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สถาบันการศึกษา  ที่สร้างผู้มีปัญญาให้มีวินัย 

สงครามสร้างวีรบุรุษ  เรืออากาศสร้างผู้น า 

รู้ศิลป์ศาสตร์สิ้น  เกียรติก้องฟ้าไทย 



เจตนำรมณ ์

  
    การก่อตั้งโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช มีจุดมุ่งหมาย

เพ่ือเป็นสถาบันการศึกษาให้แก่นักเรียนนายเรืออากาศก่อนจะส าเร็จการศึกษา 
ไปท าหน้าที่นายทหารสัญญาบัตรหลักของกองทัพอากาศต่อไป ดังนั้น การจัด 
การศึกษาทั้งด้านวิชาการตามหลักสูตรของสถาบัน  การจัดการอบรมและ      
การฝึกทางทหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเป็นทหารอากาศอาชีพ การพัฒนา
ภาวะผู้น าทางทหาร รวมทั้งสมรรถภาพทางร่างกายและบุคลิกลักษณะ          
อันพึงประสงค์ทางทหาร จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการทบทวน ปรับปรุง  และ
พัฒนาให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  

นับตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ การก าหนดนโยบายของผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 
ยึดถือยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๖๒ (ฉบับเดิม และฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๗)  ที่มุ่งเน้น  
การปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (Network Centric Operations) ตลอดจนนโยบายผู้บัญชาการ
ทหารอากาศในห้วงเวลาที่ผ่านมาเป็นส าคัญ 

ต่อมาในปี ๒๕๕๔ กองทัพอากาศมีความจ าเป็นต้องด าเนินโครงการปรับวางที่ตั้งบางส่วน และใช้พ้ืนที่
ส่วนหนึ่งของโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชส าหรั บการด าเนินการตามยุทธศาสตร์
กองทัพอากาศ จึงจัดท าโครงการปรับวางที่ตั้งโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชแห่งใหม่ ไปยัง
พ้ืนที่สนามบินมวกเหล็ก อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยก าหนดเริ่มการก่อสร้างในปี ๒๕๕๕ เพ่ือให้
พร้อมเปิดการศึกษาได้ทันในปี ๒๕๕๙ แต่เนื่องจากสถานภาพงบประมาณที่ไม่เอ้ืออ านวยจึงท าให้การก่อสร้าง
เริ่มต้นล่าช้าออกไปในปี ๒๕๕๖ และเลื่อนก าหนดเปิดการศึกษาออกไปเป็นปี ๒๕๖๓ 

ในปี ๒๕๖๐ กองทัพอากาศได้ก าหนดยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)      
ซ่ึงเน้นการพัฒนาใน ๓ มิติหลัก ได้แก่ มิติก าลังทางอากาศ (Air Power Domain) มิติไซเบอร์ (Cyber 
Domain) และมิติอวกาศ (Space Domain) ควบคู่กับการพัฒนาทหารฉลาด (Smart People) อาวุธฉลาด 
(Smart Weapon Systems) และกลยุทธ์ฉลาด (Smart Tactics) บนพื้นฐานของ “การสานต่อการพัฒนา” 
“การเสริมขีดความสามารถ” และ “การสร้างความเข้มแข็ง” 
 จากการที่กองทัพอากาศได้ก าหนดยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ประกอบ
กับการเลื่อนก าหนดการเปิดการศึกษาดังกล่าวแล้ว โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช             
จึงต้องทบทวนการด าเนินการที่ผ่านมา เพ่ือประเมินสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติภารกิจใหม่ ก่อนที่จะ
ก าหนดทิศทางในการปฏิบัติราชการและการพัฒนาการด าเนินการในด้านต่างๆ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง          
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดการฝึกศึกษาอบรมให้แก่นักเรียนนายเรืออากาศ ให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อม   
ที่เปลี่ยนแปลงไปบนหลักการ “การสานต่อ” งานที่ปฏิบัติได้ดีอยู่แล้วรวมทั้งงานพัฒนาที่อยู่ระหว่างด าเนินการ
ซึ่งได้ผลเป็นอย่างดี “การเสริม” ขีดความสามารถงานที่ปฏิบัติได้ดีอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และ     
“การสร้าง” ขีดความสามารถในการปฏิบัติงานที่ยังขาด 
 

       พลอำกำศโท 
                      (สิทธพิร  เกสจินดำ) 
ผู้บัญชำกำรโรงเรียนนำยเรืออำกำศนวมินทกษัตริยำธิรำช 



          สถำนกำรณ์ส ำคัญ 

 

         
 กองทัพอากาศได้ตระหนักดีว่า การพัฒนาก าลังทางอากาศของชