเหมาะสม
ในการพัฒนานวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค
๕) สามารถสืบคนขอมูลและแสวงหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต
และทันตอการเปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหม ๆ

๖
ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
๑) สามารถสื่อ สารกับ กลุม คนที่ห ลากหลาย และสามารถสนทนาทั้ง ภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชความรูในสาขาวิช าชีพมาสื่อสารตอสัง คมได
ในประเด็นที่เหมาะสม
๒) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณเชิงสรางสรรคทั้งสวนตัวและ
สวนรวม พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม รวมทั้งใหความชวยเหลือ
และอํานวยความสะดวกในการแกไขปญหาสถานการณตาง ๆ
๓) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเอง และสอดคลองกับ
ทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
๔) รูจักบทบาท หนาที่ และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคล
และงานกลุม สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนําและผูตามไดอยางมีประสิทธิภาพ
สามารถวางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
๕) มีจิตสํานึกความรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการทํางาน และการรักษาสภาพแวดลอม
ตอสังคม
๖) สามารถอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดอยางเปนรูปธรรม
ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑) มีทักษะในการใชคอมพิวเตอรสําหรับการทํางานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพไดเปนอยางดี
๒) มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติประยุกตตอ
การแกปญหาที่เกี่ยวของไดอยางสรางสรรค
๓) สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยไดอยางเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ
๔) มีทัก ษะในการสื่อ สารขอ มูลทั้งทางการพูด การเขีย น และการสื่อความหมายโดยใช
สัญลักษณ
๕) สามารถใชเครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขา
วิศวกรรมที่เกี่ยวของได
ดานทักษะทางวิชาชีพทหาร
๑) มีความรูเ กี่ยวกับ วิทยาการดา นการบินและการทหาร สามารถปฏิบัติการทางทหาร
มีทักษะการสื่อสารที่ดี นําความรูไปใชในการดําเนินชีวิตและดํารงตนในสังคมได
๒) มีอุดมการณ กลาหาญ จงรักภักดีตอสถาบัน มีความเสียสละ สามารถอุทิศตนเพื่อชาติ
ศาสนา และพระมหากษัตริย
๓) มีลักษณะผูนําทางทหารที่ดี มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติตนอยูในระเบียบวินัย
ทหารตามแบบธรรมเนียมทหาร สํานึกในหนาที่รับผิดชอบของตน
๔) รูบทบาทหนาที่ของการเปนทหารอาชีพ ธํารงเกียรติยศและศักดิ์ศรีทหาร

๗
๕) มี ค วามเข ม แข็ ง ทั้ ง ร า งกายและจิ ต ใจ เป น สุ ภ าพบุ รุ ษ มี บุ ค ลิ ก ลั ก ษณะการวางตน
ที่เหมาะสม
๖) มีคณ
ุ ลักษณะพึงประสงคของนายทหารสัญญาบัตรที่กระทรวงกลาโหมตองการ
๗) มีคุณ ลัก ษณะและทัก ษะการเรีย นรูใ นศตวรรษที่ ๒๑ ตามยุท ธศาสตรช าติ ๒๐ ป
และแผนการศึกษาแหงชาติ คือ 3 Rs 8 Cs ประกอบดวย ทักษะและคุณลักษณะตอไปนี้
๗.๑ 3 Rs ไดแก การอานออก (Reading) การเขียนได (Writing) และการคิดเลขเปน
(Arithmetics)
๗.๒ 8 Cs ไดแก
๗.๒.๑ ทักษะดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ และทักษะในการแกปญหา
๗.๒.๒ ทักษะดานการสรางสรรคและนวัตกรรม
๗.๒.๓ ทักษะดานความเขาใจตางวัฒนธรรม ตางกระบวนทัศน
๗.๒.๔ ทักษะดานความรวมมือ การทํางานเปนทีม และภาวะผูนํา
๗.๒.๕ ทักษะดานการสื่อสาร สารสนเทศ และการรูเทาทันสื่อ
๗.๒.๖ ทักษะดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๗.๒.๗ ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรูความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม
จริยธรรม
๘) มีคานิยมหลักคนไทย ๑๒ ประการ
๘.๑ ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
๘.๒ ซื่อสัตย เสียสละ อดทน มีอุดมการณในสิ่งที่ดีงามเพื่อสวนรวม
๘.๓ กตัญูตอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย
๘.๔ ใฝหาความรู หมั่นศึกษาเลาเรียนทั้งทางตรง และทางออม
๘.๕ รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
๘.๖ มีศลี ธรรม รักษาความสัตย หวังดีตอ ผูอื่น เผื่อแผและแบงปน
๘.๗ เขาใจเรียนรูการเปนประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขที่ถูกตอง
๘.๘ มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ
๘.๙ มีสติรูตัว รูคิด รูทํา รูปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
๘.๑๐ รูจักดํารงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รูจักอดออมไวใชเมื่อยามจําเปน มีไวพอกินพอใช ถาเหลือก็แจกจาย
จําหนาย และพรอมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพรอม เมื่อมีภูมิคุมกันที่ดี
๘.๑๑ มี ความเข มแข็ ง ทั้ งร า งกายและจิ ตใจ ไม ยอมแพ ต ออํ า นาจฝ า ยต่ํา หรื อกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวตอบาปตามหลักของศาสนา
๘.๑๒ คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวม และของชาติมากกวาผลประโยชนของตนเอง

๘
การรับรองมาตรฐาน
ในกระบวนการใหการศึกษาและบมเพาะความเปนผูนําให นนอ.ของ รร.นนก.ดังกลาวจะอยู
ภายใตการรับรองมาตรฐานของสภาการศึกษาวิชาการทหาร กระทรวงกลาโหม ทั้งนี้ในสวนของการให
ความรูพื้นฐานในระดับอุดมศึกษาจะอยูภายใตมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ เชนเดียวกับ สถาบันอุดมศึก ษาอื่น ๆ และในสวนของหลักสูตรในสาขาวิช า
ทางดานวิศวกรรมศาสตรจะอยูภายใตมาตรฐานของสภาวิศวกร รวมทั้งผูสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชา
ทางดา นวิศ วกรรมศาสตร มีศัก ดิ์แ ละสิทธิ์ใ นการสอบขอรับ ใบประกอบอาชีพ วิศ วกรรมควบคุม
จากสภาวิศวกร นอกจากนี้ภายใตระบบการประกันคุณภาพการศึกษา รร.นนก.ไดนํามาเปนแนวทาง
ในการบริหารจัดการเพื่อใหผูสําเร็จการศึกษามีคุณสมบัติตรงตามกับที่ ทอ.ตองการ
จํานวน นนอ.ที่ศึกษาในหลักสูตรดานวิศวกรรมศาสตรหรือวิทยาศาสตร
ในการพัฒนาศักยภาพของ นนอ.ใหมีความรูพื้นฐานในระดับอุดมศึกษาและมีขีดความสามารถ
ในการพัฒนาตนอยางตอเนื่อง นอกเหนือจากกระบวนการบมเพาะศักยภาพในความเปนผูนํา และ
กระบวนการบมเพาะความเปนทหารอากาศอาชีพ ซึ่งตองทําการบมเพาะใหกับ นนอ.ทุกคน โดย ทอ.
ไดเปดโอกาสให นนอ.ที่รับเขาศึกษาในแตละปประมาณ ๘๐ คน เลือกศึกษาใน ๗ สาขาวิชา ดังนี้
๑. สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน
จํานวนที่รับประมาณ ๑๕ คน
๒. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
จํานวนที่รับประมาณ ๑๒ คน
๓. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
จํานวนที่รับประมาณ ๑๔ คน
๔. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
จํานวนที่รับประมาณ
๘ คน
๕. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
จํานวนที่รับประมาณ
๘ คน
๖. สาขาวิชาคอมพิวเตอร
จํานวนที่รับประมาณ ๑๕ คน
๗. สาขาวิชาวัสดุศาสตรทางการทหารและอากาศยาน จํานวนที่รับประมาณ
๘ คน
ขอกําหนดในการสมัคร
นนอ.จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหาร (รร.ตท.) ในสวนของ ทอ. (หลักสูตร
มัธ ยมศึก ษาตอนปลาย) ซึ่งคัดเลือกผูที่สํา เร็จมัธ ยมศึกษาปที่ ๔ (สายวิทยาศาสตร- คณิตศาสตร)
ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือ เทียบเทา ที่มีอายุระหวา ง ๑๔ – ๑๗ ปบ ริบูรณ หรือ
นักเรียนจาอากาศ (นจอ.) ตามระเบียบวาดวยการคัดเลือก นจอ.เพื่อเขาศึกษาใน รร.ตท. จากนั้น
จะศึกษาที่ รร.ตท.ตามหลักสูตร ๒ ป รวมกับ นตท.ในสวนของกองทัพบก (ทบ.) กองทัพเรือ (ทร.)
และสํานักงานตํารวจแหงชาติ (สตช.) เมื่อสําเร็จแลวจึงเขารับการศึกษาตอที่ รร.นนก.อีก ๕ ป ทั้งนี้
ระบบการจัดการศึกษาของ รร.นนก.ใชระบบทวิภาค และคิดเปนหนวยกิต ตามเอกสารหลักสูตร รร.นนก.
(๒) วิสัยทัศน พันธกิจ และจุดประสงค
ภารกิจ (กําหนดในพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการ ทอ. พ.ศ.๒๕๕๒) รร.นนก.มีหนาที่
วางแผนการปฏิบ ัติ อํา นวยการ ประสานงาน กํา กับ การ และดํา เนิน การเกี่ย วกับ การศึก ษา

๙
การฝกอบรม และประเมินผลแก นนอ.รวมทั้งสนับสนุนการผลิตบุคลากรดานการบิน มี ผบ.รร.นนก.
เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ
ขอบเขตความรับผิด ชอบและหนาที่สําคัญ (กํา หนดในเอกสารการจัดสวนราชการ ทอ.
พ.ศ.๒๕๕๒ (อัตรา ทอ.๕๒)) ไดแก
๑. ใหการศึกษา ฝก และอบรมในขอบเขตเกี่ยวกับ
๑.๑ วิชาการแก นนอ.ตามหลักสูตรชั้นอุดมศึกษา
๑.๒ คุณธรรม จริย ธรรม ความสามารถ และคุณลัก ษณะทางทหาร สอดคล อ งต อ
การปฏิบัติภารกิจ และตอบสนองทิศทางการดําเนินงานของ ทอ.
๑.๓ วิชาการดานกําลังทางอากาศ และพื้นฐานดานการบิน
๒. ดําเนินการเกี่ยวกับ
๒.๑ การจัดทําแผน โครงการ และงบประมาณของ รร.นนก.
๒.๒ การใหการศึกษาดานวิชาการ ดานวิชาทหารภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ แก นนอ.
ตามหลักสูตรและมาตรฐานที่กําหนด
๒.๓ การฝ ก และอบรมคุ ณลั ก ษณะทางทหาร ความเป น ผู นํ า วิ นั ย ความประพฤติ
จิตวิทยา คุณธรรมและจริยธรรม
๒.๔ การเสริมสรางสมรรถนะทางรางกาย และจิตใจ แก นนอ.
๒.๕ การวิเคราะหและประเมินผลการศึกษา รวมทั้งติดตามผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
๒.๖ การปกครอง ควบคุม กํากับดูแล และบังคับบัญชา นนอ.
๒.๗ การพัฒนาการศึกษาของ รร.นนก.
วิสัยทัศน “สถาบันหลักในการผลิตผูนําและแหลงองคความรูดานการบินของชาติ”
เปาประสงคหลัก
๑. เพื่อผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักของ ทอ.ที่มีคุณลักษณะผูนํา มีคุณภาพและคุณธรรม
ความรอบรู มีความพรอมและสามารถปฏิบัติงานตอบสนองภารกิจตามความตองการของกองทัพ
และประเทศ
๒. เพื่อสนับสนุนและสงเสริมการรวบรวม การสรางองคความรู ตลอดจนการคนควาวิจัย
เพื่อผลิตองคความรูที่จะเปนประโยชนตอการพัฒนาองคการและพัฒนาประเทศ โดยมุงเนนการพัฒนา
องคความรูดานการบินและการทหาร
๓. เพื่อใหบริการทางวิชาการและบริการสังคมอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนากองทัพ
และประเทศ
๔. เพื่อสงเสริมวัฒนธรรมอันดีงามและดํารงเอกลักษณทางทหารแกบุคลากรของหนวยงาน
ใหเกิดความตระหนักและมีจิตสํานึกที่ดีตอความจงรักภักดีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย

๑๐
คานิยมหลัก
รร.นนก.ไดนําคานิยมหลักของ ทอ.มาเปนคานิยมหลักของโรงเรียนโดยมีอักษรยอวา “AIR”
ทั้งนี้ไดผานกระบวนการรับฟงความคิดเห็นจากบุคลากรทุกภาคสวนใน รร.นนก.ดังนี้
คานิยมหลัก
A (Airmanship)
ความเปนทหารอากาศ

I (Integrity and
Allegiance)
ความซื่อสัตยและ
ความจงรักภักดี

R (Responsibility)
ความรับผิดชอบ

นิยาม (Define)
หมายถึ ง การแสดงออกถึ ง ความเป น
ทหารอากาศที่มีระเบียบวินัย รูหลักการ
ขั้นตอน และมีทักษะในการปฏิบัติงาน
มี ค วามเชี่ ย วชาญในงานที่ รั บ ผิ ด ชอบ
อยางมืออาชีพ มีความตระหนักรูในตนเอง
สามารถตั ด สิ น ใจได อ ย า งเหมาะสม
ภายใตความเสี่ยงในทุกสถานการณและ
ทํางานเปนทีมเพื่อผลสัมฤทธิ์ของงาน
หมายถึง มีความยึดมั่นในระบบเกียรติศักดิ์
มีความจงรักภักดีตอสถาบันชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย กลากระทําในสิ่งที่
ถูกตอง มีคุณธรรมจริยธรรม มีความซื่อตรง
ดํารงไวซึ่งความยุติธรรม และมีจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ พรอมเปดใจรับฟงความคิดเห็น
ของผูอื่น
หมายถึง มุง มั่น ในการปฏิ บัต ิห น า ที่
ทั้งงานประจําและงานที่ไดรับมอบหมาย
อยา งเต็มกํา ลัง ความคิดและสติป ญ ญา
โดยมีการวางแผนอย า งละเอี ย ดถี่ ถ ว น
มีการควบคุมการปฏิบัติงานอยางใกลชิด
มี ก ระบ วนกา รการตรว จป ระเมิ น
อยางตรงไปตรงมา รวมทั้งมีการพัฒนา
และปรั บ ปรุ ง การปฏิ บั ติ ง านให ค รบ
วงรอบการบริ ห ารงานที่ ดี (Plan Do
Check Adjust) เพื่ อ ให ง านที่ ป ฏิ บั ติ
เต็มเปยมดวยประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และเสร็จทันตามระยะเวลาที่กําหนด

พฤติกรรมที่คาดหวัง (Behavior)
บุค ลากรของหนว ยมีร ะเบีย บวิ น ั ย
ประพฤติ ป ฏิ บั ติต ามแบบธรรมเนี ย ม
ทหารอากาศอยางเครงครัด มีความรู
ความเชี่ ย วชาญในงานที่ รั บ ผิ ด ชอบ
มี ค วามคิ ด ที่ ส มเหตุ ส มผลประกอบ
การตัดสินใจ และมีความรักความสามัคคี
ในหมูคณะ รับฟงความคิดเห็นของกลุม
พรอมกับเคารพมติของสวนรวม
บุคลากรของหนวยเชื่อมั่นและศรัทธา
ในความซื่อ ตรง ความมีเ กีย รติ และ
ความเปนผูที่เชื่อถือไดทั้งตอหนาและ
ลั บ หลัง ว า เปน คุณ ธรรมสูง สุด พร อ ม
อุท ิศ ชีว ิต เพื ่อ ดํา รงไวซึ่ง คุณ คา แหง
ศีลธรรมดังกลาว โดยไมยอมใหผูหนึ่ง
ผูใดปฏิบัตินอกเหนือจากนี้เปนอันขาด
บุ ค ลากรของหนว ยยึ ดถื อ อิ ท ธิ บ าทสี่
เป น ยอมรั บ ผลของการกระทํ า ที่
เกิ ด ขึ ้ น แนวทางการดํ า เนิ น งาน
และพร อ มไม ว า ทางดี ห รื อ ทางร า ย
อยางกลาหาญ

๑๑
สมรรถนะหลักของ รร.นนก.ไดแก องคความรูทางดานอากาศยานและการบิน รวมทั้งองคความรู
ในการบมเพาะผูนําทางทหารที่เปนที่ยอมรับและเปนที่เชื่อถือของสังคม กระทรวงกลาโหม และกองทัพ
ซึ่งองคความรูดังกลาวไดรับการสั่งสมและพัฒนามาเปนเวลานานนับตั้งแตกอตั้งโรงเรียนนายเรืออากาศ
ในป พ.ศ. ๒๔๙๖ รวมทั้งถือเปนองคความรูที่สําคัญในการบรรลุภารกิจของ รร.นนก.
(๓) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร
ลักษณะโดยรวมของบุคลากรใน รร.นนก.ดังแสดงในตารางที่ OP-๑ สําหรับการจัดแบงกลุมและ
ประเภทของบุคลากร สามารถแบงออกเปน ๖ กลุม คือ
๑. สวนบริหาร แบงยอยออกเปน ๒ กลุม คือ
๑.๑ ผูบังคับบัญชา ประกอบดวย
- ผบ.รร.นนก.
- รอง ผบ.รร.นนก. ๒ คน
- เสธ.รร.นนก.
- รอง เสธ.รร.นนก. ๒ คน
๑.๒ บุคลากรสายงานดานบริหารหรืออํานวยการ ประกอบดวยหัวหนางานในหนวยงานตาง ๆ
และบุคลากรในหนวยงานของกองบัญชาการ (บก.) ไดแก
- บุคลากรในกองกําลังพล (กกพ.บก.รร.นนก.)
- บุคลากรในกองยุทธการและการขาว (กยข.บก.รร.นนก.)
- บุคลากรในกองสงกําลังบํารุง (กกบ.บก.รร.นนก.)
- บุคลากรในกองประกันคุณภาพการศึกษา (กปศ.บก.รร.นนก.)
- บุคลากรในแผนกธุรการ (ผธก.บก.รร.นนก.)
- นายทหารปฏิบัติการ นายทหารงบประมาณและผูชวย นายทหารกิจการพลเรือน
นายทหารประชาสัมพันธ นายทหารพระธรรมนูญ
๒. กลุ ม บุ ค ลากรสายงานอาจารย ด า นวิ ช าการในการเรี ย นการสอนระดั บ อุ ด มศึ ก ษา
ประกอบดวย บุคลากรในกองการศึกษา (กกศ.รร.นนก.) ดังแสดงในตารางที่ OP-๒
๓. กลุมบุคลากรสายงานอาจารย / ครูฝก / นายทหารปกครองดานความเปนผูนํ า และ
จริยธรรม ประกอบดวย บุคลากรในกรมนักเรียนนายเรืออากาศรักษาพระองค (กรม นนอ.รอ.รร.นนก.)
๔. กลุมบุคลากรสายงานอาจารย/ครูฝกดานวิชาทหาร ประกอบดวย บุคลากรในกองวิชาทหาร
(กวท.รร.นนก.)
๕. กลุมบุคลากรสายงานอาจารย/ครูฝกดานพลศึกษาและการกีฬา ประกอบดวย บุคลากร
ในกองพลศึกษา (กพล.รร.นนก.)
๖. กลุมบุคลากรสายงานสนับ สนุน ประกอบดว ย บุคลากรในกองสถิติ และประเมิ นผล
(กสป.รร.นนก.) กองสงเสริมและพัฒ นางานวิจัย (กสว.รร.นนก.) กองเทคโนโลยีแ ละสารสนเทศ
(กทส.รร.นนก.) กองบริการ (กรก.รร.นนก.) และแผนกการเงิน (ผกง.รร.นนก.)

๑๒
ทั้งนีก้ ลุมบุคลากรบางสายงานมีขอกําหนดพิเศษในการทํางานตามตารางที่ OP ๓
ตารางที่ OP-๑ ลักษณะโดยรวมของบุคลากรใน รร.นนก.
จํานวนตามประเภท (คน)
ลักษณะงาน
พนักงาน
สวนบริหาร
กกศ.รร.นนก.
กรม นนอ.รอ.ฯ
กวท.รร.นนก.
กพล.รร.นนก.
สวนสนับสนุน
รวม

สัญญาบัตร

ประทวน

ลูกจางประจํา

๔๙
๑๒๕
๑๙
๑๓
๙
๒๒
๒๓๗

๓๑
๒๖
๑๘
๗
๔
๔๑
๑๒๗

๓
๑๑
๘
๓
๑
๒๑
๔๗

ราชการ

ลูกจาง
ตางประเทศ

รวม

๒๗
๘
๑๑
๒
๓
๖๘
๑๑๙

-

๑๑๐
๑๗๐
๕๖
๒๕
๑๗
๑๕๒
๕๓๐

ตารางที่ OP-๒ กลุมบุคลากรสายงานอาจารยดานวิชาการในการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา
จํานวนอาจารยแยกประจําตามตําแหนงทางวิชาการและคุณวุฒิการศึกษา จํานวน (คน)
จํานวนอาจารยประจํา ตําแหนง อาจารย ที่มีวุฒิปริญญาตรี
๐
จํานวนอาจารยประจํา ตําแหนง อาจารย ที่มีวุฒิปริญญาโท
๒๓
จํานวนอาจารยประจํา ตําแหนง อาจารย ที่มีวุฒิปริญญาเอก
๓
จํานวนอาจารยประจํา ตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาตรี
๑
จํานวนอาจารยประจํา ตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาโท
๑๘
จํานวนอาจารยประจํา ตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาเอก
๖
จํานวนอาจารยประจํา ตําแหนง รองศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาตรี
๐
จํานวนอาจารยประจํา ตําแหนง รองศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาโท
๒๐
จํานวนอาจารยประจํา ตําแหนง รองศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาเอก
๖
จํานวนอาจารยประจํา ตําแหนง ศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาตรี
๐
จํานวนอาจารยประจํา ตําแหนง ศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาโท
๖
จํานวนอาจารยประจํา ตําแหนง ศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาเอก
๖
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด
๘๙

๑๓
ตารางที่ OP-๓ ขอกําหนดพิเศษในการทํางานของกลุมบุคลากรบางสายงาน
ประเภทบุคลากร
ขอกําหนดพิเศษในการทํางาน
อาจารยดานวิชาการ มีคุณวุฒิการศึกษาในระดับไมนอยกวาปริญ ญาตรีตามสาขาวิช าที่กําหนด
พรอมทั้งมีความสามารถและเชี่ยวชาญการสอน
อาจารยดานวิชาทหาร มีคุณวุฒิการศึกษาในระดับ ไมน อยกวาปริญ ญาตรี แ ละคุณวุฒิการศึก ษา
ความเป น ผู นํ า แ ละ ทางด า นการทหาร มี ป ระสบการณ ก ารปฏิ บั ติ ง านและการปกครอง
จริย ธรรม/นายทหาร บังคับ บัญ ชา พรอมทั้งมีความสามารถและเชี่ย วชาญการสอนตามหนาที่
ปกครอง
ที่กําหนด
อาจารยดานพลศึกษา มีคุณวุฒิการศึกษาในระดับไมนอยกวาปริญญาตรีในสาขาวิชาทางดานพลศึกษา
และการกีฬา
และการกีฬา พรอมทั้งมีความสามารถและเชี่ยวชาญการสอนตามหนา ที่
ที่กําหนด
ครูฝก
มี ป ระสบการณ ป ฏิ บั ติ ง านด า นการฝ ก ในสายงานที่ เ กี่ ย วข อ ง พร อ มทั้ ง
มีความสามารถและความเชี่ยวชาญการสอนตามหนาที่ที่กําหนด
(๔) สินทรัพย
ลั ก ษณะโดยรวมของอาคารสถานที่ เทคโนโลยี อุ ป กรณ และสิ่ ง อํ า นวยความสะดวก
ใน รร.นนก.ดังแสดงในตารางที่ OP-๔
ตารางที่ OP-๔ ลักษณะโดยรวมของอาคารสถานที่ เทคโนโลยี อุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวก
ใน รร.นนก.
รายการ
ลักษณะโดยรวม
อาคารสถานที่ อาคารสถานที่จําแนกตามสายงานประกอบดวย
๑. สําหรับผูบังคับบัญชาระดับสูงและบุคลากรสายงานอํานวยการ รวมทั้งสายงาน
สนับสนุนบางสวน ไดแก อาคารกองบัญชาการ
๒. สําหรับบุคลากรสายงานวิชาการระดับอุดมศึกษาและหองเรียน รวมทั้งสายงาน
สนั บ สนุ น บางส ว น ได แ ก อาคารเรี ย น ๑ อาคารเรี ย น ๒ อาคารเรี ย น ๓
อาคารปฏิบัติการเคมีและฟสิกส อาคารวิศวกรรมไฟฟาและโยธา และกลุมอาคาร
วิศวกรรมศาสตร
๓. สําหรับบุคลากรสายงานวิชาการทหาร ไดแกอาคารกองวิชาทหาร
๔. สํ า หรั บ บุ ค ลากรสายงานวิช าผู นํ า และจริย ธรรม ไดแ ก อาคารกรมนัก เรี ย น
นายเรืออากาศรักษาพระองค และกลุมอาคารนอน
๕. สําหรับบุคลากรสายงานวิชาพลศึกษาและการกีฬา ไดแก กลุมอาคารโรงพลศึกษา

๑๔
รายการ

ลักษณะโดยรวม
๖. สําหรับบุคลากรสายงานสนับสนุนดานบริการพื้นฐาน ไดแก อาคารประกอบเลี้ยง
และโรงอาหาร นนอ.อาคารฝา ยสวั ส ดิ ก าร กลุ ม อาคารแผนกช า งโยธาและ
ฝายขนสง
๗. สําหรับบุคลากรสายงานสนับสนุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแก อาคารหองสมุด
๘. แผนกแพทย
เทคโนโลยี - ระบบเครือขาย internet และ intranet ของ รร.นนก.
- ระบบการประเมินอาจารยโดย นนอ.ผานเครือขาย intranet
- ระบบการสงผลการสอบผานเครือขาย intranet
- ระบบ e – Admin, e – Library และ e - mail ของ ทอ.
อุปกรณ
- สื่อโสตทัศนูปกรณสําหรับการเรียนการสอน
- อุป กรณการทดลองตามสาขาวิช าตาง ๆ เชน อุโ มงคลม Engineering Flight
Simulator อุปกรณสรางชิ้นงานตนแบบ อุปกรณจําลองระบบควบคุม เปนตน
- หองปฏิบัติการภาษา หองปฏิบัติการเคมีและฟสิกส หองปฏิบัติการทางวิศวกรรมตาง ๆ
ใน ๕ สาขาวิช าตามหลัก สูต ร หอ งปฏิบัติก ารคอมพิเ ตอร และหอ งปฏิบัติก าร
ทางวัสดุศาสตร
- อุปกรณการฝกศึกษาวิชาทหาร เชน สนามทดสอบกําลังใจกําลังกาย เครื่องคอมพิวเตอร
จําลองการฝกบิน อุปกรณทางการฝกทหารตาง ๆ เปนตน
- อุปกรณการฝกกีฬาตาง ๆ
สิ่งอํานวย - หองสมุด โรงอาหาร โรงซักรีด อาคารนอน สนามกีฬาพรอมอุปกรณ สโมสร นนอ.
ความสะดวก - หองเรียน / หองประชุม / สัมมนาตาง ๆ พรอมสื่อโสตทัศนูปกรณ
(๕) กฎ ระเบียบ ขอบังคับ
ลักษณะโดยรวมของกฎ ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานใน รร.นนก.ดังแสดง
ในตารางที่ OP-๕

๑๕
ตารางที่ OP-๕ ลักษณะโดยรวมของกฎ ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานใน รร.นนก.
กฎ ระเบียบ ขอบังคับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม
พ.ศ. ๒๕๔๕
ประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิก าร
เรื่ อ ง กรอบมาตรฐานคุณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF)
พ.ศ.๒๕๕๒
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF)
พ.ศ.๒๕๕๓ (สาขาวิศวกรรมศาสตร)

เนื้อหาโดยยอ
หนวยเจาของเรื่อง
ข อ กํา หนดในการจั ด การศึ ก ษาให ไ ด กระทรวงศึกษาธิการ
มาตรฐาน
กรอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู สํ า หรั บ กระทรวงศึกษาธิการ
บัณฑิตในระดับ อุ ด มศึ ก ษา เพื ่ อ เป น
แนวทาง
ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
กรอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู สํ า หรั บ สภาวิศวกร
บัณฑิตในระดับ อุ ด มศึ ก ษา เพื ่ อ เป น
แนวทาง
ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร
สภาวิศวกร
หรือวุฒิบัตรเทียบเทาปริญญาในสาขา
วิศวกรรม และการรับรองหลักสูตรและ
สถาบันการศึกษา

พระราชบัญญัติวิศวกร
พ.ศ.๒๕๔๒ (พรอมกับขอบังคับวา
ดวยการรับรองปริญญา
ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร
เทียบเทาปริญญาในสาขาวิศวกรรม
พ.ศ.๒๕๔๓ และระเบียบวาดวย
เกณฑการรับรองหลักสูตรและ
สถาบันการศึกษาเพื่อเทียบ
ปริญญา ประกาศนียบัตร และ
วุฒิบัตรเทียบเทา ในสาขา
วิศวกรรมศาสตร พ.ศ. ๒๕๔๔)
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เกณฑมาตรฐานการรับรองหลักสูตร
เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๘
การประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา

การตรวจประเมินและรับรองมาตรฐาน
การศึกษาระดับอุดมศึกษา

สํานักงาน
คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
(สกอ.)
สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.)

๑๖

ตารางที่ OP-๕ ลักษณะโดยรวมของกฎ ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานใน รร.นนก.
(ตอ)
กฎ ระเบียบ ขอบังคับ
เนื้อหาโดยยอ
หนวยเจาของเรื่อง
พระราชบัญญัติกําหนดวิทยฐานะ ขอกําหนดในการจัดการศึกษาใหได
สภาการศึกษา
ผูสําเร็จวิชาการทหาร (ฉบับที่ ๖) มาตรฐานในระดับปริญญาตรีของ
วิชาการทหาร
พ.ศ.๒๕๕๙
โรงเรียนทหาร
ขอบังคับสภาการศึกษาวิชาการ เกณฑมาตรฐานการรับรองหลักสูตร
สภาการศึกษา
ทหาร วาดวยการกําหนด
ระดับปริญญาตรีของโรงเรียนทหาร
วิชาการทหาร
มาตรฐานหลักสูตรการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๙
ขอบังคับกระทรวงกลาโหม
กําหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะเขาเปน สปท.
วาดวยโรงเรียนทหาร พ.ศ.๒๕๔๓ นักเรียนทหาร
นโยบายการศึกษาของ กห.
การประกันคุณภาพการศึกษาของกองทัพ สปท.
ระเบียบกองทัพไทย
กําหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะเขาเปน รร.ตท.
วาดวย รร.ตท. พ.ศ.๒๕๕๒
นตท.ของแตละเหลาและการพิจารณา
คะแนนเพิ่มพิเศษใหกับผูสมัคร
หลักสูตร รร.นนก.
หลักสูตรการศึกษา การจัดการศึกษา
รร.นนก.
เกณฑการสําเร็จการศึกษา คุณลักษณะ
ที่พึงประสงคของผูสําเร็จการศึกษา
ระเบียบ ทอ.วาดวย รร.นนก.
หลักเกณฑที่เกี่ยวของกับการเรียน
รร.นนก.
๒๕๕๙
การสอน หนาที่ และสิทธิประโยชน
รวมทั้งขอผูกพันและการชดใชเงิน
ใหทางราชการในกรณีตาง ๆ ของ นนอ.
เกณฑการประเมินผล
เกณฑ มาตรฐาน และตัวชี้วัด สําหรับ
สพร.ทอ.
การปฏิบัติราชการของ
การประเมินคุณภาพผลการปฏิบัติราชการ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ระบบราชการ กองทัพอากาศ
และการรายงานผลการปฏิบัติราชการ
(สพร.ทอ.)

๑๗

ตารางที่ OP-๕ ลักษณะโดยรวมของกฎ ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานใน รร.นนก.
(ตอ)
กฎ ระเบียบ ขอบังคับ
เนื้อหาโดยยอ
หนวยเจาของเรื่อง
ระเบียบ ทอ.วาดวย
นโยบายและหลักการทั่วไป
สํานักงานปลัดบัญชี
การงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๙
โครงสรางงบประมาณ การจัดทํา
ทหารอากาศ
งบประมาณ การบริหารงบประมาณ (สปช.ทอ.)
การประเมินผลและรายงาน
มาตรการประหยัดงบประมาณ
มาตรการประหยัดงบประมาณ
สํานักงานปลัดบัญชี
ของ ทอ.
ที่กําหนดใหสวนราชการใน ทอ.
ทหารอากาศ
ถือปฏิบัติ ประกอบดวยหลักเกณฑ (สปช.ทอ.)
และอัตราการเบิกคาใชจาย
คูมือพจนานุกรมกิจกรรม ทอ.
การจัดโครงสรางแผนงาน
สํานักงานปลัดบัญชี
ปงบประมาณ ๒๕๕๔
งบประมาณป ๕๔ ของ ทอ.
ทหารอากาศ
ตามผลผลิต กิจกรรม ผลผลิตยอย
(สปช.ทอ.)
และกิจกรรมยอยของ ทอ.
ตามหนาที่รับผิดชอบของ นขต.ทอ.
ข. ความสัมพันธระดับองคการ
(๑) โครงสรางและระบบธรรมาภิบาล
รร.นนก.เปนหนึ่งใน นขต.ทอ.จากทั้งหมด ๔๑ หนวย โดยเปนหนว ยงานทางการศึก ษา
หนว ยงานหนึ่งในจํานวนสอง นขต.ทอ.ทางการศึกษา มีโ ครงสรางระบบการบริห าร รร.นนก.และ
การจัดองคการ ดังตารางที่ OP-๖ และรูปที่ OP-๒ ตามลําดับ
ทั้งนี้ บก.รร.นนก.ประกอบดวย กองกําลังพล (กกพ.บก.รร.นนก.) กองยุทธการและการขาว
(กยข.บก.รร.นนก.) กองสงกําลังบํารุง (กกบ.บก.รร.นนก.) กองประกันคุณภาพการศึกษา (กปศ.บก.
รร.นนก.) แผนกธุรการ (ผธก.บก.รร.นนก.) นายทหารปฏิบัติการ นายทหารงบประมาณและผูชวย
นายทหารกิจ การพลเรือ น นายทหารประชาสัม พัน ธ และนายทหารพระธรรมนูญ โดยมีห นา ที่
ในการชวยเหลือ ผบ.รร.นนก.ในการอํานวยการบริหาร รร.นนก.
ในแงก ารบริห ารการศึก ษาตามความมุ ง หมายของหลัก สูต ร รร.นนก.ไดกํา หนดหนา ที่
ในการบริหารการศึกษา ออกเปน ๔ หนวย คือ ๑) กองการศึกษา (กกศ.รร.นนก.) ๒) กองวิชาทหาร
(กวท.รร.นนก.) ๓) กรมนัก เรีย นนายเรือ อากาศรัก ษาพระองค (กรม นนอ.รอ.รร.นนก.) และ
๔) กองพลศึกษา (กพล.รร.นนก.) สําหรับหนาที่ของทั้ง ๔ หนวย เปนดังนี้

๑๘
กองการศึกษา (กกศ.รร.นนก.) มีหนาที่ อํานวยการ ควบคุม และจัดดําเนินงานการศึกษา
ใหแก นนอ.ในดานวิชาวิทยาการระดับปริญญาตรี ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ ใหเปนไปตามหลักสูตร
ของ รร.นนก.มี ผอ.กกศ.รร.นนก.เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ ตามโครงสราง ดังรูปที่ OP-๓
ตารางที่ OP-๖ โครงสรางระบบการบริหาร รร.นนก.
ตําแหนง
บทบาทหนาที่
สภาการศึกษา
- อนุมัติหลักสูตร รร.นนก.
วิชาการทหาร
- ควบคุมการปฏิบัติโดยรวม
สภาการศึกษา ทอ.
- พิจารณานําเสนอหลักสูตร รร.นนก.
ตอสภาการศึกษาวิชาการทหาร
- พิจารณานําเสนอโครงการตาง ๆ
สภา รร.นนก.
กํากับการดําเนินการใหเปนไปตาม
หลักสูตร รร.นนก.และระเบียบ ทอ.
วาดวย รร.นนก.
คณะกรรมการตรวจสอบ กํากับดูแลการปฏิบัติใหเปนไปตาม
ชุดตาง ๆ ของ ทอ.
ระเบียบขอบังคับของ ทอ.และ
ระเบียบราชการที่เกี่ยวของ
ผบ.รร.นนก.
อํานวยการบริหาร รร.นนก.

การรายงาน
รายงานตอ ผบ.ทอ.

รายงานตอ
สภาการศึกษา ทอ.
รายงานตอ ผบ.ทอ.

รายงานตอสภาการศึกษา ทอ.
และ ผบ.ทอ.

โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตรยาธิราช

กองบัญชาการ

กองการศึกษา

กองบริการ

กองพลศึกษา

กองสถิตแิ ละประเมินผล

กรมนักเรียนนายเรืออากาศ
รักษาพระองค

กองวิชาทหาร

กองสงเสริมและพัฒนางานวิจัย

กองเทคโนโลยีและสารสนเทศ

รูปที่ OP-๒ โครงสรางการจัดองคการของ รร.นนก.

แผนกการเงิน

๑๙

โรงเรียนนายเรือ อากาศ

แผนกธุรการ

กองวิชาวิศ กรรมอากาศยาน
และเทคโนโลยีการบิน

กองวิชาวิศ กรรมเครื่องกล
และอุตสาหการ

กองการศึกษา

กองวิชาวิศ กรรมไฟฟา
และโยธา

กองอํานวยการศึกษา

กองวิชาคณิตศาสตร
และคอมพิวเตอร

กองวิชามนุษ ยศาสตร
และสังคมศาสตร

กองวิชาวิทยาศาสตร

รูปที่ OP-๓ โครงสรางการจัดองคการของ กกศ.รร.นนก.
กองวิชาทหาร (กวท.รร.นนก.) มีหนาที่ อํานวยการ ควบคุม และจัดดําเนินงานการฝกศึกษา
วิช าทหารทั้ง ทางทฤษฎีแ ละปฏิบัติใ หเ ปน ไปตามหลัก สูต รของ รร.นนก.มี ผอ.กวท.รร.นนก.
เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบตามโครงสรางการจัดองคการของ กวท.รร.นนก.ดังรูปที่ OP-๔

รูปที่ OP๔ โครงสรางการจัดองคการของ กวท.รร.นนก.
กรมนักเรียนนายเรืออากาศรักษาพระองค (กรม นนอ.รอ.รร.นนก.) มีหนาที่ ปกครองบังคับ
บัญชา ฝกอบรมวินัย ความประพฤติ คุณธรรมและจริยธรรม ความเปนผูนําทางทหาร และประเมินคา
บุคคลใหแก นนอ.มี ผบ.กรม นนอ.รอ.รร.นนก.เปนผูบัง คับ บัญ ชารับ ผิดชอบตามโครงสรา งการ
จัดองคการของ กรม นนอ.รอ.รร.นนก.ดังรูปที่ OP-๕

๒๐

รูปที่ OP-๕ โครงสรางการจัดองคการของ กรม นนอ.รอ.รร.นนก.
กองพลศึกษา (กพล.รร.นนก.) มีหนาที่ควบคุมและจัดดําเนินการฝกพลศึกษา วิชาพลศึกษา
วิทยาศาสตร การกีฬาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติและการทดสอบสมรรถภาพรางกายใหเปนไปตาม
หลักสูตรของ รร.นนก.มี หก.กพล.รร.นนก.เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบตามโครงสรางการจัดองคการ
ของ กพล.รร.นนก.ดังรูปที่ OP-๖

รูปที่ OP-๖ โครงสรางการจัดองคการของ กพล.รร.นนก.
การกํากับดูแลตนเองที่ดี
ในการกํากับดูแลตนเองที่ดีของ รร.นนก.มีสภา รร.นนก.ที่ประกอบดวยคณะผูบริหารระดับสูง
โดยมี ผบ.รร.นนก.เปนประธานทําหนาที่ในการกําหนดนโยบายและกํากับ การทํางานของบุคลากร
ใน รร.นนก.ทั้งนี้ไดมีการจัดทําระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ รร.นนก.การจัดตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานระบบคุณภาพ รร.นนก.และ คณะทํางานตามเครื่องมือชนิดตาง ๆ เชน การวางแผนปฏิบัติ
ราชการ สารสนเทศ การจัดการความรู การบริหารความเสี่ยง เปนตน และจัดใหมีคณะกรรมการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหนวยเปนเครื่องมือในการบริหารหนวย

๒๑
(๒) ผูเรียน ลูกคากลุมอื่น และผูมีสวนไดสว นเสีย
เนื่องจาก รร.นนก.เปนสถานศึกษาเฉพาะทางที่ผลิตผูสําเร็จการศึกษาตามความตองการของ
ทอ.เปนหลัก ดังนั้นสวนตลาดของ รร.นนก.จึงไดแก หนวยงานตาง ๆ ใน ทอ.ทั้ง ๔๑ หนวยซึ่งเปน
หนว ยงานที่รับผูสําเร็จการศึกษาจาก รร.นนก.เขาทํางาน นอกจากนี้ไดแกบริษัทการบินไทยจํากัด
(มหาชน) ที่มีผูสําเร็จการศึกษาจํานวนหนึ่งสมัครเขารับ การคัดเลือกเปนศิษยการบินพลเรือน และ
ตองลาออกไปเมื่อไดรับการคัดเลือก
สําหรับประเภทผูเรียนมาจากนักเรียนเพศชายที่สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔
(วิทยาศาสตร - คณิตศาสตร) และมีอายุระหวาง ๑๔ ถึง ๑๗ ป และสมัครใจสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอ
ใน รร.ตท.ในสวนของ ทอ.เปนระยะเวลา ๒ ปการศึกษา กอนเขามาศึกษาตอใน รร.นนก.ในระดับ
ปริญญาตรีในสาขาวิชาตาง ๆ ๗ สาขาวิชา เปนระยะเวลาอีก ๕ ปการศึกษา ทั้งนี้การศึกษาใน รร.ตท.
ของ นตท.ในสวนของ ทอ.จะศึกษารวมกับ นตท.ในสวนของ ทบ., ทร.และ สตช.และตลอดระยะเวลา
ศึกษาทั้ง ๗ ปเปนการอยูประจํา โดยภาพรวมในสวนของ ทอ.มีผูสมัครใจเขาสอบคัดเลือกประมาณ
ปละ ๑๗,๐๐๐ คน เพื่อเขาเปน นตท.ในสวนของ ทอ.ประมาณปล ะ ๘๐ คน โดยมีจํานวน นนอ.
ทุกชั้นปและแยกตามชั้นป ในปการศึกษา ๒๕๖๐ ดังแสดง
จํานวน นนอ.ทั้ง ๕ ชั้นป มียอดรวม ๓๙๑ นาย
ชั้นป / สาขา วอ.
วก.
วฟ.
วธ.
วส.
คต.
ชั้นปที่ ๕
๑๓
๑๔
๑๐
๘
๘
๑๒
ชั้นปที่ ๔
๑๐
๘
๑๔
๘
๘
๑๔
ชั้นปที่ ๓
๑๙
๑๐
๑๘
๙
๒๐
ชั้นปที่ ๒
๑๖
๘
๑๖
๘
๘
๑๙
รวม
๕๘
๔๐
๕๘
๒๔
๓๓
๖๕
ชั้นปที่ ๑ ตอน ๑ ตอน ๒ ตอน ๒ ตอน ๒ รวม
๒๑
๒๒
๒๐
๑๘
๘๑

วด.
๘
๘
๘
๘
๓๒

รวม
๗๓
๗๐
๘๔
๘๓
๓๑๐

หมายเหตุ วอ. คือ วิศวกรรมอากาศยาน วก. คือ วิศวกรรมเครื่องกล วฟ. คือ วิศวกรรมไฟฟา
วธ. คือ วิศวกรรมโยธา วส. คือ วิศวกรรมอุตสาหการ คต. คือ คอมพิวเตอร วด. คือ วัสดุศาสตรทาง
การทหารและอากาศยาน
* งดจัดสรรนักเรียนเขาสาขา วธ. ๑ ปการศึกษา
ในสวนกลุม ผูม ีสว นไดสว นเสียที่สําคัญ ของ รร.นนก.และความตองการและความคาดหวัง
ที่สําคัญของกลุมเหลานี้แสดงในตารางที่ OP-๗

๒๒
ตารางที่ OP-๗ กลุม ผูม ีสว นไดสวนเสีย บริการที่ให ความตองการและความคาดหวังที่สําคัญของกลุม
ตาง ๆ เหลานี้
ความแตกตางของ
ความตองการและ
ความตองการ
กลุม
บริการที่ให
ความคาดหวังของกลุม
และความคาดหวัง
ของกลุมตาง ๆ
นนอ.
การศึกษาในระดับปริญญาตรี มีความพรอมในการเขาเปน ไมแตกตางกันมากนัก
การฝกอบรมความเปนผูนํา ศิษยการบิน และการปฏิบัติงาน
และความเปนทหารอากาศ ในอนาคต รวมทั้งสวัสดิการ
อาชีพ และสวัสดิการตาง ๆ ที่ดี
หนวยงานใน คุณภาพผูสําเร็จการศึกษา ผูสําเร็จการศึกษามีความรู
ไมแตกตางกันมากนัก
ทอ.ทีร่ ับ
จาก รร.นนก.
ความสามารถตามที่ตองการ
ผูสําเร็จ
พรอมทั้งสามารถปฏิบัติงาน
การศึกษา
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
กรมกําลังพล คุณภาพและจํานวน
ผูสําเร็จการศึกษามีความรู
ไมแตกตางกันมากนัก
ทหารอากาศ ผูสําเร็จการศึกษาจาก
ความสามารถตามที่ตองการ
(กพ.ทอ.) รร.นนก.ตามที่กําหนด
พรอมทั้งสามารถปฏิบัติงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
บริษัทการบิน คุณภาพผูสําเร็จการศึกษา ผูสําเร็จการศึกษามีความรู
ไมแตกตางกันมากนัก
ไทยจํากัด จาก รร.นนก.
ความสามารถเหมาะสมที่จะ
(มหาชน)
เปนศิษยการบินและนักบิน
ของบริษัทตอไป
ผูปกครอง การศึกษาในระดับปริญญาตรี นักเรียนสําเร็จการศึกษา
ไมแตกตางกันมากนัก
ที่มีคุณภาพ รวมทั้ง
ตามที่กําหนดและเปนคนดี
สวัสดิการดานตาง ๆ
ของสังคม
รร.ตท.
ความชวยเหลือทาง
มาตรฐานผูสําเร็จการศึกษา ไมแตกตางกันมากนัก
วิชาการและการฝกอบรม จาก รร.ตท.เขาศึกษาตอ
ทางการทหาร
ศิษยเกา
ยังไมชัดเจน
ยังไมชัดเจน
ยังไมชัดเจน
หมายเหตุ : จากการประมวลผลอยางไมเปนทางการจากผลการประชุมในวาระตาง ๆ

๒๓
(๓) ผูสง มอบและคูความรวมมือ
กลุม ผูสงมอบและคูค วามรวมมือที่เปนทางการและไมเปนทางการที่สําคัญของ รร.นนก.
ดังแสดงในตารางที่ OP-๘
ตารางที่ OP-๘ กลุมผูสงมอบและคูความรวมมือที่เปนทางการและไมเปนทางการ
หนวยงาน
บทบาทหนาที่
ขอกําหนดที่สําคัญ
แนวทางและวิธีการสื่อสาร
ที่เกี่ยวของ
ที่ปฏิบตั งิ านรวมกัน
ในการปฏิบัติงานรวมกัน
ระหวางกัน
รร.ตท.
เตรียมความพรอมดานความรู - ระเบียบกองทัพไทยวาดวย - การประชุมคณะกรรมการ
(ผูสงมอบ) ความสามารถ และสราง
โรงเรียนเตรียมทหาร
การศึกษาโรงเรียนทหาร
ความสามัคคีระหวาง นตท.
ตํารวจ (กศต.)
ทุกเหลา
- โทรศัพท โทรสาร
หนวยงาน มีสวนรวมในการกําหนด
ผูสําเร็จการศึกษาที่มีความรู - การประชุมหนวย
ในทอ.ทีร่ ับ คุณสมบัตผิ ูสําเร็จการศึกษา
ความสามารถตามที่ตองการ เกี่ยวของกอนจัดทํา
ผูสําเร็จ
จาก รร.นนก.ในขั้นตอน
พรอมทั้งสามารถปฏิบัติงาน หลักสูตร
การศึกษา การพัฒนาหลักสูตร และ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
- แบบสอบถามความพึง
เปนสถานที่ฝกงานของ นนอ.
พอใจหนวยผูใช
- โทรศัพท โทรสาร
สํานักงาน เปนผูต รวจประเมินและรับรอง มาตรฐานการตรวจประเมิน - หนังสือแจงเกณฑ
รับรอง
มาตรฐานการศึกษาของ
คุณภาพการศึกษาภายนอก มาตรฐาน ตัวบงชี้ และ
มาตรฐาน สถาบัน
เกณฑการประเมินภายนอก
การศึกษา
- เว็บไซด โทรศัพท โทรสาร
สถาบัน
เปนผูต รวจประเมินและรับรอง มาตรฐานการตรวจประเมิน - การจัดการประชุม สัมมนา
วิชาการ
มาตรฐานการศึกษาของ
คุณภาพการศึกษาภายใน
กําหนดแนวทางการประกัน
ปองกัน
โรงเรียนเหลาทัพ
ทีส่ ถาบันปองกันประเทศ
คุณภาพการศึกษา
ประเทศ
กําหนด
- หนังสือแจงกําหนดเกณฑ
มาตรฐาน ตั ว บ ง ชี้ และ
เกณฑ ก ารประเมิ น ฯ ของ
โรงเรียนเหลาทัพ
- โทรศัพท โทรสาร

๒๔
ตารางที่ OP-๘ กลุมผูสงมอบและคูความรวมมือที่เปนทางการและไมเปนทางการ (ตอ)
หนวยงาน
บทบาทหนาที่
ขอกําหนดที่สําคัญ
แนวทางและวิธีการสื่อสาร
ที่เกี่ยวของ
ที่ปฏิบตั งิ านรวมกัน
ในการปฏิบัติงานรวมกัน
ระหวางกัน
กรมกําลังพล - จํานวนการรับสมัครบุคคล - คําสั่ง ทอ.แตงตั้ง คณก.
- หนังสืออนุมัติ กําหนด
ทหารอากาศ พลเรือนเขาเปน นตท.(ทอ.)
รับสมัครและคัดเลือกบุคคล จํานวนการรับสมัคร นตท.
- การกําหนดจํานวน นนอ.
เขาเปน นตท.(ทอ.) โดยมี
(ทอ.)
ที่จะบรรจุเขารับการศึกษา
คณอก. รร.นอ.ดําเนินการ
- หนังสือแจงจํานวน
ในแตละสาขาวิชา
รับสมัคร สอบวิชาการ
การบรรจุ นนอ.ในแตละ
- การแตงตั้ง นนอ.ที่สําเร็จ
สอบพลศึกษา
สาขา
การศึกษา เปน น.สัญญาบัตร - การบรรจุ นนอ.ในแตละ
- การรายงานรายชื่อ
และบรรจุตามสายวิทยาการ สาขาที่ กพ.ทอ.กําหนด
ผูสําเร็จการศึกษาตาม
- การคัดเลือกศิษยการบินของ - หลักสูตร รร.นอ.และ
หลักสูตร รร.นนก.
ทอ.
ระเบียบ ทอ.วาดวย รร.นอ. - โทรศัพท โทรสาร
- ระเบียบ ทอ.วาดวย
- การประชุม
การคัดเลือกศิษยการบิน
ของ ทอ.
ที่มา : กปศ.บก.รร.นนก.

๒. สภาวการณขององคการ
ก. สภาพดานการแขงขัน
(๑) ลําดับในการแขงขัน
เนื่องจาก รร.นนก.เปนสถานศึกษาเฉพาะทางที่ผลิตผูสําเร็จการศึกษาตามความตองการของ
ทอ.เปนหลักดังกลาว ซึ่งในสภาวะปจจุบันความสนใจเขารับราชการทหารยังอยูในระดับที่สูง จึงทําให
จํานวนผูสนใจสมัครสอบคัดเลือกเขาเปน นตท.ในสวนของ ทอ.มีเปนจํานวนมากเมื่อเทียบกับจํานวน
ที่รับไดในสัดสวนประมาณ ๒๐๐ : ๑ ดังนั้นสภาพการแขงขันในปจจุบันของ รร.นนก.จึงยังไมเดนชัด
ยกเวนโรงเรียนเหลาทัพ ไดแก รร.จปร., รร.นร.และ รร.นรต.ซึ่งเปนทั้งคูเทียบ และคูความรวมมือ
จากการที่เปนสถาบันที่มีผูเรียนในสวนของตนสงมอบให รร.ตท.รับผิดชอบในการใหการศึกษาอบรม
ในเบื้องตนเชนเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อประโยชนในการปฏิบัติงานรวมกันในอนาคต จากลักษณะงานที่มี
ความเกี่ยวของสัมพันธกันอยางใกลชิด ดังแสดงในตารางที่ OP-๙

๒๕
ตารางที่ OP-๙ สถานการณ / ตําแหนงในการเทียบเคียง
ประเด็น
ประเภท
คูเ ทียบ
การเทียบเคียง
ภายในประเทศ
โรงเรียนเหลาทัพ ภาพลักษณของสถาบัน
และวิชาชีพการเปน
ทหาร - ตํารวจ รวมทั้ง
คุณภาพการศึกษา
ภายนอกประเทศ

ไมมีขอมูลอางอิง

ไมมีขอมูลอางอิง

ผลการดําเนินงาน
เทียบกับคูเ ทียบ
ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอกรอบสาม
ของ สมศ.สูงกวาสถาบัน
การศึกษาทางทหารอื่น
ใน กห.ในลําดับเดียวกัน
ไมมีขอมูลอางอิง

(๒) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแขงขัน
ปจจัยสําคัญที่กําหนดความสําเร็จของ รร.นนก.คือ การเปน สถาบันในการผลิตนายทหาร
สัญญาบัตรหลักใหกับ ทอ.ซึ่งนายทหารสัญญาบัตรเหลานี้ คือ บุคลากรที่สําคัญในการปฏิบัติงานของ
ทอ.ในดานตาง ๆ ตอไป อาทิ นักบินรบ นักการทหาร วิศวกรหรือนักวิทยาศาสตรในหนวยงานของ
ทอ.และกองทัพไทย โดยเฉพาะตําแหนงผูนําระดับสูงในทุกระดับของ ทอ.มาจากนายทหารสัญญาบัตร
เหลานี้เปนหลัก
สํา หรับ การเปลี่ย นแปลงหลัก ที่อ าจเกิด ขึ้น คือ กระทรวงกลาโหมและรัฐบาลมีนโยบาย
ในการลดกําลังพลลงใหเหลือเทาที่จําเปน รวมทั้งความนิยมในการเขารับราชการทหารของเยาวชน
อาจลดลงในชวง ๕ – ๑๐ ปขางหนาตามกระแสโลกาภิวัฒนที่มีความตองการทางเศษฐกิจมากกวา
เกียรติและศักดิ์ศรีในการรับราชการทหาร
(๓) ขอมูลเชิงเปรียบเทียบ
เนื่องจาก รร.นนก.เปนสถานศึกษาเฉพาะทางที่ผลิตผูสําเร็จการศึกษาตามความตองการของ
ทอ.เปนหลักดังกลาว การศึกษาใน รร.นนก.จึงไมไดมุงเนนเฉพาะทางดานวิชาการเพียงอยางเดียว
หากแตตองผสมผสานกระบวนการในการบมเพาะความเปนผูนํา ความเสียสละชีพเพื่อชาติในยาม
สงครามได รวมทั้งความแข็งแกรงทั้งทางรางกายและจิตใจในการทนรับสภาวะความกดดันตาง ๆ
ซึ่งกระบวนการตาง ๆ เหลานี้มีเฉพาะในโรงเรียนเหลาทัพเทานั้น การเปรียบเทียบกับชุมชนวิชาการ
อื่น ๆ จึงกระทําไดคอนขางยาก อยางไรก็ดี รร.นนก.ยังขาดระบบในการรวบรวมขอมูลสําคัญของ
โรงเรียนเหลาทัพอื่น ๆ เชนกัน
ข. บริบทเชิงกลยุทธ
ความทาทายเชิงกลยุทธและความไดเปรียบเชิงกลยุทธ
ความทาทายและความไดเปรีย บเชิงกลยุทธที่สําคัญของ รร.นนก.รวมทั้งกลยุทธที่สํ าคัญ
ที่เอาชนะความทาทายและกลยุทธที่สําคัญ ที่ใชป ระโยชนจ ากความไดเปรียบ ดังแสดงในตารางที่

๒๖
OP-๑๐ และ OP-๑๑ ตามลําดับ ในสวนความทาทายเชิงกลยุทธทสี่ ําคัญที่เกี่ยวของกับความยั่งยืนของ
สถาบัน คือ การผลิตนายทหารสัญญาบัตรที่มีความพรอมรบ ความเปนผูนํา และความเสียสละชีพเพื่อ
ชาติไ ด สํา หรับ ความไดเ ปรีย บเชิง กลยุท ธที่สํา คัญ ที่เ กี่ย วขอ งกับ ความยั่ง ยืน ของสถาบัน คือ
การเปนสถานศึกษาเฉพาะทางที่ผลิตผูสําเร็จการศึกษาตามความตองการของ ทอ.เปนหลัก
ตารางที่ OP-๑๐ ความทาทายเชิงกลยุทธที่สําคัญ
ความทาทายเชิงกลยุทธที่สําคัญ
กลยุทธที่สําคัญที่เอาชนะความทาทาย
ดานการศึกษาและการเรียนรู
- ผลิตหลักสูตรที่ตอบสนองตอยุทธศาสตรและ
- การจัดทําหลักสูตรที่ตอบสนองยุทธศาสตรและ
ความตองการของ ทอ.ที่มีอยางหลากหลาย
ความตองการของกองทัพดานวิชาการ
ลักษณะงาน รวมทั้งใหไดมาซึ่งนายทหารสัญญา
ดวยการจํากัดสาขาวิชาเฉพาะที่มีความสําคัญ
บัตรที่มีความพรอมรบ ความเปนผูนํา
ตอภารกิจของ ทอ.
และความเสียสละชีพเพื่อชาติได
- การบูรณาการฝกความเปนผูนําและการปลูกฝง
อุดมการณทางทหารดวยกระบวนการสราง
ความอดทนทั้งทางรางกายและจิตใจ รวมทั้ง
การปลูกฝงทัศนคติและคานิยมที่เกี่ยวของกับ
ความเสียสละชีพเพื่อชาติ
ดานปฏิบัติการ
- การบริหารจัดการใหบรรลุตามวิสัยทัศนและ
- สรางระบบและกระบวนการบริหารจัดการ
ภารกิจ เชน การเรียนการสอน การบมเพาะ/
ที่แปลงวิสัยทัศนและภารกิจสูแผนปฏิบัติการ
ฝกอบรมความเปนผูนําและความเปนทหารอากาศ ใหครอบคลุมเรื่องที่เกี่ยวของ
อาชีพ การประเมินผล การวิจัย การจัดการความรู
และงบประมาณ
ดานทรัพยากรบุคคล
- การพัฒนาคุณภาพครู/อาจารยทางวิชาการ
- ใหทุนการศึกษาแกคณาจารยและบุคลากร
ทางวิชาชีพทหาร นายทหารปกครอง และครูฝก
- ปลูกจิตสํานึกในความเปนครูและ
ดานตาง ๆ
ความมีคุณธรรม จริยธรรม
- การเพิ่มแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
- จิตสํานึกในความเปนครู
ดานชุมชน
- การพัฒนาองคการใหเปนแหลงองคความรู
- สรางฐานงานวิจัยที่เกี่ยวของกับอากาศยานและ
ดานการบินของชาติ
การบิน เชน การวิจัยอากาศยานไรคนขับ
- การบริการทางวิชาการและการบริการสังคม
- แผนการบริการทางวิชาการและการบริการ
สังคม

๒๗
ตารางที่ OP-๑๑ ความไดเปรียบเชิงกลยุทธที่สําคัญ
ความไดเปรียบเชิงกลยุทธ
กลยุทธที่สําคัญที่ใชประโยชนจาก
ที่สําคัญ
ความไดเปรียบ
ดานการศึกษาและการเรียนรู
- การเปนสถานศึกษาเฉพาะทางหลักของ ทอ.
- การประชาสัมพันธใหแกนักเรียนและผูปกครอง
ที่ผลิตผูสําเร็จการศึกษาตามความตองการของ ทอ. ทีเ่ ปนกลุมเปาหมาย
ดานปฏิบัติการ
- มีวิสัยทัศนและภารกิจที่ชัดเจน
- นําวิสัยทัศนและภารกิจเปนเข็มนําทาง
ในการดําเนินการไดอยางตอเนื่อง
- สามารถใชอุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวก - ตรวจสอบอุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวก
จากหนวยงานตาง ๆ ใน ทอ.
จากหนวยงานตาง ๆ ใน ทอ.ที่เปนประโยชนตอ
การปฏิบัติการของหนวย และจัดทําแผนประสาน
ความรวมมือในการใชอุปกรณและสิ่งอํานวย
ความสะดวกเหลานั้น
ดานทรัพยากรบุคคล
- อาจารยทางวิชาการมีความรูความสามารถ
- สรางฐานการวิจัยใหเขมแข็งและมีการจัดการ
ในสาขาของตน
ความรูที่ดี
ดานชุมชน
- มีวิสัยทัศนในการเปนแหลงองคความรู
- การนําเสนอองคการใหเปนศูนยกลาง
ดานการบินของชาติ
องคความรูดานการบินของชาติ
ค. ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ
ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการของ รร.นนก.ไดแก การดําเนินการภายใตการบริหาร
เชิ ง กลยุ ทธ ข อง ทอ.ในการมุง สู ก ารเป น กองทั พ อากาศชั้ น นํา ในภู มิภ าค การบริ ห ารความเสี่ ย ง
การจัด ทํา มาตรฐานงาน การจัดการความรู การจัดทําคํา รับ รองการปฏิบัติร าชการ และการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ
แนวทางในการเรียนรูขององคการ
คณะกรรมการจัดการความรู จัดใหมีกิจกรรมการจัดการความรูภายใตขอกําหนดของ ทอ.
ที่ใหมีการจัดการความรูอยางนอย ๑ องคความรูตอ ๑ แผนก
กระบวนการสรางนวัตกรรมและการแลกเปลี่ยนความรู
ดํา เนินการวิจัย เกี่ย วกั บ อากาศยานไรค นขั บ รวมถึง การถ า ยทอดความรู ประสบการณ
รายงานการวิจัย คูมือปฏิบัติงานไวเปนฐานความรูขององคการ

๒๘

สวนที่ ๒ ผลการดําเนินการขององคการ
หมวด ๑ การนําองคการ
๑.๑ การนําองคการโดยผูนําระดับสูง
กลุม ผูนํา ระดับ สูงที่ป ระกอบดว ย ผบ.รร.นนก., รอง ผบ.รร.นนก., ๒ คน, เสธ.รร.นนก.
และ รอง เสธ.รร.นนก. ๒ คน พรอมดวยสภา รร.นนก.ที่ประกอบดวย กลุม ผูน ําระดับสูงตามขางตน
และสมาชิกอื่นไดแก ผอ.กกศ.รร.นนก., ศ.กกศ.รร.นนก.(พล.อ.ต.), รอง ผอ.กกศ.รร.นนก. ๒ คน,
ผบ. กรม นนอ.รอ.รร.นนก., ผอ.กวท.รร.นนก., หก.กสป.รร.นนก.และ รอง หก.กสป.รร.นนก.
ใหค วามสํา คัญ กั บ การชี้นํ า การบริ ห ารจั ด การ รร.นนก.ใหส อดคลอ งกั บ วิ สั ย ทั ศ น พั น ธกิ จ และ
เปาประสงคของ รร.นนก.และใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล
และมีความรับผิดชอบตอสังคม
(๑) วิธีการที่ผูนําระดับสูงนําสถาบันอยางมีวิสัยทัศนและชี้นําใหองคกรบรรลุเปาหมาย
อยางเปนระบบเพื่อสรางใหเกิดความยั่งยืน
วิ สั ย ทั ศน เปา ประสงค และวั ฒ นธรรมของ รร.นนก.ไดถู ก พิ จ ารณาขึ้ นในปง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๒ สวนคานิยมไดกําหนดขึ้นในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยสภา รร.นนก.เพื่อใหสอดรับ
กับวิสัยทัศนของ ทอ.ในการเปน “กองทัพอากาศชั้นนําในภูมิภาค” และสอดคลองกับบริบ ทและ
ความทาทายในการแขงขันของ รร.นนก.ทันตอสภาพการณที่เปลี่ยนแปลง และเปนแนวทางสําหรับ
การวางแผนการบริหารงาน รร.นนก.เพื่อใหการปฏิบัติราชการตามพันธกิจในแตละดานของ รร.นนก.
ดําเนินไปตามทิศทางที่ตองการ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด ทั้งนี้ ผบ.รร.นนก.ไดกําหนด
นโยบายประจําป ๒๕๕๙ เพื่อเปนกรอบความคิดในการดําเนินงานและการพัฒ นาสถาบันอย างมี
ประสิทธิภาพ และสอดคลองกับ ยุทธศาสตรของ ทอ.นโยบายดานการศึกษาของกระทรวงกลาโหม
(กห.) และนโยบายการศึกษาของกองทัพไทย รวมทั้งเพื่อใหการบริหารงานภายในเปนไปในแนวทาง
เดียวกัน เกิดการบูรณาการระหวาง นขต.รร.นนก.และมีการดํา เนินงานที่ส อดคลองกับวิสัย ทัศน
ของสถาบัน โดยกองยุทธการและการขาว (กยข.ฯ) ไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการ รร.นนก. พ.ศ.๒๕๕๙
ที่บรรจุ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ประกอบแผนปฏิบัติราชการ รร.นนก. พ.ศ.๒๕๕๙
(ตามที่แ สดงในตารางที่ ๒.๑) ที่มีความสอดคลองตาม วิสัยทัศน วัตถุป ระสงค นโยบาย พั นธกิจ
ของ รร.นนก.โดยไดผานการอนุมัติและความเห็นชอบจาก ผบ.รร.นนก. และเมื่อสิ้นสุดปงบประมาณ
กยข.ฯ ไดจัด ทํา รายงานสรุป การประเมิน ผลการดํา เนิ นงานตามตัว ชี้วั ด ของแผนปฏิบั ติร าชการ
รร.นนก.พ.ศ.๒๕๕๙
หลั ง จากที่ ทอ.ได กํ า หนดคา นิ ย มของกองทั พ โดยใช อั ก ษรย อ “AIR” ที่ มี ค วามหมาย A
(Airmanship) คื อ ความเป น ทหารอากาศ I (Integrity and Allegiance) คื อ ความซื่ อ สั ต ย แ ละ

๒๙
ความจงรั ก ภั ก ดี และ R (Responsibility) คื อ ความรั บ ผิ ด ชอบ รร.นนก.ได ป รั บ เปลี่ ย นค า นิ ย ม
ใหเปนไปตามคานิยมของกองทัพ
ผูบ ริหารระดับสูงของ รร.นนก.ถายทอดคานิยมและวัฒนธรรมองคการสูบุคลากรในทุกระดับ
และสายงานผานการสื่อสารทั้งแบบเปนทางการและไมเปนทางการ ไดแก การประชุม การสัมมนา
และการพบปะพูดคุยในโอกาสตาง ๆ เพื่อใหบุคลากรทั้งหลายตระหนักถึงหลักการและอัตลักษณ
สําคัญที่ รร.นนก.ยึดถือเปนแนวปฏิบัติ นําไปสูการบรรลุซ่ึงวิสัยทัศนและเปาประสงคของ รร.นนก.
นอกจากนี้ วิสัยทัศน คานิยม และวัฒนธรรมของ รร.นนก.ยังถูกถายทอดสู นนอ.ผูมีสวนไดสว นเสีย
อื่น ๆ (เชน นักเรียนและอาจารย รร.ตท., ผูปกครอง, หนวยงานตาง ๆ ใน ทอ.ในฐานะผูใ ชบัณฑิต
ชุมชน และสังคม) และคูความรวมมือ (ไดแก หนวยงานตาง ๆ ใน ทอ.) โดยใชวิธีการสื่อสารแบบตาง ๆ
เชน เอกสารราชการ ปา ยประกาศ แผน พับ /หนัง สือ แนะนํา รร.นนก.เว็บ ไซตข อง รร.นนก.
การประชุมสัมมนา การอบรม การพบปะพูดคุย วีดิทัศน และรายการวิทยุกระจายเสียงของ ทอ.เปนตน
ผูบ ริห ารระดับ สูงแสดงใหเห็นวา มีความมุงมั่นในการชี้นําและผลักดันการดํา เนินงานของ
รร.นนก.ใหเปนไปตามวิสัยทัศน โดยจัดใหตัวแทนจากบุคลากรทุกหนวยงานรวมวิเคราะหสภาพแวดลอม
และศักยภาพ (SWOT Analysis) ของ รร.นนก.เพื่อ กํา หนดเปนแผนปฏิบัติราชการและถา ยทอด
สูห นวยงานและบุคลากรที่เกี่ยวของตอไป นอกจากนี้ คณะผูบ ริหาร รร.นนก.ระดับตาง ๆ ยังรวมกัน
กํา หนดตัว ชี้วัดสําคัญ ของ รร.นนก.เพื่อ แสดงระดับความสํา เร็จ ของการบรรลุ ซึ่งวิสัย ทัศน โดยมี
การถายทอดนโยบายการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด มอบหมายหนาที่การติดตามและแสดงผลตัวชี้วัด
ตลอดจนนําผลการปฏิบัติราชการดังกลาวมาทบทวนอยูเสมอ เพื่อนําไปสูการปรับปรุงการดําเนินงาน
ที่เกี่ยวของในดานนั้น ๆ ตอไป โดยมีการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของผูบังคับบัญชาในระดับตาง ๆ
ดว ยการเนนการกํากับ ติดตาม และสนับ สนุนผูบ ริห ารระดับสูงในการปฏิบัติง านตามแผนปฏิ บั ติ
ราชการ ซึ่ง รร.นนก.ใชการประชุมเปนกลไกสําคัญในการกํากับติดตามการบริหารงาน ดังนี้
- การประชุม รร.นนก.เปนการประชุมรวมกันของผูบ ริห ารระดับ สูง ของ รร.นนก.และ
หน.นขต.รร.นนก.ตามสายการบริหารงานตามโครงสรางของ รร.นนก. มี ผบ.รร.นนก.เปนประธานฯ
เพื่อกํากับติดตามการบริหารงานของ รร.นนก.ในทุกภาคสวน โดยจัดการประชุมเปนประจําทุกเดือน
- การประชุม คณก.บริห าร รร.นนก.เพื่อ กํา กั บ ติด ตามการดํ า เนิน งานตามตัว ชี้วั ด ของ
แผนปฏิบัติราชการปละ ๒ ครั้ง และเพื่อพิจารณาผลการประเมิน การดําเนินงานตามตัว ชี้วั ดของ
แผนปฏิบัติราชการ ปละ ๑ ครั้ง รวมทั้งเพื่อพิจารณาและทบทวน มติ นโยบาย ผลกระทบที่เกิดขึ้น
จากการตัดสินใจของ คณก.บริหาร รร.นนก.ปละ ๑ ครั้ง และสามารถเพิ่มเติมตามความจําเปนและ
โดยบันทึกการประชุม รร.นนก.นั้น นําเรียน ผบ.ทอ.และแจกจายหนวยเกี่ยวของ
- การประชุมติดตามเรงรัดการใชจายงบประมาณของ รร.นนก.มี เสธ.รร.นนก.เปนประธานฯ
เพื่อกํากับติดตามการบริหารงานดานงบประมาณของ รร.นนก.โดยจัดการประชุมเปนประจําทุกเดือน
และนําผลการประชุมนําเรียน เสธ.ทอ.ประธานการประชุมติดตามเรงรัดการใชจายงบประมาณของ ทอ.

๓๐
- การประชุมศูนยป ระสานผา นเวหา มี เสธ.รร.นนก.เปนประธานฯ เพื่อกํา กับ ติ ดตาม
การปฏิบัติง านใน รร.นนก.ใหเ ปน ไปดว ยความเรีย บรอ ย ทัน เหตุก ารณ มีป ระสิท ธิภ าพ และ
มีการบูรณาการ โดยจัดการประชุมเปนประจําทุกสัปดาห
- การประชุมติดตามสั่งการขอราชการ มี ผบ.รร.นนก.เปนประธานฯ โดยจัดการประชุม
ทุกวันจันทร และการประชุมยอยผูบริหาร รร.นนก.และผูเกี่ยวของ มี ผบ.รร.นนก.เปนประธานฯ
โดยจัดการประชุมทุกวันศุกร เพื่อหารือและสั่งการ หน.นขต.รร.นนก.และผูเกี่ยวของในประเด็น
ราชการตาง ๆ และเรื่องเรงดวน
- การประชุมขอขัดของ รร.นนก. มี รอง ผบ.รร.นนก.เปนประธานฯ เพื่อพิจารณาแกไขปญหา
ขอขัดของในการปฏิบัติงานอยางทันตอเหตุการณและการเปลี่ยนแปลง โดยจัดประชุมสัปดาหละ ๑ ครั้ง
- การประชุมสภา รร.นนก.ที่จัดขึ้นตามกําหนด เพื่อพิจารณารับรองผลการศึกษาการเลื่อนชั้น
การสําเร็จการศึกษาของ นนอ. และการปรับปรุงแกไขระเบียบคําสั่งที่เกี่ยวของ
(๒) วิธีการที่ผนู ําระดับสูงสรางบรรยากาศใหเกิดใหผูเรียนและลูกคาอื่น เกิดความผูกพัน
มีนวัตกรรม และสถาบันมีผลการดําเนินการที่เปนเลิศ
คณะผูบริหารระดับสูงดูแลแตละ นขต.รร.นนก.และกํากับดูแลการดําเนินงานของหนวยงาน
ภายใตกํากับ รวมทั้งการปฏิบัติงานของบุคลากรในสายงานและระดับตาง ๆ ใหเปนไปตามระเบียบ
กฎเกณฑของทางราชการ รวมทั้งขอกําหนดและกฎหมาย โดยมีการเผยแพรประชาสัมพันธกฎเกณฑตาง ๆ
ของ ทอ.และของ รร.นนก.เอง ทั้งในรูปแบบเอกสารสิ่งพิมพและขอมูลบนเว็บไซต เพื่อใหบุคลากร
ไดรับทราบและยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติ คณะผูบริหารยังสงเสริมจริยธรรมในการทํางานแกบุคลากร
โดยจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ดีงามในตัวบุคคล อันจะสงผลตอการทํางาน
รว มกัน ในองคการ ไดแ ก การดําเนินการเกี่ย วกับ โครงการเศรษฐกิ จพอเพีย ง การจัด สงบุคลากร
เขารับฟงธรรมะประจําเดือนรวมกับบุคลากรของกองทัพอากาศหนวยอื่น ๆ
นอกจากนี้ รร.นนก.มีห นวยงานดานกําลังพล งานบริห าร และธุรการ ที่ดูแลเรื่องเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานของบุคลากร ครอบคลุมเรื่องความถูกตองตามระเบียบราชการ โดยดูแลใหมีการจัดการ
กับเรื่องเหลานั้นอยางเหมาะสมและเปนธรรม ในขณะที่เมื่อมีการพิจารณาลงความเห็นหรืออนุมัติ
ในเรื่องใด ๆ คณะผูบริห ารดําเนินการบนพื้นฐานของสิทธิ์แ ละอํานาจตามกฎหมาย ความถูก ตอง
ตามระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ และบรรทัดฐานที่เที่ยงตรงในการปฏิบัติราชการ เชน การทําความเขาใจ
เกี่ยวกับระเบียบขอบังคับของ ทอ.ที่เกี่ย วของกอ นมีมติใหห รือไมใหดํา เนินการใด ๆ มีก ารแตง ตั้ง
คณะกรรมการมาพิจารณาความผิดรว มกับ นายทหารรัฐธรรมนูญ การสงเสริม กํากับและชี้นําใหมี
การดําเนินการตาง ๆ ตามกฎหมายบานเมือง ระเบียบหลักเกณฑของ ทอ.และจริยธรรมอันดีงาม
รวมทั้งมีคูมือนายทหารปกครองในการกํากับการปฏิบัติของ นนอ. ในสว นของ นนอ.มีการกําหนด
ระเบียบเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติตนของ นนอ.เพื่อ นนอ.และบุคลากรที่เกี่ยวของไดใช
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เปนแนวทางในการปฏิบัติ รวมทั้งมีการควบคุมดูแลใหมีการดําเนินการตามบทลงโทษของระเบียบนั้น ๆ
อยางจริงจัง กรณีที่มีการฝาฝนระเบียบ
ผูบ ริห ารระดับสูงเสริมสรา งใหบุคลากรเกิด ความผูก พันกับ หนว ยงาน โดยการตอบแทน
การใหรางวัล และการยกยองชมเชย ในวาระโอกาสตาง ๆ ที่เหมาะสม และยังมีการเผยแพรขอมูล
ขาวสาร ดังกลาวเพื่อเปนการประกาศเกียรติคุณผานสื่อประชาสัมพันธของโรงเรียนทั้งในจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส และเว็บไซต นอกจากนี้ยังมีการเสริมสรางความรวมมือระหวางโรงเรียนกับศิษยเกา
ผานชุมนุมนายเรืออากาศอยูตลอดเวลา
เพื่อบรรลุตามวิสัยทัศนและเปาประสงคของ รร.นนก.คณะผูบริหารโดยความเห็นชอบของ
สภา รร.นนก. และความรว มมือของผูบริหารหนว ยงานระดับ ตา ง ๆ ไดกําหนดระบบการติด ตาม
ผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งสงเสริมใหมีการปรับปรุงการดําเนินงานอยางตอเนื่อง เกิดการเรียนรูทั้งใน
ระดับหนวยงานและบุคคล ตลอดจนการสรางนวัตกรรมในการทํางานในทุกระดับ ดังแสดงในตารางที่
๑ - ๑ นอกจากนี้มีการแตงตั้งคณะกรรมการชุดตา ง ๆ เพื่อปฏิบัติงานตามพันธกิจ แตละดา นของ
รร.นนก.เชน คณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ คณะกรรมการพัฒนาระบบงาน คณะกรรมการ
วางแผนและสารสนเทศ คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย เปนตน
ตารางที่ ๑-๑ ระบบการติดตามผลการปฏิบัติราชการ และตัวอยางการเรียนรูและการสงเสริมการสราง
นวัตกรรม
ตัวอยางการเรียนรู ตัวอยางการเรียนรู
ระบบ
การดําเนินการ
ตัวอยางนวัตกรรม
ระดับหนวยงาน
ระดับบุคคล
คํารับรอง
ผบ.รร.นนก.ลงชื่อ ๑. การปฏิบัติ
บุคลากรพัฒนา
๑. การนําผล
การปฏิบัติ
รับรองการปฏิบัติ ราชการและศักยภาพ การปฏิบัติราชการ การปฏิบัติราชการ
ราชการ
ราชการ
ของหนวย
ของตนตาม
มาพิจารณา
(ตามตัวชี้วัด)
๒. พิจารณากําหนด แนวทางที่หนวย
ในการจัดสรร
กับ ผบ.ทอ.
แนวทางสําหรับ
ไดวางไว
งบประมาณ
การพัฒนา
๒. การติดตามผล
ผลการปฏิบัติราชการ
การปฏิบัติราชการ
ตามตัวชี้วัด

๓๒
ตารางที่ ๑-๑ ระบบการติด ตามผลการปฏิบั ติร าชการ และตัว อยา งการเรียนรูแ ละการสง เสริ ม
การสรางนวัตกรรม (ตอ)
ตัวอยางการเรียน
ตัวอยาง
ระบบ
การดําเนินการ
รู
การเรียนรู
ตัวอยางนวัตกรรม
ระดับหนวยงาน
ระดับบุคคล
การตรวจประเมิน หนวยขึ้นตรง
๑. รร.นนก./
๑. บุคลากร
๑. รร.นนก./หนวยขึ้น
คุณภาพภายใน จัดทํารายงาน
หนวยขึ้นตรง
พิจารณา
ตรงลดความซ้ําซอนของ
ระดับหนวยขึ้น การประเมิน
ไดรับทราบถึง
กระบวนการ
ตัวชี้วัด และ
ตรงผาน
ตนเองตามระบบ จุดแข็งและโอกาส ดําเนินงาน
การพัฒนาระบบ
การประกัน
ประกันคุณภาพ ในการพัฒนา
ของตน
การจัดเก็บตัวชี้วัด
คุณภาการศึกษา การศึกษา
ของตนจากระดับ ๒. บุคลากร
๒. การพัฒนาหลักสูตร
คะแนนของ
พัฒนาความรูและ ที่ตอบสนอง ทอ.
ตัวชี้วัด
ประสบการณ
๓. การจัดการเรียน
๒. รร.นนก./
การมีสว นรวม
การสอนที่เนนผูเรียน
หนวยขึ้นตรง
ในการประกัน
เปนสําคัญ
มีขอมูลสําหรับ
คุณภาพและ
๔. การพัฒนา
การพัฒนา
ประเมินคุณภาพ ผลงานวิจัยและ
กระบวนการ
ภายใน
งานสรางสรรคที่
ดําเนินงานตาม
ตอบสนองความตองการ
ตัวชี้วัดสําคัญ
ของ ทอ.และประเทศชาติ
๓. รร.นนก./
๕. การพัฒนา
หนวยขึ้นตรง
ความมีสวนรวมของ
พัฒนาองคความรู
บุคลากรในการเก็บ
และกระบวนการ
ขอมูลตัวชี้วัดและ
ทํางานของ
งานประกันคุณภาพ
“เครือขาย
๖. การพัฒนา
การประกัน
ความสัมพันธและ
คุณภาพ”
ความรวมมือกับผูมี
สวนไดสวนเสียกลุมตาง ๆ

๓๓
ผูบ ริห ารระดับสูง มีก ารทบทวนตัวชี้วัดสํา คั ญ เปนประจํา ผานการประชุ มคณะกรรมการ
ที่เกี่ยวของ เพื่อพิจารณาระดับความสําเร็จตามเปาประสงคและวิสัยทัศนตามพันธกิจดานตาง ๆ ของ
สถาบัน ขอมูลตัวชี้วัดเหลานั้นจะถูกนําไปพิจารณาประกอบกับผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
ทั้งนี้ตัวชี้วัดที่ผูบริห ารระดับ สูงใหความสําคัญ ไดแก ตัวชี้วัดดานการบริหารงบประมาณ คุณภาพ
การเรียนการสอน และการวิจัย เชน การใชจายงบประมาณตามระยะเวลาที่กําหนด จํานวน นนอ.
ที่ มี ร ะดับ คะแนนต่ํ า กว า ๒.๐๐ ระดั บ ความพึ ง พอใจตอ ผู สํ า เร็ จ การศึก ษาของหน ว ยงานต า ง ๆ
ใน ทอ.ดานตาง ๆ จํานวนผลงานวิจัย เปนตน
(๓) วิธีการที่ผูนําสื่อสารกับบุคลากรผูเรียน และลูกคาอื่น อยางเปนระบบและมีประสิทธิผล
รร.นนก.ไดดําเนิน การในเรื่องการสื่อสารผลการตัดสินใจที่สําคัญ และผลการดําเนินการ
ในภารกิจสําคัญอันเกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาในดานตาง ๆ ผานการประชุมประจําเดือน
การประชุมระหวางหัวหนาหนวยประจําสัปดาห หรือประชุมเปนการเฉพาะในกรณีเรงดวน รวมทั้ง
สื่อประชาสัมพันธในรูปแบบตาง ๆ ไดแก การใชไลน และจดหมายอิเล็กทรอนิกสถึงขาราชการทุกคน
เพื่อนําเสนอขอมูลจากผูบริหาร และระดมความคิดเห็นจากบุคลากรและผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของ
เชน การประชุมคณะกรรมการที่ดูแลรับผิดชอบหรือปฏิบัติงานในดานตาง ๆ การประชุมเพื่อถายทอด
ขอมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นสําคัญ ทั้งในระดับผูบริหารระดับสูง/กองวิชา/หนวยงาน
และบุคลากรทั่วไป
๑.๒ ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบตอสังคม
(๑) มีระบบธรรมาภิบาลและการปรับปรุงระบบการนําองคกรที่เปนระบบและมีประสิทธิผล
สภา รร.นนก.โดยการนําของ ผบ.รร.นนก.ยึดหลักธรรมาภิบาลในการปกครอง การบริหาร
และการควบคุมดูแลการดําเนินการในดานตาง ๆ ของ รร.นนก.ทั้งในระดับองคการโดยรวม หนวยงาน
และบุคลากรในสังกัด ดวยการพิจารณาตัดสินใจบนพื้นฐานของสิ่งตอไปนี้
- นิติธรรม (กฎระเบียบ ขอบังคับ และสิทธิ์ทางกฎหมายที่เกี่ยวของ)
- คุณธรรม (ความถูกตองเหมาะสม ความยุติธรรม ผลกระทบตอบุคคล และองคการ)
- ความโปรงใส (ความชัดเจนของวิธีการ การเปดเผยขอมูล และระบบการทํางานที่สามารถ
ตรวจสอบได)
- การมีสว นรวม (การรับฟงความคิดเห็นจากบุคลากรและผูที่เกี่ยวของอื่น ๆ)
- ความรับผิดชอบ (การใหความสําคัญกับผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้น)
- ความคุม คา (ความระมัดระวังในการใชงบประมาณและทรัพยากร ตลอดจนคุณภาพของ
ผลการดําเนินงานที่ได)
ทั้งนั้นการดําเนินงานของคณะผูนําระดับสูงของ รร.นนก.อยูภายใตการกํากับดูแลของ ทอ.
รวมถึงการพิจาณาแตงตั้งโยกยายผูนําระดับสูงของ รร.นนก.ดวย

๓๔
(๒) วิธีการที่ดูแลใหเกิดการปฏิบัติตามกฎหมาย และมีจริยธรรม แสดงความรับผิดชอบ
ตอสังคม และการสนับสนุนชุมชนที่สําคัญ
รร.นนก.คํานึงถึงผลกระทบในเชิงลบตอสังคม ผูบริหารระดับสูงของ รร.นนก.จะดําเนินการ
ไตสวนอยางเรงดวน และใหความเปนธรรมกับ ทุกฝาย นอกจากนี้ ทอ.ไดสรางระบบการประเมิน
การปฏิ บัติราชการของข า ราชการ ทอ.ทุ กคน ซึ่ง บุ คลากรของ รร.นนก.อยูภ ายใต ระบบนี้ เช นกั น
รวมทั้ง รร.นนก.ยังมีระบบการประเมินการสอนของอาจารยโดย นนอ.ผานระบบอินทราเน็ต และ
มีคูมือจรรยาบรรณอาจารยและคูมือนายทหารปกครอง
จากการที่ รร.นนก.ตั้งอยูในบริเวณที่เปนสวนหนึ่งของฐานทัพอากาศที่ประกอบดวยหนวยงาน
ของ ทอ.จํานวนมาก ดังนั้นเมื่อ ทอ.และกองทัพไทยมีภารกิจใดที่เกี่ยวของกับชุมชนสัมพันธ รร.นนก.
มักมีสวนรวมหรือเขาไปเกี่ยวของอยูเสมอ เชน การชวยนับคะแนนเสียงเลือกตั้ง การชวยบริจาค
สิ่งของชวยผูประสบภัยภิบัติ การรวมพิธีเวียนเทียน การรวมทําความสะอาดวัด เปนตน นอกจากนี้
รร.นนก.ไดเปดโอกาสใหขาราชการและชมรมกีฬาตาง ๆ ของ ทอ.รวมทั้งบุคคลพลเรือนสามารถขอใช
สนามกีฬา สระวายน้ํา และอุปกรณออกกําลังกายได โดยเสียคาบํารุงในราคาถูก การจําแนกวาชุมชนใด
คือ ชุมชนที่สําคัญของ รร.นนก.ไดกําหนดใหการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนที่อยูตางจังหวัด
ผานการดําเนินการของกองบินตาง ๆ ของ ทอ.ดวยโครงการชางเผือก ซึ่งเปนโครงการที่มีการดําเนินงาน
ในการชวยเหลือนักเรียนมัธยมชั้นปที่ ๔ ที่มีภูมิลําเนาในตางจังหวัดใหมีโอกาสไดสอบเขาเปน นตท.
ในสวนของ ทอ.มากขึ้น โดยเปนโครงการที่ไดรับการยอมรับในระดับ ทอ.โดย ผบ.ทอ.มีดําริให รร.นนก.
ดําเนินการโครงการชางเผือกอยางตอเนื่องและดําเนินการมาตั้งแตป ๒๕๒๙
โครงการชา งเผื อ กมี แ นวปฏิ บั ติ แ ละกระบวนการที่ ชั ด เจนและต อ เนื่ อ ง ทั้ ง นี้ รร.นนก.
ไดมอบหมายใหกองสถิติและประเมินผล (กสป.รร.นนก.) เปนหนวยรับผิดชอบดําเนินงาน กําหนด
แนวปฏิบัติและกระบวนการในการดํา เนิน การโครงการอยางชัดเจน และจัดทํา คูมือ ประจํา หนว ย
สอบเพื่อ ใหห นว ยสอบตา ง ๆ ไดแ ก รร.การบิน, กองบิน ๑, กองบิน ๒, กองบิน ๔, กองบิน ๕,
กองบิน ๗, กองบิน ๒๑, กองบิน ๒๓, กองบิน ๔๑, กองบิน ๔๖, กองบิน ๕๖, สร.บานเพ, ฝูงบิน ๒๐๖
และหนวยสอบ ณ รร.นนก.ไดใชเปนแนวทางในการปฏิบัติไดอยางถูกตอง โปรงใส สามารถตรวจสอบได
และเปนไปในทิศทางเดียวกัน
รร.นนก.ใช ร ะบบวงจรคุ ณ ภาพ (PDCA) มาเป น ระบบและกลไกขั บ เคลื่ อ นโครงการสู
การปฏิบัติ และสรางการมีสวนรวมจากผูเกี่ยวของ โดยมีการวางแผนงาน (Plan) การปฏิบัติที่ชัดเจน
มีการแตงตั้ง คณก.ดําเนินงานโครงการชางเผือกขึ้นมารับผิดชอบอยางชัดเจน (Do) เพื่อใหการปฏิบัติ
เปน ไปดวยความเรียบรอย ถู กตอง โปรงใส สามารถตรวจสอบได และเปน ไปในทิ ศทางเดียวกัน
สว นการควบคุม กํา กับ ดูแ ลการปฏิบัติ (Check) คณก.ดําเนินงานโครงการชา งเผือกดําเนินการ
ผานการประชุม คณก.ดําเนินงานโครงการชางเผือก อยางตอเนื่อง รวมทั้งมีการประเมินผลโครงการ
ดวยแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่สมัครสอบโครงการชางเผือก รร.นนก. ที่ กสป.ฯ พัฒนาขึ้น

๓๕
เพื่อนําผลที่ไดรับมาวิเคราะหปญหา ขอขัดของ ในการนําไปพัฒนาปรับปรุงระบบและกลไกขับเคลื่อน
สูการปฏิบัติในปตอไปใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (Act)
นอกจากนี้แลวไดมีการดําเนินการโครงการคลินิกวิจัยตั้งแตป พ.ศ.๒๕๓๖ จนถึงปจจุ บัน
รวม ๒๔ ป ซึ่งเปนโครงการที่มีวัตถุประสงคเพื่อ ๑) สรางแหลงเรียนรูการใหบริการวิชาการสําหรับ
ขาราชการและ นนอ. ๒) พัฒนาขีดความสามารถทางวิชาการและความมีจิตอาสา และ ๓) ชวยเหลือ
บุคคลหรือหนวยงานที่ประสบปญหางานดานสถิติวิจัย โดยมีผูดําเนินโครงการ จํานวน ๖ คน ไดแก
๑) น.อ.รศ.อนุรักษ โชติดิลก ๒) น.อ.ผศ.สุธี จันทรพันธุ ๓) น.อ.วีระพงศ คงสวัสดิ์ ๔) น.อ.หญิง สุวิมล
สมัตถะ ๕) น.ท.ธนินทรัฐ สิทธิเวชธนาศิริ และ ๖) น.ท.หญิง รศ.สุภาวดี ลีลายุทธ
ลักษณะการดําเนินการ เปนดังนี้ ๑) จัดทําแผนบริการวิชาการใหสอดคลองกับแผนปฎิบัติ
ราชการของ รร.นนก.และแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา ๒) จัดทําโครงการ/กิจกรรมบริการ
วิชาการใหมีกลุมเปาหมายที่ชัดเจน เพื่อการพัฒนาอยางตอเนื่องและสามารถพึ่งพาตนเองไดโดยไมใช
งบประมาณ นอกจากนี้ ยัง ให ค วามสํ า คั ญ ในเรื่ อ งของการนํ า ผลของโครงการ/กิ จ กรรมมาใช ใ น
การพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัยได และสามารถเผยแพรและขยายผลไปยังสถาบันอื่ นได
๓) สํารวจความพึงพอใจของโครงการ/กิจกรรม และวิเคราะหปจจัยความสําเร็จในการบริการวิชาการ
และ ๔) ประสานขอรางวัล/การยอมรับ/การยกยองจากหนวยที่ กกศ.ฯ ไปใหบริการวิชาการ

๓๖

หมวด ๒ การวางแผนเชิงกลยุทธ
๒.๑ การจัดทํากลยุทธ
(๑) กระบวนการจัดทํากลยุทธที่ต อบสนองความทาทายเชิงกลยุทธ ใชประโยชนจ าก
ความไดเปรียบและโอกาสเชิงกลยุทธ
ในปการศึกษา ๒๕๕๑ รร.นนก.เริ่มพัฒนาแผนกลยุทธการบริหารงาน รร.นนก.ขึ้นดวยการนํา
ภารกิจเปนตัวตั้ง ทั้งนี้ภารกิจของ รร.นนก.ไดแก “มีหนาที่วางแผนการปฏิบัติ อํานวยการประสานงาน
กํากับการ และดําเนินการเกี่ยวกับการศึกษา การฝกอบรม และประเมินผลแก นนอ.รวมทั้งสนับสนุน
การผลิตบุคลากรดานการบิน มี ผบ.รร.นนก.เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ” จากนั้นไดดําเนินการวิเคราะห
สภาพแวดลอมและศักยภาพ (SWOT Analysis) ดวยการระดมความคิดจากผูเชี่ยวชาญในเชิงวิชาการ
และผูมีประสบการณในเชิงปฏิบัติในการจัดทําแผนกลยุทธ รร.นนก.บนพื้นฐานของธรรมชาติ รร.นนก.
เพื่อใหสามารถนําไปประยุกตใชไดจริงในเชิงปฏิบัติ โดยประยุกตใชหลักการ Balanced Scorecard
เปนกรอบแนวคิดในการกําหนดกลยุทธสําหรับการเชื่อมโยงไปสูรายละเอียดการปฏิบัติ เพื่อใหประเด็น
กลยุทธแตละดานเกิดผล โดยไดดําเนินการกําหนด วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นกลยุทธ และ เปาประสงค
หลัก จนไดออกมาเปนแผนที่กลยุทธและแผนกลยุทธของ รร.นนก.
สําหรับแผนที่กลยุทธปจจุบันไดพัฒนาขึ้นตามแนวทางของ ทอ.ที่กําหนดใหทุกหนวยงาน
ตองจัดทํากลยุทธเ พื่ อเปน แนวทางในการปฏิ บัติร าชการ ดัง แสดงในรูป ที่ ๒-๑ ดว ยการกํา หนด
เปา ประสงคต ามแผนที่ก ลยุทธแ ตละดา น ตัวชี้วัดและเปา หมาย งาน/โครงการ และงบประมาณ
ดังตารางที่ ๒-๑ ในการดําเนินการวิเคราะหสภาพแวดลอมและศักยภาพ (SWOT Analysis) รร.นนก.
ไดทําการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคของ รร.นนก.มาประกอบในการจัดทํากลยุทธ
รร.นนก.ซึ่ง ไดพิจ ารณาปจ จัย ที่เ กี่ย วขอ งในทุก บริบ ท ไดแ ก วิสัย ทัศ นข อง ทอ.ในการเปนหนึ่ง
ในกองทัพอากาศชั้นนําในภูมิภาค (One of the best air forces in Asean) ภายในป พ.ศ.๒๕๖๒
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ และสมรรถนะหลักของ รร.นนก.ไดแก
องคความรูทางดานวิศวกรรมอากาศยานและการบินและการบมเพาะผูนําทางทหาร อยางไรก็ดี ปจจัย
ดานความสามารถในการปฏิบัติตามแผนกลยุทธของบุคลากรของ รร.นนก.ยังมีปญหาในทางปฏิบัติ
อยูบาง ในการกระตุนใหบุคลากรทุกหนวยยึดแนวทางตามแผนกลยุทธในการดําเนินงานของตน
(๒) วิธีการในการตัดสินใจเกี่ยวกับระบบงานสําคัญ
รร.นนก.ออกแบบระบบงานตามภารกิจของ รร.นนก.ที่มีหนาที่วางแผนการปฏิบัติ อํานวยการ
ประสานงาน กํากับการ และดําเนินการ เกี่ยวกับการศึกษา การฝกอบรม และประเมินผลแก นนอ.
รวมทั้งสนับ สนุนการผลิตบุคลากรดานการบิน ดวยการวิเคราะหงานและแบงประเภทงานออกมา
ตามโครงสรางการบริหารงาน (รูปที่ OP-๒ ถึง OP-๖)

๓๗
(๓) ใหระบุระบบงานที่สําคัญ วัตถุประสงคเชิงกลยุทธที่สําคัญและเปาประสงค
ระบบงานที่สําคัญ ดังนี้
- งานใหการศึกษาแก นนอ.ในดานวิชาวิทยาการระดับปริญญาตรี ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ
ใน ๗ สาขาวิชา ไดแ ก สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่ อ งกล สาขาวิช า
วิ ศวกรรมไฟฟ า สาขาวิ ช าวิ ศวกรรมโยธา สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมอุ ต สาหการ สาขาวิช าวิท ยาการ
คอมพิวเตอร และสาขาวิชาวัสดุศาสตรทางการทหารและอากาศยาน
- งานใหการฝกศึกษาแก นนอ.ในดานวิชาทหาร ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ
- งานปกครองบังคับบัญชา ประเมินคาบุคคล นนอ.และใหการฝกอบรมแก นนอ.ในดานวินัย
ทหาร ความประพฤติ คุณธรรมและจริยธรรม ความเปนผูนําทางทหาร ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ
- งานใหการฝกศึกษาแก นนอ.ในดานพลศึกษาและวิทยาศาสตรการกีฬา ทั้งทางทฤษฎีและ
ปฏิบัติ
- งานบริหารหนวยและอํานวยการ
- งานตามสายงานสนั บ สนุน ด า นต า ง ๆ ไดแ ก สายงานสถิ ติ แ ละประเมิ นผล สายงาน
เทคโนโลยีและสารสนเทศ สายงานสงเสริมและพัฒนางานวิจัย และสายงานบริการทั่วไป
ทั้งนี้งานตามสายงานบริการทั่วไปบางลักษณะงาน เชน งานทําความสะอาดอาคารสถานที่
และงานรักษาการณสถานที่ ใชทรัพยากรจากแหลงภายนอก
แผนที่ ก ลยุท ธ รร.นนก.ดั งแสดงในรู ป ที่ ๒-๑ เป น แนวทางที่ จ ะนํ า รร.นนก.ให บ รรลุถึง
ซึ่งวิสัยทัศน รร.นนก. คือ “ สถาบันหลักในการผลิตผูนําและแหลงองคความรูดานการบินของชาติ”
ทั้งนี้ประกอบดวย ประเด็นกลยุทธ ดังนี้
ประเด็นกลยุทธ
ST1: การผลิ ต นายทหารสัญ ญาบั ต รที่ มี ภ าวะผู นํา ทางทหาร มี ค วามรู ด า นการบิ น และ
การทหาร
ST2: การวิจัยและการพัฒนาความรูดานการบินและการทหารที่มุงสูองคกรแหงการเรียนรู
ST3: การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ
และไดจัดทําแผนดําเนินการดังตารางที่ ๒-๑

๓๘
รูปที่ ๒-๑ แผนที่กลยุทธ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (รร.นนก.)
วิสัยทัศน สถาบันหลักในการผลิตผูนําและแหลงองคความรูดานการบินของชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร
ทอ.
(Strategic Themes)
ประเด็นกลยุทธ
Strategic Themes
มุมมองดานผูมีสวนไดสวนเสีย
(ประสิทธิผลและคุณภาพ)
Stakeholders Perspective
มุมมองดานกระบวนการ
Internal Process
Perspective

เสริมสรางสมรรถนะและความพรอมในการปองกันประเทศ

ST1 การพัฒนานักเรียนนายเรืออากาศ โดยมุงสงเสริมศักยภาพใหเปนนายทหารสัญญาบัตรทีด่ ีของ
กองทัพอากาศ และสนับสนุนการผลิตบุคลากรดานการบิน

SP1; การเทิดทูนสถาบัน

SP2: คุณภาพผูสําเร็จ

การศึกษา

IP1; การพัฒนาและบริหารหลักสูตร

มุมมองดานการเรียนรูและ
พัฒนา Learning and
Growth Perspective

ตารางที่ ๒-๑ แผนดําเนินการตามกลยุทธ รร.นนก.

SP3: ประสิทธิผลของการดํารง

มาตรฐานการศึกษาของสถาบัน
ระดับอุดมศึกษา

IP2; การประกันคุณภาพการศึกษา

LP1; พัฒนาศักยภาพกําลังพล

ST2 การวิจยั และพัฒนาความรูดานการบิน/
การทหาร ที่มุงสูองคกรแหงการเรียนรู

SP4: ประสิทธิผลของการ

สนับสนุนการผลิตบุคลากรดานการ
บิน

IP3; การบริการ

วิชาการดานการบิน

IP4; การสงเสริม/
พัฒนางานวิจัย/
งานสรางสรรค

LP2: พัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู
(เทคโนโลยีสารสนเทศ, อาคารสถานที,่ สิ่งแวดลอม)

ST3 การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ

SP5: ประสิทธิผลของการ

บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

IP5; การบริหารโดยใช
PMQA

LP3; พัฒนา รร.นนก.
เปนองคแหงการเรียนรู

๓๙
ตารางที่ ๒-๑ แผนดําเนินการตามกลยุทธ รร.นนก.
มุมมองดานผูมีสวนไดสวนเสีย
เปาประสงค

ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย
(หนวยนับ)

SP1: การเทิดทูนสถาบัน

- รอยละของจํานวนผูสําเร็จการศึกษา
ที่มีอุดมการณจงรักภักดีตอ สถาบัน
ชาติศาสนา พระมหากษัตริยและ
ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

รอยละ ๑๐๐

SP2: คุณภาพผูสําเร็จการศึกษา

๑. คาเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ
ของหนวยผูใชผูสําเร็จการศึกษา
(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน)
๒. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาในแตละ
ปที่มีผลสัมฤทธิ์การประเมินคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค ในเกณฑรอยละ ๗๐ ขึ้นไป
๓. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาในแตละ
ปที่มีผลสัมฤทธิ์การประเมินคุณลักษณะ
ดานวิชาการ Grade Point Average

คะแนน ๓.๕

ขอมูล
ปจจุบัน
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ/โครงงาน
(Baseline)
แผนงานพัฒนาภาวะผูนาํ และกิจกรรม นนอ.
- พิธีถวายสัตยปฏิญาณตนและสวนสนามของ
ทหารรักษาพระองค
- พิธีถวายสัตยปฏิญาณตนตอธงชัยเฉลิมพล
- พิธีอุปสมบทหมู นนอ.
- พิธีเนื่องในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา
- กิจกรรมพุทธศาสน รร.นนก.
- กิจกรรมเคารพธงชาติและสวดมนต
- กิจกรรมการฝกอบรม (ของ กพภ.กรม.นนอ.รอ.ฯ)
- กิจกรรมชมรมอาสาพัฒนา
- กิจกรรมชมรมดนตรีไทย
- พิธีไหวครูดนตรีไทย ๑๐ สถาบัน
๔.๓๙
- โครงการติดตามบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
จากโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

งบประมาณ
(บาท)
งบงานประจํา

หมายเหตุ
กองพัฒนาภาวะผูนาํ
กรม นนอ.รอ.รร.นนก.รับผิดชอบ

๖๐,๐๐๐

กสป.รร.นนก.รับผิดชอบ

รอยละ ๙๕

๙๘.๐๘

- แผนงานประจํา

งบงานประจํา

กสป.รร.นนก.รับผิดชอบ
(ในการรวบรวมขอมูล)

รอยละ ๘๐

๘๔.๖๒

- แผนงานประจํา

งบงานประจํา

กสป.รร.นนก.รับผิดชอบ
(ในการรวบรวมขอมูล)

๔๐
เปาประสงค

ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย
(หนวยนับ)

ขอมูล
ปจจุบัน
(Baseline)

๔.๗๗

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ/โครงงาน

งบประมาณ
(บาท)

หมายเหตุ

(GPA) ผาน ๒.๕ ในเกณฑ รอยละ ๘๐
ของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด
SP3: ประสิทธิผลของการดํารง
มาตรฐานการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษา

- ผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในโดยหนวยงานตนสังกัด
(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน)

คะแนน ๓.๕

SP4: ประสิทธิผลของการสนับสนุน
การผลิตบุคลากรดานการบิน

- จํานวนกิจกรรมการบริการวิชาการ
และ/หรือทรัพยากรสนับสนุนการผลิต
บุคลากรดานการบิน
๑. ผลการประเมินผลการปฏิบัติหนาที่
ของผูบริหารฯ ตามหลักธรรมาภิบาล
๒. ผลการประเมินผลการปฏิบัติหนาที่
ของ คณก.บริหารสถาบัน

จํานวน ๘๐

-

คะแนน ๓.๕

-

SP5: ประสิทธิผลของการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล

- แผนพัฒนา รร.นนก.จากการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
- กิจกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในโดยหนวยงานตนสังกัด
- แผนงานสงเสริมการเพิ่มศักยภาพและ
ขีดความสามารถดานการบิน
- การประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหนาที่
ของ ผบ.รร.นนก. และ คณก.บริหารสถาบัน

งบงานประจํา

กปศ.บก.รร.นนก.รับผิดชอบ

งบงานประจํา

กปศ.บก.รร.นนก.รับผิดชอบ

-

กกพ.บก.รร.นนก.รับผิดชอบ
(ในการรวบรวมขอมูล)

-

กกพ.บก.รร.นนก.รับผิดชอบ

๔๑
มุมมองดานกระบวนการ
เปาประสงค

ตัวชี้วัด

IP1: การพัฒนาและบริหารหลักสูตร

๑. รอยละของผูเรียนในแตละปที่มี
ผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค
ในเกณฑรอ ยละ ๗๐ ขึ้นไป

๒. อัตราการสําเร็จการศึกษาของ
นักเรียน/นักศึกษาตามระยะเวลาที่
หลักสูตรกําหนด (Success Rate)
ในแตละรุน
IP2: การประกันคุณภาพการศึกษา

๑. ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา
แบบอิเล็กทรอนิกส
๒. ระดับความพึงพอใจแผนงาน/
โครงการประกันคุณภาพของหนวยงาน
สนับสนุนการศึกษา พรอมรองรับ
การตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในสถาบันการศึกษาของกองทัพ

คาเปาหมาย
(หนวยนับ)

ขอมูล
ปจจุบัน
(Baseline)

รอยละ ๙๕

๙๘.๐๘

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ/โครงงาน
แผนงานเสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงค นนอ.
- แผนงานพัฒนาการฝกศึกษา นนอ.
- กิจกรรมพัฒนาการใชภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสาร
ใหแก นนอ.
- โครงการ “ZERO Repeater”
- กิจกรรมการฝกภาคฤดูรอน
- กิจกรรมสงเสริมสุขภาพพลานามัย ใหแก นนอ.
- โครงการกีฬาตานยาเสพติดของ นนอ.
- โครงการ รร.นนก.สีขาว
แผนงานประจํา

งบประมาณ
(บาท)

หมายเหตุ

งบงานประจํา
กกศ.รร.นนก.รับผิดชอบ
กกศ.รร.นนก.รับผิดชอบ
กกศ.รร.นนก.รับผิดชอบ
กวท.รร.นนก.รับผิดชอบ
กพล.รร.นนก.รับผิดชอบ
กรม นนอ.รอ.รร.นนก.รับผิดชอบ
นกร.รร.นนก.รับผิดชอบ
กสป.รร.นนก.รับผิดชอบ

รอยละ ๙๕

-

งบงานประจํา

ระดับ ๓

-

- โครงการเสริมสรางศักยภาพงานประกันคุณภาพ
การศึกษาแบบอิเล็กทรอนิกส

-

กทส.รร.นนก.และ
กปศ.บก.รร.นนก.รับผิดชอบ

ระดับ ๓.๕

-

- โครงการสัมมนาพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
- โครงการแลกเปลีย่ นเรียนรูติดตามความกาวหนา
เกี่ยวกับการปกันคุณภาพการศึกษาของ รร.นนก.
- โครงการ “วันคุณภาพ รร.นนก.”

โครงการศึกษา
โครงการศึกษา

กปศ.บก.รร.นนก.รับผิดชอบ
กปศ.บก.รร.นนก.รับผิดชอบ

โครงการศึกษา

กปศ.บก.รร.นนก.รับผิดชอบ

๔๒
เปาประสงค

คาเปาหมาย
(หนวยนับ)

ขอมูล
ปจจุบัน
(Baseline)

๑. ระดับความพึงพอใจในการให
การบริการทางวิชาการดานการบิน
๒. จํานวนผูเชีย่ วชาญทางวิชาการ
ดานการบิน

ระดับ ๓.๕

-

- แผนงานการบริการวิชาการดานการบิน

-

กกพ.บก.รร.นนก.รับผิดชอบ
(ในการรวบรวมขอมูล)

-

-

- ทําเนียบผูเชี่ยวชาญ

-

กกศ.รร.นนก.รับผิดชอบ

๑. รอยละของจํานวนอาจารยประจํา
และ/หรือนักวิจัยประจําที่มีผลงานวิจยั /
งานสรางสรรคที่ไดรบั การตีพิมพและ/
หรือเผยแพร

รอยละ ๒๐

-

๗,๗๘๐

กสว.รร.นนก.รับผิดชอบ
(ในการรวบรวมขอมูล)

๒. รอยละของจํานวนอาจารยประจํา
และ/หรือนักวิจัยประจําที่มีผลงานวิจยั /
งานสรางสรรคที่ไดนําไปใชประโยชน
๓. ระดับความพึงพอใจของผูเขารวม
โครงการวันกลาวิจัย

รอยละ ๒๐

-

-

กกศ.รร.นนก.รับผิดชอบ
กกศ.รร.นนก.รับผิดชอบ
กกศ.รร.นนก.รับผิดชอบ

๔๔,๐๐๐

กสว.รร.นนก.รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ/โครงงาน

งบประมาณ
(บาท)

หมายเหตุ

ระดับปริญญาตรีขึ้นไป รอบสี่
(พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓)
IP3: การบริการวิชาการดานการบิน

IP4: การพัฒนางานวิจัย/
งานสรางสรรค

IP5: การบริหารโดยใช PMQA

๑. ระดับความสําเร็จของการบริหาร
ความเสี่ยง
๒. ผลการบริหารสถาบันใหเกิด
เอกลักษณสถาบัน
๓. ระดับความสําเร็จของการบริหารงาน
โดยใชPMQA

แผนงานดานการวิจัยและงานสรางสรรค
- โครงการพัฒนาบุคลากรดานงานวิจัย
- โครงการสงเสริมและพัฒนางานวิจยั (การศึกษาดู
งานวิจัยของหนวยงานภาครัฐและเอกชน ระยะใกล)
- โครงการจัดทําวารสารวิชาการ
- โครงการวิจัยอากาศยานไรนักบิน
- โครงการวิจัยที่ผา นการรับรองคุณภาพเพื่อตีพิมพ
ในวารสารวิชาการนายเรืออากาศ
- โครงการกลาวิจัย

ระดับ ๓

-

- การบริหารความเสีย่ ง/ควบคุมภายใน

-

กยข.บก.รร.นนก.รับผิดชอบ

คะแนน ๓.๕

๔.๓๓

- แผนปฏิบัติราชการ รร.นนก./คํารับรอง

-

กยข.บก.รร.นนก.รับผิดชอบ

ระดับ ๓

-

- แผนงานพัฒนาระบบราชการ

-

กยข.บก.รร.นนก.รับผิดชอบ

๔๓
มุมมองดานการเรียนรูและพัฒนา
เปาประสงค
LP1: พัฒนาศักยภาพกําลังพล

ตัวชี้วัด
๑. คะแนนเฉลี่ยการทดสอบความรู
ความเขาใจภาษาอังกฤษ
- ชั้นยศ น.ต.-น.อ.
- ชั้นยศ ร.ต.-ร.อ.
- ชั้นยศ พ.อ.ต.-พ.อ.อ.
- ชั้นยศ จ.ต.-จ.อ.
- นนอ.ชั้นปที่ ๕
- นนอ.ชั้นปที่ ๔
- นนอ.ชั้นปที่ ๓
- นนอ.ชั้นปที่ ๒
- นนอ.ชั้นปที่ ๑
๒. รอยละของบุคลากรที่ไดรับ
การพัฒนาความรูและความสามารถ
ในการปฏิบัตงิ านตอจํานวนบุคลากร
ทั้งหมด

คาเปาหมาย
(หนวยนับ)
คะแนน

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ/โครงงาน
โครงการ/กิจกรรมสงเสริมทักษะการใชภาษาอังกฤษ
ในชีวิตประจําวัน

งบประมาณ
(บาท)

รอยละ ๘๐

-

แผนงานพัฒนาบุคลากร

หมายเหตุ

-

กกศ.รร.นนก.รับผิดชอบ
(ในการดําเนินการ)
กกพ.บก.รร.นนก.รับผิดชอบ
(ในการสงรายชื่อผูเขาทดสอบ
และรวบรวมขอมูล)

-

กกพ.บก.รร.นนก.รับผิดชอบ

-

กกพ.บก.รร.นนก.รับผิดชอบ

๖๔.๕๐
๕๔.๕๐
๓๗.๒๕
๓๒.๕๐
คะแนน ๗๕
คะแนน ๖๘
คะแนน ๖๑
คะแนน ๕๔
คะแนน ๕๗

แผนงานพัฒนาบุคลากร
รอยละ ๘๐

๓. รอยละของจํานวนครู/อาจารยประจํา
ที่ศึกษาเพิ่มเติม/ประชุมวิชาการ/อบรม/
ศึกษาดูงาน/นําเสนอผลงาน อยางนอย
๓๐ ชั่วโมง/ป/คน ตอจํานวนครู/อาจารย
ประจําทั้งหมด

ขอมูล
ปจจุบัน
(Baseline)

-

๔๔
เปาประสงค

ตัวชี้วัด

LP2: พัฒนาทรัพยากรสนับสนุน
การเรียนรู (เทคโนโลยีสารสนเทศ,
อาคารสถานที่, สิ่งแวดลอม)

- ระดับความพรอมในการสนับสนุน
ทรัพยากรการฝกศึกษา

LP3: พัฒนา รร.นนก. เปนองคกร
แหงการเรียนรู

๑. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน
สรางแนวปฏิบัติที่ดีในภารกิจหลักของ
นขต.ทอ.เพื่อขับเคลื่อนหนวยงานใหเปน
องคการแหงการเรียนรู (KM/LO)
๒. จํานวนองคความรูที่เปนแนวปฏิบัติ
ที่ดี/นวัตกรรม
๓. จํานวนองคความรูดานการบินและ
การทหาร

คาเปาหมาย
(หนวยนับ)

ขอมูล
ปจจุบัน
(Baseline)

ระดับ ๓

-

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ/โครงงาน

งบประมาณ
(บาท)

หมายเหตุ

แผนงานประจําการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
- โครงการพัฒนาหองปฏิบัตกิ ารภาควิชา
(๑๔ รายการ)
- โครงการพัฒนาการศึกษาดานวิศวกรรมอากาศยาน
เทคโนโลยีการบินและอวกาศ (๕ รายการ)
- โครงการปรับปรุงโรงเรียนนายเรืออากาศ
นวมินทกษัตริยาธิราช
- โครงการจัดหาครุภัณฑ
- โครงการจัดหาอุปกรณเครือขาย
สําหรับระบบคอมพิวเตอรหลัก
- แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

-

กกบ.บก.รร.นนก.รับผิดชอบ

- แผนงานสงเสริมการพัฒนาสูองคกรการเรียนรู
- แผนงานการจัดการความรูการปฏิบัติงานของหนวย
- โครงการโลกทัศนวันวิจัย

-

กสว.รร.นนก.รับผิดชอบ
กสว.รร.นนก.รับผิดชอบ
กกศ.รร.นนก.รับผิดชอบ

- โครงการอบรมสัมมนาหลักสูตรการสงเสริม
พัฒนาคุณภาพผลงาน

-

กสว.รร.นนก.รับผิดชอบ

- แผนงานการจัดการความรู รร.นนก.

-

กสว.รร.นนก.รับผิดชอบ

๔๕
งานประจําอื่น ๆ
วัตถุประสงค
R1: การบริหารจัดการ

R2: การเรียนการสอน/การฝก

ตัวชี้วัด
๑.ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ
ตามแผนการเสริมสรางจิตสํานึก
ทางสังคมในการใหบริการ
๒.รอยละความพึงพอใจการบริหาร
จัดการเรื่องยาเสพติดของหนวย
๓.ระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน
ของสภาสถาบัน/คณะกรรมการบริหาร
สถาบัน
๑.ระดับความความสําเร็จของการพัฒนา
หลักสูตร
๒.ระดับความสําเร็จของกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน
๓.ประสิทธิภาพการวัดและประเมินผล
การจัดการเรียนการสอน
๔.ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
การฝกศึกษาวิชาทหารและภาวะผูนํา
๕.ประสิทธิผลของการฝกศึกษาวิชาทหาร
และภาวะผูนําทางทหาร
๖.ความพรอมในการสนับสนุนทรัพยากร
การฝกศึกษา
๗.ผูเรียนมีความรูความสามารถ
ตามหลักสูตร

คาเปาหมาย
(หนวยนับ)
ระดับ ๔

ขอมูล
ปจจุบัน
(Baseline)
-

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ/โครงงาน

งบประมาณ
(บาท)

หมายเหตุ

- แผนหรือแนวทางในการเสริมสรางจิตสํานึก

-

กกพ.บก.รร.นนก.รับผิดชอบ

ทางสังคมในการใหบริการในป ๖๐ ของหนวย
รอยละ ๘๕

-

- แผนงานบริหารจัดการเรื่องยาเสพติด

-

นกร.รร.นนก.รับผิดชอบ

ระดับ ๓

-

-

กปศ.บก.รร.นนก.รับผิดชอบ

ระดับ ๓

-

- การพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรที่สอดคลอง
กับมาตรฐานที่กระทรวงศึกษาธิการ/หนวยงาน
ตนสังกัดกําหนด
- แผนพัฒนาการบริหารหลักสูตร

-

กกศ.รร.นนก.รับผิดชอบ

ระดับ ๓

-

- แผนพัฒนาการศึกษา รร.นนก.

-

กกศ.รร.นนก.รับผิดชอบ

ระดับ ๓

-

- แผนงานปกติ

-

กกศ.รร.นนก.รับผิดชอบ

ระดับ ๓

-

ระดับ ๓

-

ระดับ ๓

-

- แผนการฝกศึกษาวิชาทหาร
- แผนการฝกภาวะผูนํา
- แผนการเสริมสรางสมรรถภาพรางกาย นนอ.
- แผนงานปกติ
- แผนงานปกติ

-

กวท.รร.นนก.รับผิดชอบ
กพภ.กรม นนอ.รอ.ฯ รับผิดชอบ
กพล.รร.นนก.รับผิดชอบ
กวท.รร.นนก.รับผิดชอบ
กอษ.กกศ.รร.นนก.รับผิดชอบ

ระดับ ๓

-

- แผนงานปกติ

-

กกศ.รร.นนก.รับผิดชอบ

๔๖
วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

R3: การวิจัย

- ระบบและกลไกในการสนับสนุน
การผลิตงานวิจยั และงานสรางสรรค

R4: การบริการทางวิชาการ

- รอยละของการตอบสนองการรองขอ
ในการบริการวิชาการและบริการสังคม
(รอยละความสําเร็จของแผนงาน PDCA)
- ระดับความสําเร็จการสงเสริมสนับสนุน
ศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียม
ประเพณีทางทหาร
- รอยละของการตอบสนองการรองขอ
เขารวมกิจกรรมดานเอกลักษณทางทหาร
และวัฒนธรรมไทยตอจํานวนกิจกรรม
ทั้งหมด(รอยละความสําเร็จฯ PDCA)
ระดับความสําเร็จในการดําเนิน โครงการ
ในการพัฒนาสุนทรียภาพ
– จํานวนกิจกรรมที่ศิษยเกา
ทําประโยชนใหกับสถาบัน

R5: การทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม

ระดับ ๓

ขอมูล
ปจจุบัน
(Baseline)
-

รอยละ ๘๐

-

ระดับ ๓

-

- แผนงานสนับสนุนกิจกรรมดานเอกลักษณทางทหาร
และวัฒนธรรมไทย

รอยละ ๘๐

-

- แผนพัฒนาสุนทรียภาพสถาบัน

-

-

- การประชุมสายวิทยาการ (ศิษยเกา) เพื่อกําหนด
เรื่องการบรรจุ นนอ. แตละสาขาวิชาที่เหมาะสม
และใหความเห็นในการพัฒนาหลักสูตร

คาเปาหมาย
(หนวยนับ)

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ/โครงงาน
- โครงการสงเสริมและพัฒนาวิสยั ทัศนงานวิจยั
- โครงการกลาวิจัย
- โครงการนักวิจัยหลังจบ ป.เอก
- โครงการสนับสนุนนักวิจัยไปเสนอผลงานวิจยั หรือ
งานสรางสรรค
- โครงการสงเสริมสนับสนุนงานวิจัย (การศึกษาดูงาน
ระยะใกลทั้งภาครัฐและ เอกชน)
- แผนงานการบริการวิชาการ และการบริการสังคม

งบประมาณ
(บาท)

หมายเหตุ

-

กสว.รร.นนก.รับผิดชอบ

-

-

กกพ.บก.รร.นนก.รับผิดชอบ
ในการรวบรวมขอมูล
จาก หน.นขต.รร.นนก.
กรม นนอ.รอ.รร.นนก.รับผิดชอบ

-

กรม นนอ.รอ.รร.นนก.รับผิดชอบ

๔๗
วัตถุประสงค

๑. มีกิจกรรมที่ศิษยเการวมพัฒนา
วิชาการ/วิชาชีพ หรือพัฒนา นนอ.
รวมกับสถาบัน
๒. มีกจิ กรรมที่ศษิ ยเการวมพัฒนา
สถาบัน เชน อาคารสถานที่ อุปกรณ
การศึกษา หรือสิ่งแวดลอม เปนตน

๑ กิจกรรม

ขอมูล
ปจจุบัน
(Baseline)
-

๑ กิจกรรม

-

- กิจกรรมวันสําคัญของสถาบันที่ศิษยเกา
รวมสนับสนุนทรัพยากรการเรียนรูและ/หรือ
ทุนการศึกษา

๓. มีกิจกรรมที่ศิษยเการวมสนับสนุน
ทรัพยากรการเรียนรูและ/หรือ
ทุนการศึกษา
๔. มีฐานขอมูลและมีการสื่อสารกับ
ศิษยเกาอยางเปนระบบ
๕. มีผลงานสรางสรรคสังคมของ
ศิษยเกาที่เปนที่ยอมรับ/ยกยอง
อยางนอยปละ ๑ ผลงาน

๑ กิจกรรม

-

- การเก็บขอมูลศิษยเกาอยางเปนระบบ

๑ ฐานขอมูล

-

- การบันทึกขอมูลผลงานสรางสรรคสังคมของศิษยเกา
ที่เปนที่ยอมรับ/ยกยอง

๑ ผลงาน

-

ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย
(หนวยนับ)

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ/โครงงาน
- กิจกรรมวันสําคัญของสถาบันที่ศิษยเการวมพัฒนา
สถาบัน

งบประมาณ
(บาท)

หมายเหตุ

๔๘
๒.๒ การนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติ
(๑) วิธีการที่สถาบันแปลงวัตถุประสงคเชิงกลยุทธไปสูแผนปฏิบัติงาน พรอมทั้งระบุวามีแผน
อะไรบาง
แผนปฏิ บั ติ การที่สํ าคัญของ รร.นนก.ประกอบดว ยการกํ าหนดงาน/โครงการ ผู รั บ ผิ ด ชอบ และ
งบประมาณที่ตอบสนองแผนกลยุทธในแตละปงบประมาณ ภายใตกรอบของแผนกลยุทธ ดังกลาว
ผูบริหารระดับสูงของ รร.นนก.หนวยงาน และภาควิชา ตลอดจนบุคลากรในแตละหนวย มีหนาที่
ในการดําเนินการตามแผนกลยุทธที่เกี่ยวของกับพันธกิจของตน และมีหนาที่ในการเสนอแผนงาน/โครงการ
งบประมาณ และผู รั บ ผิ ด ชอบ เพื่ อ ให ผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง พิ จ ารณาเห็ น ชอบเป น ลํ าดั บ ขั้ น จนถึ ง ระดั บ ทอ.
เพื่อนําเสนอตอไปยังกระทรวงกลาโหมตอไป ทั้งนี้ รร.นนก.มีระบบการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
ของหนวยงานตาง ๆ ตามแผนกลยุทธและตัวชี้วัดระดับคุณภาพและผลลัพธการปฏิบัติราชการที่เกี่ยวของ เชน
สํานักงานพัฒนาระบบราชการกองทัพอากาศ (สพร.ทอ.) ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เปนตนตลอดจน
มีการควบคุมดูแลโดยผูบริหารแตละระดับและหัวหนาภาค เพื่อใหแนใจวาแผนงานถูกนําไปสูการปฏิบัติทั่วทั้ง
สถาบั น อย างไรก็ดี ในส ว นของ รร.ตท.ซึ่งเป น ผู ส งมอบที่สํ าคัญ และหน ว ยงานต าง ๆ ในกองทัพซึ่งเป น
คูค วามรว มมือ ที่สํา คัญ ทั้ง ที่เ ปน ทางการและไมเ ปน ทางการ การดํา เนิน การยัง ไมเ ปน ระบบเทา ที่ค วร
ในการสื่อสารใหทราบถึงวัตถุประสงคเชิงกลยุทธที่สําคัญ
การติดตามและประเมินแผนกลยุ ทธ แผนงาน/โครงการ และงบประมาณ ผูรับผิดชอบจะทําเป น
ประจําทุกป เปนวิธีการที่ทําให รร.นนก.มั่นใจวาแผนปฏิบัติการของ รร.นนก.ไดรับการทบทวนและพัฒ นา
ใหมีความทันตอการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ ในขณะเดียวกันการกําหนดเปาหมายของตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ
แตละประเด็นนั้น เปนเกณฑใหผูบริหารและบุคลากรพิจารณารวมกันถึงระดับความสําเร็จของแผนปฏิบัติการ
ซึ่งมีพื้นฐานอยูบนความสมดุลของขีดความสามารถที่มีอยู เพื่อนําไปสูการกําหนดแนวทางการปรับปรุงและ
พัฒนาการปฏิบัติราชการทั้งในระดับบุคคลและหนวยงานตอไป นอกจากนี้ในการดําเนินงานทั้งตามพันธกิจหลัก
และการสงเสริมพันธกิจหลัก รวมทั้งประสานการปฏิบัติระหวางหนวยงาน/กองวิชา/ภาควิชาตาง ๆ รร.นนก.
ไดจัดตั้งศูนยผานเวหาที่มี เสธ.รร.นนก.เปนประธานรวมกับคณะกรรมการที่มาจากหนวยงานที่เกี่ยวของ และ
มีระบบการตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน เพื่อรับผิดชอบตอพันธกิจในดานตาง ๆ เชน กลุมอาจารยที่ปรึกษา
คณะกรรมการบริ ห ารหลั กสู ต ร คณะกรรมการประเมิ น ผลการศึก ษา คณะกรรมการบริ ห ารกองทุ น วิ จั ย
คณะกรรมการดําเนินการจัดงาน/โครงการตาง ๆ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน คณะกรรมการ
ระบสารสนเทศ คณะกรรมการดํา เนิน การรับ สมัค ร สอบภาควิช าการ สอบพลศึก ษาคัด เลือ ก นตท.
(ในสวนของ ทอ.) คณะกรรมการคัดเลือกศิษยการบิน เปนตน โดยกลุมคณะกรรมการเหลานี้มีการวางแผน –
ดําเนินการ – ติดตามตรวจสอบและเรียนรู - ปรับปรุงและพัฒนางาน ทั้งแบบเปนทางการและไมเปนทางการ
เปน รูป แบบการทํา งานรว มกัน ที่เ ปน อีก ปจ จัย หนึ่งที่ทํา ใหผ ลการปฏิบัติก ารตามประเด็น กลยุท ธตา ง ๆ
ประสบความสําเร็จ

๔๙
(๒) วิธีการในการนําแผนไปสูการปฏิบตั ิพรอมทั้งตัววัดและตัวบงชี้ที่สําคัญในการติดตาม
ความกาวหนา
รร.นนก.ดําเนินการในเรื่องนี้ ดวยการจัดทําแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอน
ของ นนอ.บรรจุไวในแผนปฏิบัติราชการ เพื่อเตรียมการจัดหาทรัพยากรไวลวงหนาในปงบประมาณถัดไป
ในการสนับสนุนการเรียนการสอนของ นนอ.พรอมทั้งเสนอความตองการงบประมาณตามภารกิจของหนวย
ดานงบบุคลากร งบดําเนินงาน งบรายจายอื่น และโครงการศึกษาของ ทอ.รวมทั้งครุภัณฑตาง ๆ ที่มี
ความสําคัญและจําเปน หรือชํารุด หมดสภาพ โดยเรียงลําดับความจําเปนเรงดวน นอกจากนี้ยังเสนอ
ความตองการงานโครงการตาง ๆ ที่ไดรับอนุมัติแลว เชน โครงการปรับปรุง รร.นนก.โครงการพัฒนา
การศึกษาดานวิศวกรรมอากาศยานเทคโนโลยีการบินและอวกาศ และโครงการพัฒนาหองปฏิบัติการ
ภาควิชาตาง ๆ เปนตน ทั้งนี้เมื่อ รร.นนก.ไดรับการจัดสรรงบประมาณแลวจะจัดสรรงบประมาณที่ไดรับ
ใหหนวยบริหารตามภารกิจ มีการจัดตั้งคณะกรรมการติดตามเรงรัดการใชจายงบประมาณของ รร.นนก.
โดยมี เสธ.รร.นนก.เปนประธาน ซึ่งจะจัดการประชุมทุกเดือน เพื่อติดตามเรงรัดการใชจายงบประมาณ
ของหนวย ใหเปนไปตามแผนการใชจายเงินใหบรรลุผลภายในปงบประมาณ เสนอแนะปญหาขอขัดของ
เพื่อหาหนทางแกไข พรอมทั้งจัดทํารายงานการประชุมฯ ใหหนวยทราบ และถือปฏิบัติหากมีการสั่งการ
ซึ่งจะทําใหลดการเสี่ยงในเรื่องการบริหารงบประมาณไมทันภายในกําหนดได รายละเอียดแสดงดัง
ตารางที่ ๒-๒
ในกรณีที่สถานการณบังคับใหมีการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ หรือมีการจัดทําและนําแผนใหม
หรือแผนที่เปลี่ยนแปลงไปปฏิบัติอยางรวดเร็ว ผูบริหาร รร.นนก.ที่มีหนาที่เกี่ยวของจะเรียกประชุม
เจา หนาที่ที่เ กี่ย วขอ งเพื่อ ทํา การปรับ หรือ เปลี่ยนแปลงตา ง ๆ กอ นนํา เสนอใหมีการอนุมัติตอไป
อยางไรก็ตามกรณีเรงดวนจําเปน ผบ.รร.นนก.จะเปนผูสั่งการ
รร.นนก.ยังมีการดําเนินงานในระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยงของกระบวนการบริหาร
จัดการตามพันธกิจของ รร.นนก.เพื่อรองรับการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา และสอดคลอง
ตามแนวทางการตรวจสอบการประเมินระบบควบคุมภายในและแผนบริหารความเสี่ยงของ ทอ.
ซึ่ง รร.นนก.มีการแตงตั้ง คณก.บริหารความเสี่ยง รร.นนก.มี รอง ผบ.รร.นนก.(สายงานการศึกษา)
เปนประธาน เพื่อทําหนาที่ดําเนินงาน กําหนดแนวทาง ตลอดจนประเมินความเสี่ยงและใหขอเสนอแนะ
ในการบริหารความเสี่ยง เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคเชิงกลยุทธและแผนปฏิบัติการทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว โดยคํานึงถึงปจจัยความเสี่ยง ดังนี้
๑) ปจจัยความเสี่ยงจากสภาพแวดลอมภายนอก รร.นนก.ซึ่งเปนสิ่งที่ไมอยูในความรับผิดชอบ
ของ รร.นนก.เชน นโยบายภาครัฐ นโยบายกระทรวงกลาโหม ยุทธศาสตร ทอ.รวมถึง กฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ที่มีผลผูกพันตอการปฏิบัติราชการของ รร.นนก.

๕๐
๒) ปจ จัย ความเสี่ย งจากสภาพแวดลอมภายใน รร.นนก.เชน รูป แบบการบริห ารสั่ง การ
การปกครองบังคับบัญชา การมอบหมายอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ โครงสรางองคกร ระเบียบ
ขอบังคับภายใน และวัฒนธรรมการทํางานขององคกร เปนตน
จากระบบการประเมินตามตัวชี้วัดของ สพร.ทอ. และระบบการประกันคุณภาพการศึก ษา
ที่กําหนดไวของ รร.นนก.ตามภารกิจ ของหนวย รร.นนก.มีหนา ที่เ ขารวมในกลไกการประเมิน ผล
การปฏิบัติราชการของ ทอ.ดวย ตั้งแตการติดตามรวบรวมขอมูลจากภายในหนวยงาน/บุคลากร/
หนว ยงานผูใ ชผูสํา เร็จ การศึกษาและผูม ีสวนไดสว นเสียกลุม ตาง ๆ ตามขอบเขตความรับผิ ดชอบ
ไปจนถึงการประเมินตนเองและการรายงานผล ซึ่งบุคลากรและหนวยงานทุกฝายมีสวนรับผิดชอบ
ในการพัฒนาผลลัพธของตัวชี้วัดเหลานี้ เพื่อใหผลการปฏิบัติเปนไปตามพันธกิจหลักและวิสัยทัศนของ
รร.นนก.อยางไรก็ตาม รร.นนก.ยังขาดการวิเคราะหความสอดคลองของผลลัพธวา ไปในแนวทาง
เดียวกันหรือครอบคลุมหนวยงาน ประเภทผูเรียน และผูมีสวนไดสว นเสียที่สําคัญทั้งหมด

๕๑
ตารางที่ ๒-๒ การเตรียมความพรอม การจัดสรร ความเสี่ยง และการลดความเสี่ยง สําหรับทรัพยากร
ที่สนับสนุนแผนปฏิบัติการ
การเตรียม
ทรัพยากร
ความพรอม
ความเสี่ยง
การลดความเสี่ยง
และการจัดสรร
งบประมาณ
- ใหหนวยคํานวณ
- ภาวะเศรษฐกิจ
- ใชงบประมาณตาม
ความตองการ
การเมืองอาจทําให
กรอบวงเงินที่ไดรับ
งบประมาณตามภารกิจ ไมไดรับงบประมาณ และปฏิบัติตาม
ของหนวย เพื่อขอตั้ง ตามที่ตองการ
มาตรการประหยัด
งบประมาณ โดยเสนอ - การเบิกจาย
งบประมาณของ ทอ.
สปช.ทอ. ลวงหนา ๑ ป งบประมาณในชวงตน - หนวยปฏิบัติตาม
- จัดตั้ง คณก.ติดตาม ปงบประมาณต่ํากวา แผนการใชจาย
เรงรัดการใชจาย
เปาหมาย
งบประมาณ
งบประมาณของ
- จัดทําแผนเพิ่ม
รร.นนก.
ประสิทธิภาพ
- จัดประชุมติดตาม
ในการปฏิบัติงาน
เรงรัดงบประมาณ
- ใหปรับแผน
รร.นนก.ทุกเดือน
การใชจายเงิน
พรอมจัดทํารายงาน
ใหเร็วขึ้น เพื่อใหได
การประชุม สงให
การเบิกจายตาม
คณก.ฯ
เปาหมาย
- รายงานสถานภาพ
- มีระบบสารสนเทศ
งบประมาณ รร.นนก.
ดานงบประมาณและ
และสถานภาพ
การเงิน สามารถ
การเบิกจายของหนวย
ตรวจสอบขอมูล
ในที่ประชุม รร.นนก.
การเบิกจายได
อยางรวดเร็ว

๕๒
ตารางที่ ๒-๒ การเตรียมความพรอม การจัดสรร ความเสี่ยง และการลดความเสี่ยง สําหรับทรัพยากร
ที่สนับสนุนแผนปฏิบัติการ (ตอ)
การเตรียม
ทรัพยากร
ความพรอม
ความเสี่ยง
การลดความเสี่ยง
และการจัดสรร
บุคลากร
- การพัฒนา
- คุณสมบัติหรือคุณภาพ - การจัดทําระบบ
องคความรูและ
การทํางานไมตอบสนอง
การประเมินผลงาน
ประสบการณ
ตอพันธกิจและลักษณะ ที่มมี าตรฐานและเชื่อถือได
- การจัดสรร
งานของหนวยงาน
เพื่อเปนเกณฑที่เหมาะสม
อัตรากําลังตาม
- การเกษียณอายุราชการ ในการประเมินในภาพรวม
ปริมาณ และ
ของบุคลากรที่มีองคความรู และเกิดแรงผลักดัน
ลักษณะงาน
และความสามารถเปน ในการพัฒนางาน
- การวางแผน
ผูเชี่ยวชาญ
- แผนทดแทนบุคลากร
จัดเกลี่ยกําลังพล
- การไมสามารถรักษา ที่เกษียณอายุ
บุคลากรที่มีคุณภาพ
- นโยบายการสนับสนุน/
ไวใน รร.นนก. /หนวยงาน สงเสริม/ชวยเหลือ
จากเงื่อนไขเรื่อง
บุคลากรที่มีผลงานดี
คาตอบแทน สวัสดิการ
และการจัดสรรอัตรากําลัง
เครื่องมือ อุปกรณ
- การพัฒนาระบบ
- ความผิดพลาดหรือ
- การพัฒนาระบบสารสนเทศ
เทคโนโลยี
เทคโนโลยีสารสนเทศ ไมปลอดภัยของระบบ ดานความถูกตองเปนปจจุบัน
ใหบูรณาการไดกับงาน สารสนเทศ
และปลอดภัย
ตามพันธกิจดานตางๆ - ปริมาณและคุณภาพ - การศึกษาความเหมาะสม
- การจัดสรรเครื่องมือ ของเครื่องมือ อุปกรณ ของเครื่องมือ อุปกรณ
อุปกรณและเทคโนโลยี และเทคโนโลยี
และเทคโนโลยีตา ง ๆ
ตามกรอบงบประมาณ ไมเหมาะสมตอ
เพื่อหาทางเลือกที่ดีที่สุด
การปฏิบัติงาน
สําหรับการปฏิบัติงาน
ตามพันธกิจดานตาง ๆ - การวางแผนจัดหาและ
ใชเครื่องมือรวมกัน

๕๓
ตารางที่ ๒-๒ การเตรียมความพรอม การจัดสรร ความเสี่ยง และการลดความเสี่ยง สําหรับทรัพยากร
ที่สนับสนุนแผนปฏิบัติการ (ตอ)
การเตรียม
ทรัพยากร
ความพรอม
ความเสี่ยง
การลดความเสี่ยง
และการจัดสรร
โครงสรางพื้นฐาน
การปรับปรุงอาคาร - สภาพทรุดโทรมและ การจัดทําผังแมบท
ทางกายภาพ
เสนทางจราจร และ ขาดการดูแล ทําให
เพื่อพัฒนาโครงสราง
ทรัพยากรทางกายภาพ ไมสามารถใชงานได
พื้นฐานทางกายภาพ
ที่มีอยูใหสามารถ
ตามวัตถุประสงค และ ในระยะยาว
อํานวยความสะดวก เกิดความไมปลอดภัย
ไดเต็มที่และปลอดภัย ในชีวิตและทรัพยสิน
โดย รร.นนก.มีการระบุและจัดอันดับความเสี่ยงภายใน/ภายนอก ทั้งเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ
ดังแสดงในตารางแสดงการจัดอันดับความเสี่ยงของ รร.นนก.และแผนภูมแิ สดงความเสี่ยงของ รร.นนก.
ตารางแสดงการจัดอันดับความเสี่ยงของ รร.นนก.
รหัส

ความเสี่ยง

A

คุณลักษณะของ นนอ.
ที่สําเร็จหลักสูตร
ไมสอดคลองกับคุณลักษณะ
ของ น.สัญญาบัตรที่ ทอ.
ตองการใชงาน
การปฏิบัติงาน
ฝายอํานวยการ
ดานการศึกษาของ ทอ.
ขาดประสิทธิภาพ
ผูสําเร็จหลักสูตร รร.นนก.
ไมพรอมปฏิบัติงานยามใช
กําลังทหาร

B

C

กิจกรรม
โอกาส
ระดับ
แนวทาง
ที่จะเกิด
ความรุนแรง ความเสี่ยง
การจัดการ
ความเสียหาย
(ผลคูณ)
ความเสี่ยง
ปานกลาง
สูงมาก
๑๕
การหลีกเลี่ยง
(๓)
(๕)
ความเสี่ยง

ปานกลาง
(๓)

สูง
(๔)

๑๒

การควบคุม
ความสูญเสีย

นอย
(๒)

ปานกลาง
(๓)

๖

การถายโอน
ความเสี่ยง

๕๔
ตารางแสดงการจัดอันดับความเสี่ยงของ รร.นนก.(ตอ)
รหัส

ความเสี่ยง

D

ไมมีเอกสารตําราวิชาการ
ที่ผานการกลั่นกรอง
ระดับกองทัพ
เนื้อหาวิชาอาจ
ไมตรงตอความตองการ
ในการใชงานจริง
ไมสามารถสรางเครือขาย
วิชาการใหกับ ทอ.
ไมสามารถปฏิบัติงาน
ไดอยางสมบูรณ
และไมรองรับการพัฒนาสู
มาตรฐานสากลไดในอนาคต
การพัฒนาบุคลากร
ทางการศึกษาอาจปฏิบัติ
ไดไมสมบูรณขาดประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานอื่น
ในงานพัฒนาบุคลากร
ทางการศึกษาประสิทธิภาพ
ลดลง

E

F
G

H

I

J

ไมสามารถพัฒนาระบบ
การทํางานของ รร.นนก.
ดวย ICT ไดทันวิสัยทัศน
ทอ.

กิจกรรม
โอกาส
ระดับ
แนวทาง
ที่จะเกิด
ความรุนแรง ความเสี่ยง
การจัดการ
ความเสียหาย
(ผลคูณ)
ความเสี่ยง
สูง
ปานกลาง
๑๒
การควบคุม
(๔)
(๓)
ความสูญเสีย
ปานกลาง
(๓)

ปานกลาง
(๓)

๙

การหลีกเลี่ยง
ความเสี่ยง

ปานกลาง
(๓)
สูง
(๔)

ปานกลาง
(๓)
สูง
(๔)

๙

การควบคุม
ความสูญเสีย
การควบคุม
ความสูญเสีย

ปานกลาง
(๓)

สูง
(๔)

๑๒

การควบคุม
ความสูญเสีย

ปานกลาง
(๓)

สูง
(๔)

๑๒

การควบคุม
ความสูญเสีย

ปานกลาง
(๓)

ปานกลาง
(๓)

๙

การถายโอน
ความเสี่ยง

๑๖

๕๕
ตารางแสดงการจัดอันดับความเสี่ยงของ รร.นนก.(ตอ)
รหัส
K

ความเสี่ยง

การปฏิบัติงานยุทธศึกษา
รวมกับเหลาทัพอื่น
ติดขัดไมราบรื่น
L อาคารที่ใชงานในปจจุบัน
ไมสามารถรองรับ
การเจริญเติบโตของ
งานดานการศึกษา และ
งานวิชาการทหารได
ในอนาคต
M อาจเกิดอันตรายจากมลพิษ
ในพื้นที่การฝกศึกษา

กิจกรรม
โอกาส
ระดับ
แนวทาง
ที่จะเกิด
ความรุนแรง ความเสี่ยง
การจัดการ
ความเสียหาย
(ผลคูณ)
ความเสี่ยง
ปานกลาง
นอย
๖
การถายโอน
(๓)
(๒)
ความเสี่ยง
สูง
(๔)

สูง
(๔)

๑๖

การถายโอน
ความเสี่ยง

นอย
(๔)

ปานกลาง(๓)

๑๒

การควบคุม
ความสูญเสีย

(๓) มีการคาดการณของผลตัววัดและตัวบงชี้เหลานี้โดยเทียบกับคาเปรียบเทียบที่สําคัญ
รร.นนก.ไดกําหนดตัวชี้วัดที่สําคัญในตารางที่ ๒-๑ ตามประเด็นกลยุทธทั้ง ๓ ดานอยางไรก็ดี
รร.นนก.ยังไมไดดําเนินการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดในปจจุบันกับปการศึกษา
หรือปงบประมาณที่ผานมา รวมทั้งการดําเนินการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับ คูเปรียบเทียบ
อยางเปนระบบ

๕๖

หมวด ๓ การมุงเนนลูกคา
๓.๑ เสียงของลูกคา
(๑) วิธีการรับฟงผูเรียนและลูกคาอื่นอยางเปนระบบ ทําใหทราบถึงความตองการของ
ผูเรียนและลูกคาดังกลาวอยางชัดเจน
รร.นนก.ใชวิธกี ารประเมินการสอนโดย นนอ.และการประเมินระดับความพึงพอใจตอผูสําเร็จ
การศึกษาของหนว ยงานตาง ๆ ใน ทอ.และการประชุมเปนครั้งคราวตามการนัดหมาย ตลอดจน
ใชระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลของ ทอ.สําหรับผูม ีสว นไดสวนเสียอื่น ๆ ดําเนินการ
ผานการประชุมเปนครั้งคราวตามการนัดหมาย อยางไรก็ดี มีการติดตอประสานงานและรวมมือกับ
หนวยงานตาง ๆ ใน ทอ., ชนอ., รร.ตท., รร.จปร., รร.นร.และ รร.นรต.อยางสม่ําเสมอ ทําให รร.นนก.
ไดรับฟงขอมูลที่สามารถนํามาพิจารณาเปรียบเทียบกับขอมูลที่ไดรับจาก นนอ.ผูปกครอง และผูสําเร็จ
การศึกษา เพื่อวิเคราะหระดับคุณภาพ/ความสําเร็จ และจุดแข็ง/จุดออนของกระบวนการดําเนินงาน
เกี่ยวกับหลักสูตร การบริการที่สงเสริมการเรียนรู และการบริการการศึกษาอื่น ๆ ที่เปนอยูไ ด แตยัง
ขาดการกําหนดผูรับผิดชอบในการรวบรวมขอมูลและรอบเวลาที่แนนอนสูการปรับปรุงการดําเนินงาน
ที่มีประสิทธิผลตอไป
สําหรับการสํารวจความพึงพอใจ และความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการและ
ผูม ีสวนไดสวนเสียกลุมสําคัญ เพื่อใชขอมูลในการทบทวนระดับความสําเร็จของการปฏิบัติราชการ
ตลอดจนรับฟงและเรียนรูความตองการและความคาดหวังของกลุมเหลานั้น มีการดําเนินการเฉพาะ
ในสวนของการสํารวจความพึงพอใจของหนวยผูใชผูสําเร็จ การศึกษาเปนหลัก โดยมีการนําเสนอ
ผลการสํารวจตอที่ประชุม รร.นนก.
รร.นนก.มีกลไกจัดการกับขอรองเรียนจาก นนอ.ผูร ับบริการ และผูมีสวนไดสว นเสียอื่น ๆ
เกี่ยวกับการดําเนินการของ รร.นนก./หนวยงานหรือการปฏิบัติงานรายบุคคล ผาน หน.นขต.รร.นนก.
และ หน.นขต.บก.รร.นนก.ตามสายบังคับบัญชา โดยตรวจสอบขอเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ถูกรองเรียน
กับระเบียบขอบังคับตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งนี้หาก หน.นขต.รร.นนก.และ หน.นขต.บก.รร.นนก.สามารถ
แกไขไดเองตามอํานาจหนาที่จะดําเนินการทันที แตหากเปนเรื่องที่เกินกวาอํานาจหนาที่หรือสงผล
กระทบตอหนวยงานอื่นดวยจะมีการแตงตั้งคณะกรรมการจากหนวยงานที่เกี่ยวของขึ้นมาพิจารณา
ในขั้นตอนการพิจารณาขอรองเรียนและการสอบสวนผูถูกรองเรียนนั้น ไดมีการเปดโอกาสให
ผูท ี่ถูกรอ งเรียนไดชี้แจงขอเท็จจริงตอที่ประชุมของคณะกรรมการที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ รร.นนก.มีนโยบาย
ในการดําเนินการตอขอรองเรียนตาง ๆ อยางทันทวงที และใหความสําคัญกับคุณธรรม จริยธรรม
คุณภาพ และประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามพันธกิจดานตาง ๆ ของ รร.นนก.

๕๗
(๒) วิธีการประเมินความพึงพอใจ และความผูกพันของผูเรียนและลูกคาอื่นที่เปนระบบ
มีประสิทธิผล ทําใหทราบระดับความพึงพอใจและความผูกพันของผูเรียน และลูกคาเหลานั้น
ที่ชัดเจน
รร.นนก.ใชวิธกี ารประเมินการสอนโดย นนอ.และการประเมินระดับความพึงพอใจตอผูสําเร็จ
การศึกษาของหนวยงานตาง ๆ ใน ทอ.ตามรอบเวลา ดวยการรวบรวมขอมูลจากแตละกลุมเปาหมาย
ที่จะทํา ใหมั่นใจว า ไดส ารสนเทศที่ส ามารถนํา ไปใช ไ ดเ พื่ อ ตอบสนองใหเ กิน ความคาดหวัง ของ
ผูเ รีย นและผูมีส ว นไดส วนเสีย กลุม ตา ง ๆ ในปจ จุบัน รร.นนก.ใชร ะบบติด ตามและประเมินผล
การปฏิบัติราชการดานตาง ๆ ของ สพร.ทอ.และระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเปนแนวทาง
ซึ่งทําใหไดตัวชี้วัดดานความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต แตยังไมมีการวิเคราะหแนวโนมและเปรียบเทียบ
ผลลัพธกับคูเทียบอื่น ๆ
(๓) วิธี การประเมินความไม พึงพอใจของผูเรี ยนและลู กคาอื่นที่ เปนระบบและไดขอมูล
ความไมพึงพอใจที่ชัดเจน
รร.นนก.ใชวิธีการกําหนดคําถามปลายเปดในแบบประเมินความพึงพอใจในการรับความคิดเห็น
อื่น ๆ หรือขอเสนอแนะใหปรับปรุง ซึ่งเปนชองทางที่อาจไดรับขอมูลเกี่ยวกับความไมพึงพอใจตาง ๆ
ทั้งในการกําหนดกลุมเปาหมายของหลักสูตร บริการที่สงเสริมการเรียนรู และบริการการศึกษาอื่น ๆ
๓.๒ ความผูกพันของลูกคา
(๑) วิธีการที่สถาบันกําหนดหลักสูตรและบริการ เพื่อสนับสนุนผูเรียนและลูกคากลุมอื่น
กอนการพัฒนาหลักสูตรในแตละรอบ รร.นนก.จะเชิญตัวแทนหนวยงานที่เกี่ยวของใน ทอ.
มารว มพิจ ารณาในการปรับปรุงหลัก สูตร เพื่อ คนหาความตอ งการของหนวยงานตาง ๆ เหลานั้น
ในการผลิต นายทหารสัญ ญาบัต รใหกับ ทอ.เพื่อ ตอบสนองความตอ งการและ/หรือ ทํา ใหดีก วา
ความคาดหวังของหนวยงานที่เกี่ยวของใน ทอ.อยางไรก็ตามการสรางนวัตกรรมใหกับหลักสูตร บริการ
ทีส่ งเสริมการเรียนรู และบริการการศึกษาอื่น ๆ ยังไมไดดําเนินการเทาที่ควร ทั้งนี้มีเพียงการรวบรวม
ขอมูลความตองการและความคาดหวังจากหนยวงานที่เกี่ยวของ นนอ.และผูมีสวนไดสวนเสียกลุมตาง ๆ
ดังแสดงในตารางที่ OP-๗
รร.นนก.ใหความสําคัญกับ นนอ.เปนอันดับหนึ่ง เนื่องจาก นนอ.นอกจากจะเปนผูรับบริการแลว
ยังเปนกลุม ที่มีสว นรวมในการดําเนินงานของ รร.นนก.อีกทั้งยังเปนผลผลิตที่สะทอนระดับคุณภาพ
ของผลลัพธการดําเนินงานตามพันธกิจหลักสําคัญ ถึงแม รร.นนก.มีโครงการและกิจกรรมมากมาย
หลายรูป แบบและหลายดา น ทั้ง แบบเปน ทางการและไมเ ปน ทางการที่ดํา เนิน งานใหกับ นนอ.
อาทิ การเรียนการสอน การฝกอบรมดานตาง ๆ กิจ กรรมตาง ๆ และสิ่งอํานวยความสะดวกอื่น ๆ
ในชีวิตประจําวัน เชน การซักรีดเครื่องแบบ อาคารนอน สนามกีฬา ฯลฯ โดยที่ นนอ.ไมตองเสีย
คาใชจายใด ๆ ในขณะศึกษาอยูใน รร.นนก.รวมทั้งมีสิทธิไดรับเงินเดือน การเลี้ยงดู การรับสิ่งอุปกรณ
ตา ง ๆ การรัก ษาพยาบาล รวมทั้ง สิทธิอื่น ๆ ตามที่ท างราชการกํา หนดตลอดเวลาที่เ ปน นนอ.

๕๘
นอกจากนี้นักเรียนชั้นปที่ ๑ จะไดรับการคัดเลือกไปศึกษาในสถาบันการศึกษาชั้นนําของประเทศตาง ๆ
เชน สหรัฐอเมริกา อังกฤษ เยอรมัน ออสเตรเลีย เกาหลี สเปน และญี่ปุน ปละประมาณ ๑๐ ทุน
(๒) ชองทางการสื่อสารเพื่อสนับสนุนผูเรียนและลูกคากลุมอื่นอยางมีประสิทธิผล และ
(๓) วิธีการในการสรางความสัมพันธกับผูเรียนและลูกคาเหลานั้น
รร.นนก.ยึดถือวัฒนธรรม “การปฏิบัติตามภารกิจของ รร.นนก.มุงเนน นนอ.เปนสําคัญ ”
ผูบ ริหาร รร.นนก.ถายทอดนโยบายการมุงเนน นนอ.ไปสูบ ุคลากรและหนวยงาน พรอมทั้งเปนผูนํา
ในการดําเนินการตา ง ๆ การดําเนินการที่สํา คัญ เชน การแนะแนวสัญ จรรว มกับ คณะกรรมการ
ประชาสัมพันธของ ทอ.การปฐมนิเทศ นนอ.ใหม การนัดพบผูป กครองในวันปฐมนิเทศและทําสัญญา
ของ นนอ.ใหม การรับ ขอ มูล นนอ.ใหมจ าก รร.ตท.การปรับ ปรุง ระบบอาจารย การสง ขอ มูล
ผลการเรียนออนของ นนอ.ใหกับผูป กครองหลังการสอบกลางภาค และการสงขอมูลผลการเรียนของ
นนอ.ใหกับผูป กครองหลังการสอบทุกภาคเรียน ระบบการประเมินการสอนโดย นนอ.การสนับสนุน
กิจกรรมชมรมตาง ๆ ของ นนอ.การจัดงาน ชนอ.เพื่อสานสัมพันธกับศิษยเกาเปนประจําทุกป เปนตน

๕๙

หมวด ๔ การวัดผล การวิเคราะห และการจัดการความรู
๔.๑ การวัด วิเคราะห และปรับปรุงผลการดําเนินการขององคการ
(๑) วิธีการที่สถาบันใชวัดผลการดําเนินการในทุกระดับ และทุกสวนงานของสถาบัน
อยางเปนระบบ
ในปจจุบัน รร.นนก.ใชระบบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการดานตาง ๆ ของ สพร.ทอ.
และระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเปนแนวทางในลักษณะการรายงานในวงรอบ ๖ เดือน และ
๑๒ เดือน และการจัดเก็บขอมูลและสารสนเทศที่ใชในการติดตามผลการปฏิบัติงานของ รร.นนก.
เปนไปตามตัวชี้วัดตามแนวทางดังกลาวไปดวย นอกจากนี้ขอมูลที่รวบรวมไวในระบบตาง ๆ ดังกลาว
มีลักษณะเปนตัวชี้วัดที่ใชเพื่อวัดการผานเกณฑตามมาตรฐานที่ควรจะมี รร.นนก.ดําเนินการเก็บขอมูล
ตัวชี้วัดหรือผลการปฏิบัติงานตามพันธกิจหลักของ รร.นนก.ไดแก การเรียนการสอน (คะแนนเฉลี่ย
การสําเร็จการศึกษาตามเวลา) คุณภาพผูสําเร็จการศึกษา (ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต) การวิจัย
(จํานวนและความสําเร็จของการทํางานวิจัย) เปนการจัดเก็บและรายงานผลตามหวงเวลา
(๒) วิธีการที่สถาบันใชขอ มูลและสารสนเทศ เพื่อวิเคราะหและปรับปรุงผลการดําเนินการ
ในทุกระดับ และทุกสวนงานของสถาบัน และ (๓) วิธีการใชประโยชนจากขอมูลเทียบเคียงและ
ขอมูลลูกคา เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจอยางเปนระบบ
ผลการดําเนินงานของ รร.นนก.ที่ถูกจัดเก็บและวิเคราะหเปนไปตามความรับผิดชอบของ
แตละหนวย โดยมีผลการปฏิบัติงานดานการประกันคุณภาพหรือการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
ในระดับ ภาควิช าของแตละภาควิชาและหนว ยงานอื่น ๆ ทั้งนี้แ ตล ะหนว ยมีการประสานงานกัน
ในการแลกเปลี่ยนขอมูลผลการดําเนินงานใหหนวยงานอื่น ๆ อยูบาง ดังนั้นขอสรุปของแตละหนวยงาน
และหนวยงานอื่น ๆ มักไมคอยทราบและไมไดนําไปสูก ารตรวจประเมินผลสําเร็จของสถาบันแบบองครวม
๔.๒ การจัดการความรู สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
(๑) วิธีการที่สถาบันใชจัดการ และเพิ่มพูนสินทรัพยทางความรูและทําใหองคกรเรียนรู
อยางเปนระบบและมีประสิทธิผล
รร.นนก.มีก ารแตง ตั้ง คณะกรรมการการจัด การความรูเ ปนผูรับ ผิด ชอบในการจัดการ
องคความรูของสถาบัน การจัดการความรูของ รร.นนก.มีการรวบรวมการดําเนินการจัดการความรู
ที่แตละหนวยไดดาํ เนินการบริหารจัดการมาเปนภาพรวมของ รร.นนก.วิธีการจัดการความรูในปจจุบัน
ดังแสดงในตารางที่ ๔-๑

๖๐
ตารางที่ ๔-๑ วิธีการจัดการ/ดําเนินการจัดการความรูของ รร.นนก.
วิธีการจัดการ
การดําเนินการ
สํารวจความรู รวบรวม (๑) สัมมนาวิธีการจัดการความรูของ รร.นนก.
จัดเก็บและสังเคราะห (๒) หนวยงานตาง ๆ ใน รร.นนก. นําเสนอประเด็น
สูการถายทอดความรู องคความรูที่ตองการดําเนินการจัดการความรู
ของบุคลากรในหนวย ของหนวยอยางนอยในแตละแผนกของหนวยงาน/
ภาควิชาละ ๑ เรื่อง
(๓) แผนกของหนวยงาน/ภาควิชาสํารวจความรู
รวบรวม จัดเก็บและสังเคราะห สูการถายทอดความรู
ของบุคลากรในแผนกของหนวยงาน/ภาควิชาของตน

กลุมเปาหมาย
- บุคลากร
และคณาจารย
ในแผนกของ
หนวยงาน/
ภาควิชา

(๒) วิธีการที่ทําใหมั่นใจวาคุณภาพและความพรอมของขอมูลสารสนเทศ ซอฟทแวรและ
ฮารด แวรต อบสนองตอ ความตอ งการในการใชง านของบุค ลากร ผูสง มอบ คูค วามรว มมือ
อยางเปนทางการและไมเปนทางการ ผูเรียนและลูกคากลุมอื่น
การดําเนินการในเรื่องขอมูลสารสนเทศของ รร.นนก.ไดดําเนินการอยางเปนระบบที่คอนขาง
ชัดเจนตามรายละเอียดในตารางที่ ๔-๒ ทําใหขอมูลสารสนเทศมีความแมนยํา มีความถูกตองและ
เชื่อถือได ความทันกาล และมีการรักษาความปลอดภัยและความลับที่ดี
รร.นนก.ดําเนินการวิเคราะหความพรอมใชงานของขอมูลและสารสนเทศตามระบบติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติราชการดานตาง ๆ ของ สพร.ทอ.และระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ในลักษณะการรายงานในวงรอบ ๖ เดือนและ ๑๒ เดือน นอกจากนี้ไดดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการ
ขอมูลและสารสนเทศผานระบบฮารดแวรและซอฟตแวรที่มีความเชื่อถือได ปลอดภัย และงายตอ
การใชง านภายใตก ารกํ า กั บ ดูแ ลของคณะกรรมการจั ดการสารสนเทศ และการดํ า เนิ น งานของ
กทส.รร.นนก.ดังรายละเอียดทีแ่ สดงในตารางที่ ๔-๓

๖๑
ตารางที่ ๔-๒ การจัดการขอมูล สารสนเทศ ตามคุณสมบัติ
คุณสมบัติ
ความแมนยํา

วิธีดําเนินการทําใหมั่นใจ

- ใชการวิเคราะหระบบ (System Analysis) วิเคราะหปญหา สอบถาม
ความตองการ การใชงานจากผูที่เกี่ยวของกอนการออกแบบระบบ
มีการปรับปรุงพัฒนาตลอดเวลา และทดลองระบบโดยการใหผูที่เกี่ยวของ
เขาไปใชงานและใหแจงขอมูลในสวนที่เปนปญหา เพื่อนํามาปรับปรุงแกไข
- เว็บไชต รร.นนก. เชื่อมโยงหนวยงานภายใน รร.นนก. ทุกหนวยงาน
ความถูกตองและ - ขอมูลที่เปดเผยไดจะถูกนําขึ้นแสดงบนเว็บไซตของ รร.นนก. หนวยงาน
ความนาเชื่อถือ ภายในและภาควิชา ผานการกลั่นกรอง โดยสายงานตามลําดับแลว
จึงนําขอมูลสูผูใชบริการ
- หนวยงานที่จัดทําเว็บไชต มีเจาหนาที่รับผิดชอบโดยตรง
- มีคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศ
- มีการอบรมการจัดทําเว็บไซตใหเปนระบบเดียวกันของแตละหนวยงาน
โดยเจาหนาที/่ นักวิชาการคอมพิวเตอรเปนผูถายทอด
ความทันกาล
- มีการปรับแกไขขอมูลพรอมตรวจสอบความถูกตองของขอมูลตามหวงเวลา
- นนอ. บุคลากร ผูมีสวนไดสวนเสีย และองคการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
สามารถเขาไปใชบริการและเขาถึงขอมูลที่เปดเผยไดตลอดเวลา
การรักษา
- มีการแบงระดับของระบบการรักษาความปลอดภัยโดยมีการตรวจสอบสิทธิ์
ความปลอดภัย
การใชงานโดยใช Username และ Password และอนุญาตใหผูรับผิดชอบ
และความลับ
เขาใชงานตามสิทธิ์ที่แตกตางกันไป
- มีการกําหนดสิทธิ์ในการเขาถึงแหลงขอมูลในแตละสารสนเทศ
- มีการรักษาความปลอดภัยของขอมูลกอนเผยแพรบนเว็บไซต
- มีการปองกันไวรัสคอมพิวเตอร
- มีระบบไฟสํารองในเครื่องแมขา ยที่เก็บขอมูลที่สําคัญ
- มีระบบการสํารองขอมูลตามระยะเวลาที่กําหนด ซึ่งปองกันความเสี่ยง
ในการเกิดความเสียหายจากรูปแบบตาง ๆ และยังสามารถฟนฟูระบบ/ขอมูล
จากความเสียหายได
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ตารางที่ ๔-๓ การจัดการทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเภท
วิธีการจัดการขอมูลและ
เทคโนโลยี
ระบบการจัดการที่สรางความมั่นใจ
สารสนเทศ
สารสนเทศ
ฮารดแวร
- มีหอ งสําหรับจัดเก็บอุปกรณ
- มีคณะกรรมการจัดการสารสนเทศ
ฮารดแวรของฐานขอมูลที่สําคัญ
ที่ดูแลและพิจารณาแผนสารสนเทศ
โดยเฉพาะ
ของ รร.นนก.
- มีเจาหนาที่คอยดูแล รักษา
- มี กทส.รร.นนก. เปนผูดูแลและ
ซอมบํารุงใหสามารถใชงานได
บริหารงานระบบสารสนเทศทั้งระบบ
- มีผรู ับผิดชอบและผูเกี่ยวของ
ซอฟตแวร
- ใชซอฟตแวรลิขสิทธิ์ที่ รร.นนก.
เทานั้นที่สามารถเขาถึงอุปกรณ
จัดซื้อและที่ถูกพัฒนาขึ้นเอง
ฮารดแวร และจัดการซอฟตแวร
ซึ่งสามารถปรับแกไข
ในภาพรวม
ตามความตองการได
นอกจากนี้ รร.นนก.มีระบบฐานขอมูลสารสนเทศที่เปนปจจุบัน (Regular Data Monitoring)
และตรวจสอบได โดยมีกองเทคโนโลยีและสารสนเทศ (กทส.รร.นนก.) เปนหนวยงานรับ ผิดชอบ
ระบบสารสนเทศของ รร.นนก.ซึ่งดําเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อตอบสนองภารกิจของ รร.นนก.
ตามแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รร.นนก.(ฉบับที่ ๒) ป ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐ ซึ่งจัดทํา
โดย คณก.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รร.นนก. มี เสธ.รร.นนก.เปนประธาน คณก.ฯ (CIO)
เพื่อบริหารจัดการบูรณาการ กํากับ ดูแล ควบคุม และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รร.นนก.ใหมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ กทส.ฯ ไดจัดทําแผนปฏิบัติงาน กทส.รร.นนก.ประจําปงบประมาณ
๒๕๖๐ เพื่อ เปนแนวทางในการพัฒ นาระบบสารสนเทศใหส อดคลองกับ หนา ที่ของ คณก.ฯ และ
แผนแมบทฯ ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ กทส.ฯ ไดดําเนินการพัฒนาและดูแลระบบฐานขอมูลตาง ๆ
ดังนี้
๑) ระบบบริการการศึกษา
ระบบบริการการศึกษา เริ่มใชงานในปการศึกษา ๒๕๕๗ จนถึงปจจุบันเปนโปรแกรมที่ใช
ในการบริห ารจัด การการศึก ษาของ รร.นนก.นับ ตั้ง แตก ารลงทะเบีย นประวัติเ ขา เปน นนอ.,
การลงทะเบียนเรียนรายวิชา, การจัดตารางการเรียนการสอน, ตารางสอบ, การบันทึกผลการศึกษา
ในแตละรายวิชา, บัน ทึก คะแนนการวัดและประเมินคุณลักษณะตาง ๆ ของ นนอ., รวมคะแนน
ตั ด เกรดปลายภาคเรี ย นแตล ะภาคการศึก ษาตลอดหลั ก สู ต ร โดยที่ นนอ.สามารถเข า ดู ค ะแนน
ของตนเองผานโปรแกรมไดเ ชนกัน นอกจากนี้ยังสามารถให นนอ.ประเมินผลการเรีย นการสอน
และอาจารยสอนในแต
ผ
ล ะรายวิช าได ทั ้ ง นี ้ผู บ ริห าร รร.นนก.สามารถรับ ทราบสถานภาพ
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การเรีย นการสอน และผลการศึก ษาของ นนอ.ผา นโปรแกรม ซึ่ง สามารถนํา ขอ มูล ไปใชใ น
การบริหารจัดการและพัฒนาการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสมตอไป ซึ่งระบบบริการการศึกษาใช
URL: http://ams.nkrafa.ac.th/registrar/home.asp)
๒) ระบบ E-Library
ระบบ E-Library เริ่มใชงานครั้งแรกป พ.ศ.๒๕๕๐ เปนโปรแกรมที่ใชสําหรับสืบคนทรัพยากร
ภายในหองสมุดแบบออนไลน เพื่อให นนอ.และบุคลากรสามารถสืบคนขอมูลหนังสือในหอ งสมุด
รร.นนก.ไดดวยตนเอง ทั้งนี้ กทส.ฯ ไดทําการปรับปรุงเว็บไซตหองสมุด รร.นนก.ใหมีรูปแบบที่สวยงาม
และใชงานงาย รวมทั้งเพิ่มขอมูลหนังสือใหมที่จัดหาภายในปการศึกษา ๒๕๖๐ ซึ่ง ระบบ E-Library ใช
URL: http://nkrafa.ac.th/ library/index.php
๓) ระบบฐานขอมูลผลงานวิจัยและการจัดการความรู (KM) ของ รร.นนก.
ระบบฐานขอมูลผลงานวิจัยและการจัดการความรู (KM) ของ รร.นนก.นั้น กทส.ฯ ไดจัดเตรียม
Link และพื้นที่สําหรับติดตั้งระบบฐานขอมูลผลงานวิจัยและการจัดการความรู (KM) ของ รร.นนก.
โดยมีกองสงเสริมและพัฒนางานวิจัย (กสว.รร.นนก.) เปนผูจัดทําและปอนขอมูลลงระบบฐานขอมูล
ผลงานวิจัยและการจัดการความรูของ รร.นนก.ซึ่งระบบฐานขอมูลผลงานวิจัยและการจัดการความรู
(KM) ของ รร.นนก.ใช URL: http://nkrafa.ac.th/index.php/2015-09-28-03-44-51/km59
๔) ระบบ E-book เอกสารวารสารวิชาการนายเรืออากาศ รวบรวมผลงานวิจัยและผลงาน
ทางวิชาการของอาจารยและ นนอ.
ระบบ E-book เอกสารวารสารวิชาการนายเรือ อากาศ รวบรวมผลงานวิจั ยและผลงาน
ทางวิชาการของอาจารยและ นนอ.นั้น กทส.ฯ ไดจัดเตรียม Link และพื้นที่สําหรับระบบ E-book
เอกสารวารสารวิชาการนายเรืออากาศ ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการของอาจารยและ นนอ.
เพื่อใหผูที่ตองการเผยแพร E-book ตาง ๆ นําขอมูลมาลง เพื่อเผยแพรผานทางเว็บไซตของ รร.นนก.
เพื่อใหบ ริการดานวิชาการสําหรับผูที่สนใจศึกษาคนควาเพิ่มเติมตอไป ซึ่งระบบ E-book เอกสาร
วารสารวิชาการนายเรืออากาศ รวบรวมผลงานวิจัย และผลงานทางวิชาการของอาจารยและ นนอ.ใช
URL: http://nkrafa.ac.th/index.php/2015-09-28-03-44-51/2016-02-24-02-14-57
๕) ระบบฐานขอมูลการประกันคุณภาพการศึกษา
ระบบฐานขอมูลการประกันคุณภาพการศึก ษานั้น กทส.ฯ ไดจัดเตรียม Link บนเว็บ ไซต
ของ รร.นนก.สําหรับใหกองประกันคุณภาพการศึกษา (กปศ.บก.รร.นนก.) เปนผูจัดทํา ซึ่ง กปศ.ฯ
ไดพัฒนาโปรแกรมบริหารฐานขอมูลประกันคุณภาพการศึกษา รร.นนก.เพื่อใชเปนระบบสารสนเทศ
ในการรวบรวมเอกสารหลัก ฐาน และจัด ทํา รายงานการประเมิน ตนเองอิเ ล็ก ทรอนิก ส (E-SAR)
ของ รร.นนก.เพื่อ รองรับ การตรวจประเมิน คุณ ภาพการศึก ษาภายในและภายนอก โดยระบบ
ฐานข อ มู ล การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของ รร.นนก.เผยแพร ผ า นทางเว็ บ ไซต ข อง รร.นนก.
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ไดที่ URL: http://www.rtafaqa.org และใชง านโปรแกรมบริห ารฐานขอ มูล ประกัน คุณ ภาพ
การศึกษา รร.นนก.ไดที่ URL: http://qa.nkrafa.ac.th
๖) ระบบสารสนเทศดานงบประมาณ
รร.นนก.ใชงานระบบสารสนเทศดา นงบประมาณผานเครือขา ยภายในของ ทอ.เนื่องจาก
รร.นนก.เปน นขต.ทอ.จึงใชงานระบบสารสนเทศดานงบประมาณของ ทอ. เพื่อควบคุมการใชจาย
งบประมาณของ รร.นนก.ใหสอดคลองกับระบบสารสนเทศดานงบประมาณของ ทอ. (RTAF Internal
Budgetary Control System: IBCS) ซึ่ง กทส.ฯ ทําหนาที่ดูแลเครือขายภายใน รร.นนก.เพื่อให
หนวยงานที่ดําเนินการดานงบประมาณสามารถใชงานระบบฯ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
๗) ระบบฐานขอมูลกําลังพล HRIS
รร.นนก.ใชงานระบบฐานขอมูลกําลังพลผานเครือขายภายในของ ทอ.เนื่องจาก รร.นนก.
เปน นขต.ทอ.จึงใชงานระบบฐานขอมูล กํา ลังพลของ ทอ.เพื่อการบริห ารกําลังพลของ รร.นนก.
ใหสอดคลองกับระบบฐานขอมูลกําลังพล (HRIS) ของ ทอ.ซึ่ง กทส.ฯ ทําหนาที่ดูแลเครือขายภายใน
รร.นนก.เพื่อใหกองกําลังพล (กกพ.บก.รร.นนก.) ดําเนินการบริหารจัดการกําลังพลผานระบบฐานขอมูล
กําลังพลไดอยางมีประสิทธิภาพ
๘) ระบบสารสนเทศสําหรับผูบริหารระดับสูงของ รร.นนก.
รร.นนก.ใชโปรแกรมประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวคิดสมรรถนะกําลังพล ทอ.เปนระบบ
สารสนเทศสําหรับผูบริหารระดับสูงของ รร.นนก.เนื่องจาก รร.นนก.เปน นขต.ทอ.จึงใชงานโปรแกรม
ประเมินผลการปฏิบัติงานฯ เพื่อการกํากับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน การบริหารกําลังพล
การพัฒนากํา ลังพล การสรางขวัญ กํา ลังใจ รวมถึงเปนสว นประกอบการพิจ ารณาความกา วหนา
ใหส อดคลอ งกับ นโยบายของ ทอ.ซึ่ง สามารถใชง านโปรแกรมประเมินผลการปฏิบัติง านฯ ไดที่
URL: https://competency. rtaf.mi.th
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หมวด ๕ การมุงเนนบุคลากร
๕.๑ สภาพแวดลอมในการทํางาน
(๑) วิธีการที่สถาบันใชบริหารขีดความสามารถ และอัตรากําลังเพื่อใหงานบรรลุผลสําเร็จ
รร.นนก.ดําเนินการประเมินความตองการดานขีดความสามารถและอัตรากําลัง รวมทั้งทักษะ
สมรรถนะ และกําลังคนที่มีอยูดวยการใหภาควิชา/กองวิชา/หนวยงาน นําเสนอความตองการขึ้นมา
ภายใตกรอบอัตรากําลังที่มีการอนุมัติตามโครงสรางการจัด รร.นนก.จากนั้นผูบริหารระดับสูงของ
รร.นนก.รวมกันพิจารณานําเสนอตอ ทอ.เพื่อจัดสรรในภาพรวมรวมกับหนวยงานอื่น ๆ ใน ทอ.ตอไป
ทั้งนี้ในเรื่องการสรรหาวาจาง และบรรจุอยูภายใตกรอบอัตรากําลังที่มีการอนุมัติตามโครงสรางการจัด
รร.นนก.และระเบียบในเรื่องนี้ของ ทอ.โดยพิจารณารวมกับการจัดสรรในภาพรวมของหนวยงานอื่น ๆ
ใน ทอ.ดังนั้นอัตรากําลังที่ไดรับการบรรจุของ รร.นนก.อาจไมไดตามที่ตองการในการตอบสนองตอ
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ รร.นนก.อยางไรก็ดีการพิจารณาดังกลาว รร.นนก.ใชขอมูลในการพิจารณา
ความเหมาะสมของกําลังคน ดังนี้
- วิสัยทัศนและกลยุทธของ รร.นนก.
- แผนระยะสั้นและระยะยาวของ รร.นนก.
- การวิเคราะหภาระงานของแตละหนวยงาน
- อัตราทดแทนบุคลากรที่ใกลเกษียณอายุราชการ
- การพัฒนาเทคโนโลยีที่มีผลกระทบตอการปฏิบัติงาน
รร.นนก.อาศัยโครงสรางการบริหารและจัดบุคลากรตามโครงสรางการจัดที่ไดรับการอนุมัติ
ในการดํา เนินงานใหบรรลุเปา ประสงคของสถาบัน โดยมีโ ครงสรางการจัดตามรูป ที่ OP-๑ ทั้ง นี้
มีการกําหนดภารกิจ หนาที่ และความรับผิดชอบของหนวยไวแลว
(๒) การสรางบรรยากาศในการทํางานที่เกื้อหนุนและมีความมั่นคงตอการทํางานของ
บุคลากรอยางเปนระบบ
ภายใต กฎ ระเบียบ และขอบังคับของ ทอ.เกี่ยวกับการสงเสริมสุขอนามัย ความปลอดภัย
การปองกันภัย และการปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทํางานที่ใหหนวยงานตาง ๆ รวมทั้ง รร.นนก.
ตองดําเนินการ ดังแสดงในตารางที่ ๕-๑ นอกจากนี้ ภายใต กฎ ระเบียบ และขอบังคับของ ทอ.
เกี่ยวกับสิทธิประโยชนของบุคลากร รร.นนก.ไดนํามาเปนแนวทางในการดําเนินงาน เชน การนํา
ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานมาพิจารณาประกอบการใหสิทธิประโยชนในเรื่องการสงเสริมใหมี
ความกาวหนาในหนาที่การงาน การศึกษาตอ หรือสวัสดิการอื่น ๆ เชน สหกรณออมทรัพย รร.นนก.
ฌาปณกิจสงเคราะห สโมสรสัญญาบัตร สโมสรประทวน เปนตน

๖๖
ตารางที่ ๕-๑ การสงเสริมสุขอนามัย ความปลอดภัย การปองกันภัย และการปรับปรุงสภาพแวดลอม
ในการทํางาน
หัวขอ
การดําเนินการ
ดานสุขอนามัย
- จัดใหมีการตรวจสุขภาพรางกายประจําป
- สงเสริมใหมีการออกกําลังกายเปนประจํา โดยเฉพาะทุกวันพุธ
ของสัปดาห
- จัดใหมีการทดสอบสมรรถนะรางกายทุก ๖ เดือน
ดานความปลอดภัย - มีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยและเวรยามเฝาระวังปองกัน
- มีกลองวงจรปดที่ประตูเขา-ออก และใหลดกระจกรถลง
ขณะผานเขา-ออก เพื่อความปลอดภัย
ดานการปองกันภัย - มีการกําหนดภาระหนาที่รับผิดชอบในแตละสวนของงานอาคารสถานที่
เพื่อปองกัน แกปญหา และบริการใหทันตอการใชงานเมื่อเกิดอัคคีภัย
- มีไฟฉุกเฉิน อุปกรณดับเพลิงตามจุดตาง ๆ
ดานการปรับปรุง - จัดสภาพแวดลอมภายใน รร.นนก. ใหนาอยูทั้งภายใน
สภาพแวดลอม
และบริเวณโดยรอบ รร.นนก.
ในการทํางาน
- มีกิจกรรม ๕ ส
- มีการจัดทําความสะอาดใหญตามหวงเวลาอยางสม่ําเสมอ
๕.๒ ความผูกพันของบุคลากร
(๑) วิธีการที่สถาบันใชในการพัฒนาบุคลากร ผูบริหาร และผูนําอยางเปนระบบ เพื่อให
เกิดผลการดําเนินการที่โดดเดน
รร.นนก.ดําเนินการในเรื่องนี้ภายใตระบบการพัฒนาบุคลากรและผูนําของ ทอ.และกองทัพไทย
ที่มีห ลักสูตรพัฒนาบุคลากรดานตาง ๆ มากกวา ๕๐๐ หลัก สูตรในสายงานทั้งหมด ๓๒ สายงาน
ดังแสดงตัวอยางหลักสูตรที่สําคัญที่ รร.นนก.สงบุคลากรเขารับการฝกอบรมเปนประจําในตารางที่
๕-๒ ทั้งนี้หลักสูตรดังกลาวถือเปนการศึกษาสูความเปนทหารอาชีพ (Professional Military Education)
ในสวนการรักษาบุคลากรใหมใหคงอยูกับ รร.นนก.ไดดําเนินการดังเชน ๑) สงบุคลากรใหม
เขารับการฝกอบรมในระดับกองทัพตามหลักสูตรที่เกี่ยวของ เชน หลักสูตรผูบังคับหมวด หลักสูตร
ครูทหาร ๒) สนับสนุนใหศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น ๓) มีทุนเพื่อพัฒนาบุคลากรในดานการศึกษาตอ
และดานวิจัย และ ๔) กิจกรรมสรางความสัมพันธภายใน รร.นนก.ในรูปแบบขนบธรรมเนียมประเพณี
หรือวัฒนธรรม เปนตน

๖๗
นอกจากนี้ รร.นนก.ยัง สง เสริมใหบุค ลากรทุก ระดับ ศึก ษาตอ ในระดับ ปริญ ญาที่สูง ขึ้น
รวมทั้งเสนอขอทุนจาก ทอ.ใหบุคลากรไปศึกษาตอทั้งตางประเทศและในประเทศตามความจําเปน
ดานการเรียนการสอนอีกดวย
ตารางที่ ๕-๒ ตัวอยางหลักสูตรที่สําคัญที่สงบุคลากรเขารับการฝกอบรม ภายใตระบบการพัฒนา
บุคลากรและผูนําของ ทอ.
กลุมบุคลากร
ระยะเวลา
ชื่อหลักสูตร
ลักษณะหลักสูตร
ที่เขาอบรม
ฝกอบรม
วิทยาลัยปองกัน
ผูบริหารระดับสูง
ยุทธศาสตรการปองกันประเทศ
๑ ป
ราชอาณาจักร
ภาวะผูนําและการนําองคการ
วิทยาลัยการทัพอากาศ/ ผูบริหารระดับกลาง ยุทธศาสตรการรบและการรบรวม
๑๑ เดือน
การทัพบก/การทัพเรือ
ระหวางเหลาทัพ ภาวะผูนํา และ
/เสนาธิการทหาร
ความรูขั้นสูงการบริหารจัดการหนวย
โรงเรียนเสนาธิการ
ผูบริหารระดับตน ยุทธวิธีการรบและการรบรวมระหวาง
๑ ป
ทหารอากาศ/ทหารบก/
เหลาทัพ ภาวะผูนํา และความรู
ทหารเรือ
ขั้นกลางการบริหารจัดการหนวย
โรงเรียนนายทหาร
ผูบริหารระดับตน การพัฒนาภาวะผูนํา และความรู
๖ เดือน
อากาศอาวุโส
ขั้นกลางการบริหารจัดการหนวย
การสงกําลังบํารุงขั้นสูง ผูบริหารงาน
การบริหารงานการสงกําลังบํารุง
๖ เดือน
การสงกําลังบํารุง
โรงเรียนนายทหาร
ผูชวยผูบริหาร
การพัฒนาภาวะผูนํา และความรู
๔ เดือน
ชั้นผูบังคับฝูง/ชั้นผูพัน ระดับตน
พื้นฐานการบริหารจัดการหนวย
โรงเรียนเหลา
นายทหารตาม
ความรูในการปฏิบัติงาน
๔ เดือน
สายวิทยาการตาง ๆ
เหลาสายวิทยาการ ตามเหลาสายวิทยาการ
โรงเรียนครูทหาร
ครู/อาจารย/
ความรูพื้นฐานการพัฒนาหลักสูตร
๓ เดือน
บุคลากรสายงาน
การเรียนการสอน การประเมินผล
การศึกษา
และการบริหารการศึกษา
โรงเรียนนายทหาร
ผูไดรับบรรจุ/เลื่อน ความรูในงานการทหารอากาศ
๓ เดือน
ชั้นผูบังคับหมวด
ชั้นเปนนายทหาร การพัฒนาภาวะผูนํา และพื้นฐาน
สัญญาบัตร
การบริหารจัดการ

๖๘
ตารางที่ ๕-๒ ตัวอยางหลักสูตรที่สําคัญที่สงบุคลากรเขารับการฝกอบรม ภายใตระบบการพัฒนา
บุคลากรและผูนําของ ทอ.(ตอ)
กลุมบุคลากร
ระยะเวลา
ชื่อหลักสูตร
ลักษณะหลักสูตร
ที่เขาอบรม
ฝกอบรม
พันจาอากาศอาวุโส
ผูไดรับการเตรียมตัว ความรูในงานการทหารอากาศ
๓ เดือน
เปนพันจาอากาศ
การพัฒนาภาวะผูนําและพื้นฐาน
อาวุโส
การบริหารจัดการ
พันจาอากาศ
ผูไดรับการเตรียมตัว ความรูในงานการทหารอากาศ
๓ เดือน
เปนพันจาอากาศ
การพัฒนาภาวะผูนําและหลักการ
การบริหารจัดการ
นอกจากนี้ การพัฒ นางานและการเรีย นรูข องบุค ลากรใน รร.นนก.เปนไปตามแผนงาน
การกําหนดตําแหนงเพื่อรองรับการเติบโตในหนาที่การงาน รวมทั้งการขยายงานดานการเรียนการสอน
การวิจัย เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนของ รร.นนก.รวมทั้งไดดําเนินการในเรื่องการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิท ธิผลของระบบการเรียนรูแ ละการพัฒ นาบุคลากรและผูนํา ภายใตการกํา กับ ดูแ ลของ ทอ.
ที่มองความเชื่อมโยงของการปฏิบัติงานของบุคลากรทั้งกองทัพในการจัดการความกาวหนาในอาชีพ
การทํางานสําหรับบุคลากรทุกกลุม รวมทั้งแผนการสืบทอดตําแหนงผูนําระดับสูง ผูบริหารงาน และ
ตํา แหนง ผูนํา อื่น ๆ ที่มีความสํา คัญ ตอการบริห ารจัดการที่อ ยูภ ายใตก ารบริห ารจัดการบุคลากร
ในภาพรวมของ ทอ.ทั้งระบบ
(๒) วิธีการที่สถาบันทําใหบุคลากรมีสวนรวมอยางทุมเทในการปรับปรุงและสรางนวัตกรรม
ใหกับองคกร
รร.นนก.ใชวิธกี ารกําหนดปจจัยที่สําคัญที่สงผลตอความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร
เพื่อผูกใจบุคลากรตามกลุมบุคลากรทุกภาคสวนใน รร.นนก.ที่มีทั้งหมด ๗ กลุม ไดแก ๑) กลุมผูนํา
ระดับ สูงหรือผูบังคับบัญชา ๒) กลุมบุคลากรสายงานดานบริหารหรืออํานวยการ ๓) กลุมบุคลากร
สายงานอาจารยดานวิชาการในการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา ๔) กลุมบุคลากรสายงานอาจารย/
ครูฝกดานวิชาทหาร ๕) กลุมบุคลากรสายงานอาจารย/ครูฝก/นายทหารปกครองดานความเปนผูนํา
และจริยธรรม ๖) กลุมบุคลากรสายงานอาจารย/ครูฝกดานพลศึกษาและการกีฬา และ ๗) กลุมบุคลากร
สายงานสนับสนุน ดังแสดงในตารางที่ ๕-๓

๖๙
ตารางที่ ๕-๓ วิธีการกําหนดปจจัยที่สําคัญที่สงผลตอความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร
วิธีการกําหนดปจจัยที่สําคัญที่สงผลตอ
กลุมบุคลากร
ความผูกพันของบุคลากร
ความพึงพอใจของบุคลากร
๑) กลุมผูนําระดับสูง ผบ.รร.นนก.สื่อสารการดําเนินงาน ผบ.รร.นนก.สื่อสารเพื่อประเมิน
หรือผูบังคับบัญชา
เพื่อบรรลุวิสัยทัศนของสถาบัน
ความพึงพอใจของกลุมผูนําระดับสูง
๒) กลุมบุคลากร
กลุมผูนําระดับสูงสื่อสาร
กลุมผูนําระดับสูงสื่อสารเพื่อ
สายงานดานบริหาร การดําเนินงาน เพื่อบรรลุวิสัยทัศน ประเมินความพึงพอใจของกลุม
หรืออํานวยการ
ของสถาบัน
บุคลากร
สายงานดานบริหารหรืออํานวยการ
๓) กลุมบุคลากร
๑. ประชุม/สัมมนาผูเกี่ยวของ
๑. แบบสํารวจความพึงพอใจ
สายงานอาจารย
๒. ขอเสนอแนะจากการประชุม
๒. ประเมินและทบทวน
ดานวิชาการ
บุคลากรสายตาง ๆ ตอการปฏิบตั ิงาน ขอเสนอแนะ
ในการเรียนการสอน ๓. สรางวัฒนธรรมการปฏิบัติงาน ๓. นําผลประเมินมาทบทวนทุกป
ระดับอุดมศึกษา
ที่เนน นนอ.เปนศูนยกลาง
๔. การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง
บุคลากร
๔) กลุมบุคลากร
สายงานอาจารย/
ครูฝกดานวิชาทหาร
๕) กลุมบุคลากร
สายงานอาจารย/
ครูฝก/นายทหาร
ปกครอง
ดานความเปนผูนํา
และจริยธรรม
๖) กลุมบุคลากร
สายงานอาจารย/
ครูฝกดานพลศึกษา
และการกีฬา
๗) กลุมบุคลากร
สายงานสนับสนุน

๗๐
นอกจากนี้ รร.นนก.มีวัฒนธรรมที่สําคัญ คือ “การปฏิบัติตามภารกิจ ของ รร.นนก.มุงเนน
นนอ.เปนสําคัญ” ทั้งนี้ รร.นนก.ไดตระหนักถึงการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล หรือระบบงาน
ทั้ง ที่เ ปน ทางการและไมเ ปน ทางการ เพื่อ สง เสริม ใหบุค ลากรเกิด ความรว มมือ ความคิด ริเ ริ่ม
และทุกสายงานทุมเทการทํางานอยางเต็มที่โดยอาศัยคานิยมหลักในการขับเคลื่อน รร.นนก.ดังนี้
๑. การปรับระบบงานตาง ๆ จะสอดคลองกับนโยบายของ รร.นนก.สอดคลองกับภาระงาน
และตําแหนง เชน การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การจัดทํามาตรฐานงานใหชัดเจนตอการปฏิบัติงาน
๒. การกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบของบุคลากร โดยกําหนดหนาที่งานหลักที่ตองเปน
ผูรับผิดชอบในการทํางาน สามารถที่จะพัฒนา หรือสรางระบบงานไดอยางเต็มความสามารถ หนาที่
งานสนับสนุนที่ตอ งใหความชวยเหลือซึ่งกันและกัน
๓. ปลูก จิตสํา นึกให นนอ.และบุคลากรเห็ นความสํา คัญ และคุณคา ของขนบธรรมเนีย ม
ประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรม โดยจัดกิจกรรมตามวันสําคัญทางศาสนาและประเพณีอยางตอเนื่อง
เชน จัดใหมีวันมุฑติ าจิต วันไหวครู การรดน้ําดําหัวผูอาวุโสเนื่องในวันสงกรานต การรวมงานทอดกฐิน
ของ ทอ.รวมถึงการรวมฟงธรรมทุกเดือนตามที่ ทอ.จัด เปนตน
๔. การสื่อสารการแลกเปลี่ย นความรูห รือ ขา วสาร ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ
ไดแ ก การประชุมระดับ ผูบ ริหารทุก สัป ดาห การประชุมประจํา เดือน การประชุม คณะกรรมการ
ประสานงานตาง ๆ การประชุมภาควิชา/หนวยงาน หลังจากมีการประชุมประจําเดือน การสงเอกสาร
ขาวผานจดหมายอิเล็กทรอนิกสและไลน
รร.นนก.ใชระบบการประเมิน ผลการปฏิบั ติก ารของบุ ค ลากรตามระบบการประเมินผล
การปฏิบัติงานของ ทอ. นอกจากนี้ ทอ.ยังมีระบบการคัดเลือกบุคคลดีเดนที่ใหทุกหนวยคัดเลื อก
บุคลากรของตนเขารับการคัดเลือกเปนบุคคลดีเดนของกองทัพในแตละสายงาน โดยแบงเปน ๓ กลุมใหญ
คือ นายทหารสัญ ญาบัตร นายทหารประทวน และลูก จา ง ทั้ง นี้ใ นสว นของ รร.นนก.คัด เลือ ก
ในสายงานการศึกษา รวมทั้งมีการพิจารณาการขึ้นเงินเดือนในวงรอบ ๖ เดือน เสนอ ทอ.สําหรับ
บุค ลากรที่มีผ ลงานดีใ นรอบนั้น ๆ และมีก ารแจง ผลการประเมิน ใหก ับ บุค ลากรไดรับ ทราบ
เพื่อ การพัฒ นาและปรับ ปรุง การทํา งานของบุค ลากรเปน รายบุค คล ระบบดัง กลา วทั้ ง หมด
เพื่อสนับสนุนใหบุคลากรมีขวัญกําลังใจ มีการทํางานอยางมีประสิทธิผล มีจิตสํานึกในการทํางาน
ที่มุง เนนผลประโยชนและความตองการของ นนอ.และผูมีสวนไดสว นเสียอื่น ๆ สวนดานการเรียน
การสอนทางวิชาการในระดับอุดมศึกษาไดดําเนินการประเมินการเรียนการสอนผานระบบอินทราเน็ต

๗๑

หมวด ๖ การจัดการกระบวนการ
๖.๑ กระบวนการทํางาน
(๑) วิธีการที่สถาบันใชในการออกแบบและจัดการกระบวนการทํางานสําคัญอยางเปน
ระบบเพื่อสงมอบหลักสูตรและบริการที่มีคุณคาสําหรับผูเรียนและลูกคากลุมอื่น
รร.นนก.ออกแบบระบบงานตามภารกิจดังที่แสดงในหมวด ๒ ซึ่งใชเปนแนวทางในการออกแบบ
กระบวนการที่สําคัญตามพันธกิจหลักของ รร.นนก.โดยมีการจัดกระบวนการทํางานสําคัญตามขอ (๓)
ถัดไป
(๒) วิธีการปรับปรุงกระบวนการทํางานสําคัญอยางเปนระบบเพื่อใหหลักสูตรและบริการ
คงคุณคาสําหรับผูเรียนและลูกคากลุมอื่น และทําใหสถาบันประสบความสําเร็จและยั่งยืน
ในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรตามรอบเวลาทุก ๕ ป ของ รร.นนก.ไดมีการเชิญหนวยงานตาง ๆ
ใน ทอ.ที่เ กี่ยวของมารว มประชุมสัม มนามาหาความตอ งการ รวมทั้ง มีก ารศึกษาเทคโนโลยีใหม
เพื่อนํามาใชในการออกแบบหลักสูตร และการปรับปรุงกระบวนการทํางาน นอกเหนือจากการปรับปรุง
พัฒนาหลักสูตรตามรอบเวลาทุก ๕ ป ของ รร.นนก.ที่ไดเชิญหนวยงานตาง ๆ ใน ทอ.ที่เกี่ยวของมารวม
ประชุมสัมมนามาหาความตองการ รร.นนก.ไดใชแนวทางการปรับปรุงตามกระบวนการประกันคุณภาพ
การศึก ษาที่ใชห ลัก การตามวงรอบ การวางแผน (plan) การปฏิบัติตามแผน (do) การตรวจสอบ
การปฏิบัติ (check) และการลงมือแกไขขอบกพรอง (act)
(๓) สรุปกระบวนการทํางานที่สําคัญของสถาบัน
กระบวนการที่สําคัญตามพันธกิจหลักของ รร.นนก.ไดแก
- กระบวนการผลิตนายทหารสัญญาบัตรที่พึงประสงค ประกอบดวย ๑) การใหการศึกษา
แก นนอ. ในดา นวิช าวิท ยาการระดับ ปริญ ญาตรี ๒) การฝก ศึก ษา นนอ.ในดา นวิช าทหาร
๓) การฝกอบรม นนอ.ในดา นวินัย ทหาร ความประพฤติ คุณธรรมและจริยธรรม ความเปนผูนํา
ทางทหาร ๔) การฝกศึกษา นนอ.ในดานพลศึกษาและวิทยาศาสตรการกีฬา และ ๕) การจัดกิจกรรม
พิเศษและเสริมสรางประสบการณ เพื่อใหไดคุณลักษณะผูสําเร็จการศึกษาที่พึงประสงคตามที่ไดกลาว
ใน OP ขอ ก. (๑) และรูปที่ OP-๑
- กระบวนการวิจัยและการพัฒนาองคความรูที่มุงเนนองคความรูที่เกี่ยวของกับอากาศยาน
และการบิน
- กระบวนการดานการบริการวิชาการที่อาศัยฐานความรูที่เกี่ยวของกับอากาศยานและการบิน
- กระบวนการอนุรักษและฟนฟูขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับสถาบันหลัก ไดแก
ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
ทั้งนี้ รร.นนก.อาศัยระบบการประกันคุณภาพภายในในการตรวจประเมินตนเองทุกปการศึกษา
และการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(สมศ.) ทุก ๕ ป ซึ่งผลการตรวจประเมินรอบสาม รร.นนก.ผานการรับรองอยูในระดับดีมาก

๗๒
โดย รร.นนก.มีกระบวนการทํางานหลัก ๔ กระบวนการที่สรางคุณคาตอ นนอ.และผูมีสว นได
สวนเสีย ดังแสดงรายละเอียดของแตละกระบวนการตามตารางที่ ๖-๑ ถึง ๖-๔
ตารางที่ ๖-๑ กระบวนการผลิตนายทหารสัญญาบัตร
กระบวนการ
ผลลัพธที่ได
- คัดเลือกนักเรียนที่มีขีดความสามารถสูง
- ไดนักเรียนที่มีขีดความสามารถสูง
เขาเรียนใน รร.ตท.
- ไดหลักสูตรที่สามารถสรางผูสําเร็จการศึกษา
- พัฒนาหลักสูตรตามความตองการของ ทอ.
ที่พึงประสงคและตรงตามความตองการของ
และคุณลักษณะผูสําเร็จการศึกษาที่พึงประสงค ผูใชบัณฑิต
(ตามขอ OP ก (๑))
- การจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
- ระบบการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร - คัดกรองใหไดผูเรียนที่มีคุณลักษณะ
- การประเมินผลการเรียนการสอน
ที่พึงประสงค
- การประเมินการเรียนการสอนโดย นนอ.
- ทราบปญหาในการดําเนินการเรียนการสอน
- ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน
ที่ผานมา
- ประเมินหลักสูตรทั้งระบบ
- พัฒนาอาจารยใหมีขีดความสามารถในการสอน
- พัฒนาหลักสูตรตามวงรอบการปรับปรุง
- ทราบปญหาในการใชหลักสูตรที่ผานมา
- สรางคุณคาตอผูสําเร็จการศึกษา
และผูใชบัณฑิต
ตารางที่ ๖-๒ กระบวนการวิจัยและการพัฒนาองคความรู
กระบวนการ
ผลลัพธที่ได
- กําหนดทิศทางงานวิจัย รร.นนก.
- ไดทิศทางที่ชัดเจน
- หาแหลงเงินทุนวิจัย
- ไดเงินทุนสนับสนุนงานวิจัย
- ประกาศเชิญชวนใหอาจารย/บุคลากร
- ไดผูสมัครขอรับทุนวิจัยที่มุงเนนการวิจัย
สมัครขอรับทุนวิจัยโดยมุงเนนองคความรู
หาองคความรูที่จะบรรลุวิสัยทัศน
ที่จะบรรลุวิสัยทัศน
- ไดหัวของานวิจัยและกรอบวงเงิน
- ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหัวขอ
- กระตุนใหมีการดําเนินงานตามแผน
งานวิจัย
- ไดผลการวิจัย
- ติดตามความกาวหนาและผลการดําเนินงาน - สรางคุณคาตอผูใหทุนวิจัยและผูใชงานวิจัย
- สรุปผลการวิจัยและรายงานผล
- รวบรวมเปนองคความรู เผยแพร

๗๓
สํ า หรับ กระบวนการที ่ถ ือ วา สํ า คัญ ที ่ส ุด คือ กระบวนการผลิต นายทหารสัญ ญาบัต ร
ที่พึงประสงค โดยกําหนดออกมาเปนหลักสูตร รร.นนก.เปน ๕ สวน เพื่อเปนแนวทางการออกแบบ
กระบวนการ ดังนี้
 หลักสูตรการศึกษาวิชาวิทยาการ
 หลักสูตรการฝกศึกษาวิชาทหาร
 หลักสูตรการฝกอบรมความเปนผูนําและจริยธรรม
 หลักสูตรการฝกพลศึกษาและการกีฬา
 หลักสูตรกิจกรรมพิเศษและสรางเสริมประสบการณ
ทั้งนี้ นนอ.ทุกคนจะตองผานการฝกศึกษาในหลักสูตรทั้ง ๕ จึงจะไดรับการพิจารณาใหเปน
ผูที่สําเร็จการศึกษาจาก รร.นนก.โดยหลักสูตรตามขอแรก นนอ.สามารถเลือกศึกษาในสาขาวิชาตาง ๆ
รวม ๗ สาขาวิชา ตามความถนัดหรือความตองการของ ทอ.สวนหลักสูตรที่เหลือ ยกเวนหลักสูตร
สุดทาย นนอ.จะไดรับการฝกศึกษาเหมือนกันทุกคนตลอด ๔ ป สําหรับหลักสูตรสุดทาย นนอ.สามารถ
เลื อ กเข า ร ว มกิ จ กรรมได ต ามความเหมาะสมหรื อ ความสมั ค รใจในบางกิ จ กรรม และต อ ง
เขารวมกิจกรรมทุกคนในบางกิจกรรม ดังไดสรุปลักษณะหลักสูตรทั้ง ๕ ดานตามรูปที่ OP-๑
ตารางที่ ๖-๓ กระบวนการใหบริการวิชาการ
กระบวนการ
- กําหนดทิศทาง/นโยบายการใหบริการวิชาการ
รร.นนก.
- ประกาศใหอาจารย/บุคลากรไดรับทราบ
ทิศทาง/นโยบายการใหบริการวิชาการ
- พิจารณาอนุมัติ/สงเสริมใหเกิดการบริการ
วิชาการใหเปนไปตามทิศทาง/นโยบาย
- ติดตามประเมินผลการบริการวิชาการ
- แกไข/ปรับปรุงการใหบริการวิชาการ

ผลลัพธที่ได
- ไดทิศทางที่ชัดเจน
- สื่อสารเพื่อใหเกิดความเขาใจแนวทาง
การปฏิบัติ
- การบริการวิชาการเปนไปตามทิศทาง/
นโยบายที่กําหนด
- ทราบปญหาในการดําเนินการใหบริการ
วิชาการ
- สรางคุณคาตอผูรับบริการทางวิชาการ

๗๔
ตารางที่ ๖-๔ กระบวนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
กระบวนการ
ผลลัพธที่ได
- กําหนดนโยบายการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม - เปนการสรางสรรคจรรโลงสังคมและ
- ประกาศใหอาจารย/บุคลากรไดรับทราบ
วัฒนธรรมอันดีงามภายใน รร.นนก. สอดคลอง
ทิศทาง/นโยบายการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม กับเกณฑพัฒนาคุณภาพตาง ๆ ไดแก สมศ.,
- สงเสริมใหเกิดการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สพร.ทอ.และสกอ.
- ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
- สรางคุณคาตอ นนอ. บุคลากร และชุมชน
- แกไข/ปรับปรุงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
จากกระบวนการผลิตนายทหารสัญญาบัตรที่พึงประสงคที่ประกอบดวยหลักสูตรทั้ง ๕ ดาน
ดังกลาว ทําให รร.นนก.มีความแตกตางอยางเดนชัดจากสถาบันระดับอุดมศึกษาอื่น ๆ และสรางคุณคา
ใหผูเรีย นและผูมีสวนไดสวนเสีย การเรีย นรูแ ละความสํา เร็จของผูเรียน รวมถึงความสํา เร็จและ
ความยั่งยืนของสถาบันดวย ทั้งนี้ในสวนที่แตกตางจากสถาบันระดับอุดมศึกษาอื่น ๆ ไดแกหลักสูตร
ใน ๔ ดานหลัง ซึ่งมีสังเขปหลักสูตร ดังตอไปนี้
หลักสูตรการฝกศึกษาวิชาทหาร กําหนดใหเปนไปตามมาตรฐานการฝกอบรมทางการทหาร
ระดับ ผูบ ัง คับ หมวด และตามความจํา เปน ในการปฏิบัติง านใน ทอ.โดยแบง เปน ๒ สว น คือ
ภาควิทยาการทหาร กําหนดวิชาที่ตองศึกษา จํานวน ๑๐ วิชา มีหนวยวัดผลการศึกษาเปนหนวยกิต
จํา นวน ๑๙ หนว ยกิต และภาคการฝก ทหารที่กํา หนดไวต ลอด ๕ ชั้น ปก ารศึก ษาของ นนอ.
โดยในแตละชั้นปการศึกษาแบงเปน ๓ ภาค ดังนี้
ภาคฤดูรอน เปนการฝกศึกษาวิชาทหาร ภาคการฝกทหารทั้งในที่ตั้งปกติและนอกที่ตั้งปกติ
เริ่มตั้งแตกลางเดือนมกราคมถึง กลางเดือนเมษายน เปนเวลาไมนอยกวา ๑๐ สัปดาห กระทํา ใน
วันราชการเวลา ๐๘๐๐ - ๑๖๐๐ ยกเวนกรณีจําเปนใหใชวันเสาร - อาทิตย หรือวันหยุดราชการรวมดวย
ภาคตน เปนการฝกศึกษาวิชาทหารภาควิทยาการทหารและภาคการฝกทหารในที่ตั้งปกติ
เริ่มตั้งแตกลางเดือนเมษายนถึงเดือนสิงหาคม โดยกําหนดชั่วโมงการฝกอบรมใหครบตามหลักสูตร
ภาคปลาย เปนการฝกศึกษาวิชาทหารภาควิทยาการทหาร และภาคการฝกทหารในที่ตั้งปกติ
และนอกที่ตั้งปกติ เริ่มตั้งแตเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม โดยกําหนดชั่วโมงการฝกอบรมใหครบ
ตามหลักสูตร
หลัก สูต รการฝกอบรมความเปน ผูนําและจริยธรรม กํา หนดใหเปน ไปตามคุณลัก ษณะ
ความเปนผูนําทางทหารและการเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรมในสังคม โดยเปนหลักสูตรที่ตองกระทํา
ทั้งการอบรมภาคทฤษฎีและภาคการฝกปฏิบัติใหมีความสอดคลองและควบคูกันไปอยางตอ เนื่อง
ตลอด ๕ ปการศึกษา มีการวัดผลเปนรูปธรรมในทางปฏิบัติ ดวยมาตรการควบคุมความประพฤติ
การเฝาสังเกตพฤติกรรม และกรรมวิธีการประเมินคาพฤติกรรมอยางมีมาตรฐาน เสมอภาค โปรงใส

๗๕
และตรวจสอบได โดยมีนายทหารปกครองเปนผูกวดขัน ควบคุม กํากับดูแลความประพฤติ และการปฏิบัติ
ใหเปนไปตามระเบียบ แบบธรรมเนียม และขอบเขตอํานาจหนาที่ที่ ทอ.กําหนดไว ทั้งนี้ไมมีการกําหนด
หนวยกิต และการจัดการฝกอบรมจะกระทําตลอดปการศึกษา โดยไดแบงการฝกอบรมเปน ๓ ชวง
เพื่อใหสอดคลองกับภาคการศึกษาวิชาการ คือ ภาคฤดูรอน ภาคตน และภาคปลายตามความเหมาะสม
ในสวนของการกํา หนดเนื้อ หาสาระรายวิชาของการฝกอบรมสําหรับ นนอ.แตละชั้นปการศึก ษา
ถูกกําหนดใหสอดคลองกับวิชาภาวะผูนําทางทหารของกองวิชาทหาร โดยกรอบแนวทางการปฏิบัติ
มีรายละเอียดครอบคลุมความสําคัญตามวัตถุป ระสงคที่แตกตา งกัน ตามระดับการพัฒ นาความรู
ความสามารถ และความรับผิดชอบตามสิทธิอํา นาจหนา ที่ที่ไดกํา หนดไว ตามรูป แบบการพัฒนา
ความเปนผูนํา สําหรับการใหการศึกษาแบงเปน ๒ ภาค คือ
ภาคการฝกอบรม จําแนกออกเปน ๒ หมวดวิชา มีน้ําหนักการฝกอบรม และการบรรยายพิเศษ
ตลอด ๕ ปการศึกษา ดังนี้
 หมวดวิชาผูนําและการบังคับบัญชา
รอยละ ๗๗
 หมวดวิชาจริยศึกษา
รอยละ ๑๐
 การบรรยายพิเศษ
รอยละ ๑๓
ภาคการฝกปฏิบัติ นนอ.จะไดรับการฝกฝนตนเองในการปกครองบังคับบัญชา การปฏิบัติ
หนาที่ฝายอํานวยการ การฝกเปนผูนําในการทํากิจกรรม และการบริหารงานหลายระดับ การฝกดํารง
วินัยลักษณะทหาร การฝกความเป นผูนํา และจิตวิทยาการนําทหาร รวมทั้งการเขา รว มพิธี กรรม
ตามขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร เชน พิธีกระทําสัตยปฏิญาณตนตอธงชัยเฉลิมพล พิธีถวายสัตย
ปฏิญาณตนและสวนสนามของทหารรักษาพระองค และพิธีการที่สําคัญอื่น ๆ
หลักสูตรการฝกพลศึกษาและการกีฬา กําหนดใหเปนไปตามลักษณะการพัฒนาบุคลิกภาพ
และการพัฒนาลักษณะทหาร โดยกําหนดใหมีการอบรมและฝกปฏิบัติอยางตอเนื่องตลอด ๕ ปการศึกษา
มีการวัดผลประเมินผล และนับหนวยกิตจํานวน ๑ หนวยกิตตอปการศึกษา ประกอบดวยหมวดวิชา
วิทยาศาสตรการกีฬา พลศึกษาวิชาบังคับ พลศึกษากีฬาเลือก และการทดสอบสมรรถภาพรางกาย
สําหรับการใหการศึกษาแบงเปน ๒ ภาค คือ
ภาคการฝกอบรม จําแนกออกเปน ๔ หมวดวิชา มีน้ําหนักการฝกอบรมตลอด ๕ ปการศึกษา
ดังนี้
 วิทยาศาสตรการกีฬา
รอยละ ๑๐
 พลศึกษาวิชาบังคับ
รอยละ ๓๐
 พลศึกษากีฬาเลือก (นอกเวลา)
รอยละ ๕๐
 การทดสอบสมรรถภาพรางกาย
รอยละ ๑๐

๗๖
ภาคการฝกปฏิบัติ นนอ.จะไดรับการฝกฝนตนเอง ในการปฏิบัติกีฬาเลือกรวมกับกิจ กรรม
ชมรมกีฬา นนอ.การจัดการแขงขันกีฬาภายใน กรม นนอ.รอ.ฯ การเขารวมการแขงขันกีฬาภายใน
ทอ.การแขงขันกีฬาประเพณี โรงเรียนทหาร - ตํารวจ และการแขงขันกีฬาระดับอุดมศึกษา เปนตน
หลักสูตรกิจกรรมพิเศษและสรางเสริมประสบการณ กําหนดใหเปนไปตามหลักการพัฒนา
ความสามารถพิเศษ ความถนัด ความสนใจ และการจูงใจใหเกิดการใฝหาความรูเพิ่มเติม โดยเปน
กิจกรรมเสริมหลักสูตร ซึ่งกําหนดขึ้นเพื่อสงเสริมให นนอ.มีความรูกวางขวางขึ้น อันจักเปนประโยชน
ตอการศึกษาโดยตรง และเปนประโยชนทางออมตอการปฏิบัติงานในอนาคต ไดแก กิจกรรมดังตอไปนี้
- การปฏิบัติหนาที่ครูฝกการบิน
- การปฏิบัติตามระบบอาวุโส
- ระบบเกียรติศักดิ์และระบบศาลเกียรติศักดิ์ นนอ.
- สภา นนอ.
- การฝกพูดตอที่ชุมชน
- การเขาสังคม
- การปฏิบัติตนในพิธีการ
- การฝกลีลาศ
- การฝกรับประทานอาหารตามแบบธรรมเนียมตาง ๆ
- กิจกรรมชมรมกีฬา อาทิ ชมรมรักบี้ฟุตบอล ชมรมฟุตบอล ชมรมบาสเกตบอล ชมรมกรีฑา
ชมรมเทนนิส ชมรมยิงปนอัดลม ชมรมดาบสากล ชมรมกอลฟ ชมรมวายน้ํา ชมรมศิลปะปองกันตัว
ชมรมเพาะกาย
- ชมรมดุริยางค
- ชมรมดนตรีไทย/ชมรมดนตรีสากล
- ชมรมการฝกทาอาวุธประกอบดนตรี (แฟนซีดริล)
- ชมรมภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร
- ชมรมพุทธศาสน
- ชมรมอาสาพัฒนา
- ชมรมรักการบิน
- การเยี่ยมชมกิจการของหนวยตาง ๆ ทั้งการทหารและพลเรือน ตลอดจนหนวยงานของ
เอกชนที่นา สนใจ รวมทั้ง จัด ใหมีก ารฝก เดิน อากาศไปเยี่ย มชมกิจ การทางทหาร และพลเรือ น
ในประเทศใกลเคียง
รร.นนก.มีวิธีการจัดทําขอกําหนดของกระบวนการทํางานหลักจากผูสง มอบและคูความรวมมือที่เป
นทางการและไมเปนทางการ รวมทั้งแนวทางและวิธีการสื่อสารระหวางกัน ดังแสดงในตารางที่ OP-๗,
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OP-๘ และรูปที่ OP-๑ ทั้งนี้ในการออกแบบเพื่อปรับปรุงหรือพัฒนากระบวนการดําเนินงานในแต
ละดา นของ รร.นนก.นํา เอาความคาดหวัง และความตอ งการของผูเ รีย น ผูม ีส ว นไดส ว นเสีย
ผูสง มอบและคูความรวมมือมาพิจารณา โดยใชแบบสอบถาม แบบประเมินตาง ๆ เปนเครื่องมือ
ในการหาความตองการ สําหรับขอกําหนดทีส่ ําคัญของกระบวนการดังกลาว คือ การเปนสถาบันการศึกษา
เฉพาะทางที่ผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักที่มีความรู ความสามารถ ความเปนผูนําทางทหารใหกับ
ทอ.โดยสอดคลองกับความตองการของสายวิทยาการทหารอากาศ โดยเฉพาะดานการบิน เพื่อใหมี
ความพรอมในการเปนศิษยการบินที่มีความสามารถ หรือมีความพรอมในการทํางานตามสายงานของ
ทอ.หรือศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นตอไป
สํา หรับ กระบวนผลิต นายทหารสัญ ญาบัต รตามหลัก สูต รของ รร.นนก.ประกอบไปดว ย
กระบวนการยอย ๆ ดังนี้
(๑) กระบวนการคัดเลือกผูเรียน
(๒) กระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
(๓) กระบวนการจัดทําปฏิทินปฏิบัติราชการประจําป
(๔) กระบวนการจัดการเรียนการสอน
(๕) กระบวนการพัฒนาครู/อาจารย
(๖) กระบวนการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
(๗) กระบวนการพัฒนาประมวลการสอน/แผนการสอน
(๘) กระบวนการวัดและประเมินผล
(๙) กระบวนการดานทรัพยากรการเรียนรู
(๑๐) กระบวนการจัดแหลงการเรียนรูที่หลากหลายนอกสถาบัน
(๑๑) กระบวนการสงเสริมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
รูปที่ ๖-๑ ถึง ๖-๑๑ แสดงผังกระบวนการยอยตามขางตน

๗๘

รูปที่ ๖-๑ ผังกระบวนการคัดเลือกผูเรียน

๗๙
ใช้ หลักสูตรปั จจุบนั ครบ ๕ ปี

แต่งตังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร

คณก.ฯ ประเมินผลการนําหลักสูตรไปใช้
คณก.ฯ นําผลการประเมินหลักสูตรทีได้ + ตรวจสอบระเบียบ/คําสังต่างๆ ทีเกียวข้ อง
+ ความก้ าวหน้ าทางวิทยาการต่างๆ มาพัฒนาหลักสูตร
จัดทําร่างหลักสูตรใหม่
จัดประชุมรับรอง/ปรับแก้ ไขหลักสูตร
จัดประชุมสภา รร.นนก. รับรองหลักสูตร
ส่งหลักสูตรให้ สภาการศึกษา ทอ. เพือรับรอง
ส่งหลักสูตรให้ สภาการศึกษาวิชาการทหารเพืออนุมตั ิ
ส่งหลักสูตรให้ คณะกรรมการการอุดมศึกษาเพือเห็นชอบ

ใชหลักสูตร

ส่งหลักสูตรให้ สภาวิศวกรเพือรับรอง (เฉพาะสาขาทางด้ านวิศวกรรมศาสตร์ )

รูปที่ ๖-๒ ผังกระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร

๘๐

รูปที่ ๖-๓ ผังกระบวนการจัดทําปฏิทินปฏิบัติราชการประจําป

๘๑

รูปที่ ๖-๔ ผังกระบวนการจัดการเรียนการสอน

๘๒

รูปที่ ๖-๕ ผังกระบวนการพัฒนาครู/อาจารย

๘๓

รูปที่ ๖-๖ ผังกระบวนการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน

๘๔

รูปที่ ๖-๗ ผังกระบวนการพัฒนาประมวลการสอน/แผนการสอน

๘๕

รูปที่ ๖-๘ ผังกระบวนการวัดและประเมินผล

๘๖

รูปที่ ๖-๙ ผังกระบวนการดานทรัพยากรการเรียนรู

๘๗

รูปที่ ๖-๑๐ ผังกระบวนการจัดแหลงการเรียนรูที่หลากหลายนอกสถาบัน

รูปที่ ๖-๑๑ ผังกระบวนการสงเสริมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

๘๘
๖.๒ ประสิทธิภาพการปฏิบัติการ
(๑) วิธีการที่สถาบันใชในการควบคุมตนทุน บริหารหวงโซอุปทานอยางเปนระบบและ
มีประสิทธิผล
ในสวนของการลดตนทุน รร.นนก.ไดมีการคํานวณตนทุนการดําเนินการในการผลิต นนอ.
ตอคน แตยังขาดแผนที่ชัดเจนในการตรวจสอบกระบวนการเพื่อลดตนทุน
(๒) การบริห ารความปลอดภัย และการเตรีย มพรอ มเพื่อ ภาวะฉุก เฉิน ที่อ าจเกิด ขึ้น
อยางเปนระบบ เพื่อทําใหมั่นใจวาระบบปฏิบัติการมีประสิทธิผล
รร.นนก.ดําเนินการในเรื่องความพรอมตอภาวะฉุกเฉินดวยวิธีเตรียมพรอมตอภัยพิบัติหรือ
ภาวะฉุกเฉินตาง ๆ ไมวา จะเกิดขึ้นหรือไมเกิดขึ้นก็ตาม ตามตารางที่ ๖-๕
ตารางที่ ๖-๕ การเตรียมความพรอมตอภาวะฉุกเฉิน
ผูรับผิดชอบ
ภารกิจ
กรณี
วิธีการปองกันและแกไข
ที่เกี่ยวของ
อาคารและ
- ไฟฟาดับ/
- กรก.รร.นนก. - มี คณก.บริหารความเสี่ยงของ รร.นนก.
สถานที่
ขัดของ
/ชย.ทอ.
ทําหนาทีส่ อดสองดูแลความปลอดภัยภายใน
- อุปกรณ
- เวรยาม
- มีเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ
เครื่องชวยสอน/ - คณก.นิรภัย - มีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย
ฝกเกิดปญหา
ภาคพื้น
- มีระบบเตือนภัยอัตโนมัติเมื่อมีเหตุไฟไหม
ขัดของ
- ตรวจสอบถังเคมีดับไฟ เมื่อพบวามีสภาพ
- ระบบปรับ
ไมพรอมใชงานหรือหมดอายุใหแกไข
อากาศขัดของ
- อบรมฝกทักษะบุคลากรปองกันอัคคีภัย
- ไฟไหม
- ฝกซอมการปฏิบัติเมื่อเกิดไฟไหม
- อาคารชํารุด
ระบบ
- ไฟฟาดับ
กทส.รร.นนก. - กรณีไฟฟาดับแบบฉุกเฉินระบบสํารองไฟ
สารสนเทศ
- ความปลอดภัย
จะทํางานใหเครื่องแมขายสามารถทํางานตอได
(ฮารดแวรและ ของระบบ
อีกประมาณ ๓๐ นาที เพื่อใหเครื่องแมขา ย
ซอฟแวร)
ดําเนินการปดตัวเองลง เพื่อความปลอดภัยของ
ขอมูลและตัวเครื่องแมขาย
- มี คณก.สารสนเทศ
- มีแผนงานดานสารสนเทศ
- มีการตรวจสอบสิทธิ์เขาใชเครือขายทุกครั้งดวย
Username และ Password
- มีหองจัดเก็บอุปกรณ Hardware ที่สําคัญ

๘๙
ตารางที่ ๖-๕ การเตรียมความพรอมตอภาวะฉุกเฉิน (ตอ)
ผูรับผิดชอบ
ภารกิจ
กรณี
วิธีการปองกันและแกไข
ที่เกี่ยวของ
ความปลอดภัย - อุบัติเหตุ
- คณก.นิรภัย - เขารวมโครงการปองกันอุบัติเหตุของ ทอ.
บุคลากร
ภาคพืน้
- คณก.นิรภัยภาคพื้น สํารวจนิรภัย
- น.รักษา
และหาแนวทางปองกัน
ความปลอดภัย
(๓) การสรางสรรคสิ่งใหม ๆ เพื่ออนาคตและสงมอบคุณคาแกผูเรียนและลูกคากลุมอื่น
รร.นนก.มีก ารปรับ ปรุง กระบวนการตา ง ๆ ในหลายลัก ษณะ เชน การวิจัย ในชั้น เรีย น
การทําการวิจัยที่เกี่ยวของกับภารกิจดานการบิน การจัดทําวารสารเรืออากาศวิชาการ เปนตน
นอกจากนี้ รร.นนก.ไดดํา เนิน การจัด ทํา รา งแผนพัฒ นาการจัด การศึก ษาของ รร.นนก.
พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ที่บรรจุโครงการตาง ๆ จํานวน ๑๔ โครงการ ที่ครอบคลุมการพัฒนา รร.นนก.
ในทุกดาน ตามตารางที่ ๖-๖
ตารางที่ ๖-๖ โครงการที่บรรจุในรางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ รร.นนก. พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
ลําดับ
๑

๒

๓

ชื่อโครงการ

หนวย
ที่รับผิดชอบ
กปศ.บก.รร.นนก.

โครงการขับเคลื่อนคุณภาพ
การศึกษาเพื่อการดําเนินการ
ที่เปนเลิศ (Education Criteria
for Performance Excellence
: EdPEx)
ระบบการพัฒนาคุณลักษณะ
กกศ.รร.นนก.
การเรียนรูตลอดชีวิตและทักษะ
กระบวนการคิดใหแก นนอ.
โครงการรับฟงเสียงของลูกคา
กสป.รร.นนก.
ทั้งในปจจุบันและอนาคต
เพือ่ นํามาใชประโยชน
ตอการพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอน และภารกิจอื่น
นอกเหนือจากการเรียนการสอน

หัวหนาโครงการ
ผบ.รร.นนก.

คณะทํางาน
ผูเขารวมอบรม
๓๐ คน

รอง ผอ.กกศ.รร.นนก. สมาชิก CoP ชุมชนครู
(สายงานการศึกษา)
๔.๐ (Innovative
teachers ๔.๐)
รอง ผบ.รร.นนก.
สมาชิกจาก กกศ.ฯ,
(สายงานการศึกษา)
กรม นนอ.รอ.,
กวท.ฯ, กพล.ฯ,
กปศ.ฯ และ กสป.ฯ

๙๐
ตารางที่ ๖-๖ โครงการที่บรรจุในรางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ รร.นนก. พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ (ตอ)
ลําดับ
๔

๕

๖

๗

๘

๙

๑๐

หนวย
ที่รับผิดชอบ
การบูรณาการพัฒนาสมรรถนะ กกศ.ฯ,
ที่จําเปนในการเปนทหารอากาศ กรม นนอ.รอ.ฯ,
อาชีพใหแก นนอ.
กวท.ฯ, กพล.ฯ
และ กยข.ฯ
การพัฒนาสารสนเทศสนับสนุน กทส.รร.นนก.
การบริหารงาน รร.นนก.
ชื่อโครงการ

หัวหนาโครงการ
ผอ.กกศ.รร.นนก.

เสธ.รร.นนก.

โครงการบริหารสถานศึกษา
ตามแนวทางธรรมาภิบาล
และความรับผิดชอบตอสังคม
โครงการปรับปรุง/พัฒนา
คุณภาพงานประจําของ
หนวยงานใน รร.นนก.

กกพ.บก.รร.นนก.

ผบ.รร.นนก

กกพ.บก.รร.นนก.

รอง ผบ.รร.นนก.
(สายงานบริหาร)

โครงการพัฒนากระบวนการ
จัดการความรู (แผนพัฒนา
ระบบการจัดการความรู
รร.นนก.)
โครงการพัฒนากระบวนการ
จัดทําแผน และการนําแผน
สูการปฏิบัติ
โครงการการสื่อสารวิสัยทัศน
เปาประสงค และการสราง
การมีสวนรวม

กสว.รร.นนก.

เสธ.รร.นนก./
หก.กสว.รร.นนก.
(ประธาน/เลขาฯ)

กยข.บก.รร.นนก.

รอง ผบ.รร.นนก.
(สายงานการศึกษา)

กปศ.บก.รร.นนก.

รอง เสธ.รร.นนก.
(สายงานการศึกษา)

คณะทํางาน
กกศ.ฯ,
กรม นนอ.รอ.ฯ,
กวท.ฯ, กพล.ฯ และ
กยข.ฯ
คณก.เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสารของ
รร.นนก./ผูแทน
ระบบงาน รร.นนก.
คณก.ที่มาจาก
นขต.รร.นนก./
นขต.บก.รร.นนก.
- คณก.ปรับปรุง/
พัฒนาคุณภาพงาน
ประจํา รร.นนก.
- คณะทํางาน
ปรับปรุง/พัฒนา
คุณภาพงานประจํา
ของแตละ
นขต.รร.นนก./
นขต.บก.รร.นนก.
คณอก.จัดการความรู
ของ รร.นนก.

คณอก.จัดทํา
แผนปฏิบัตริ าชการ
รร.นนก.
คณอก.จัดทํา
แผนปฏิบัตริ าชการ
รร.นนก.

๙๑
ตารางที่ ๖-๖ โครงการที่บรรจุในรางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ รร.นนก. พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ (ตอ)
ลําดับ

ชื่อโครงการ

๑๑

แผนพัฒนาระบบงานและ
กระบวนการทํางานสรางสรรค
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ และ
ผลผลิตจากงานวิจัย
แผนพัฒนาการบริการวิชาการ

๑๒

หนวย
ที่รับผิดชอบ
กกศ.รร.นนก. /
กสว.รร.นนก.

หัวหนาโครงการ
ผอ.กกศ.รร.นนก.

กกศ.ฯ,
รอง เสธ.รร.นนก.
กรม นนอ.รอ.ฯ,
(สายงานการศึกษา)
กวท.ฯ และ กพล.ฯ

คณะทํางาน
ชุมชนนักวิจัย
นายเรืออากาศ ๔.๐
(NKRAFA
researchers ๔.๐)
คณก.บริการวิชาการ
รร.นนก.ที่แตงตั้งจาก
บุคลากรใน กกศ.ฯ,
กรม นนอ.รอ.ฯ,
กวท.ฯ และ กพล.ฯ

๑๓

แผนพัฒนากําลังพลตามระบบ
กกพ.บก.รร.นนก.
การวัดผลการปฏิบัติงานดวยระบบ
การประเมินสมรรถนะ
(Competency)

รอง เสธ.ฯ
(สายงานบริหาร)

รอง เสธ.รร.นนก.
(สายงานบริหาร)
รอง ผอ.กกศ.ฯ,
ผบ.กรม นนอ.รอ.ฯ,
ผอ.กวท.ฯ, หก.กปศ.ฯ,
หก.กกพ.ฯ และ ผูแทน
หนวยขึ้นตรงตาง ๆ
ของ รร.นนก.

๑๔

การจัดเตรียมขอมูลพื้นฐาน
ในการดําเนินการจัดตั้ง
ศูนยการเรียนรูนวัตกรรม
ทางการทหาร กําลังทางอากาศ
ไซเบอร และอวกาศ (Military
/Air Power/Cyber and
Space Innovation Learning
Center: MACSIC)

เสธ.รร.นนก.

สมาชิก Aviation
and Military
Technological
Innovation
Learning Center
CoP (AMTILC CoP)

กกศ.รร.นนก.

๙๒

หมวด ๗ ผลลัพธ

เนื่องจาก รร.นนก.ไดนําเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ (Education
Criteria for Performance Excellence: EdPEx) ซึ่ง เปน เครื่อ งมือ การพัฒ นาคุณ ภาพที่ไ ดรับ
การยอมรับในระดับสากลมาใชเปนกรอบในการดําเนินงานระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ของ รร.นนก.การดําเนินการจึงอยูในชวงของการจัดทํารางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ รร.นนก.
พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔

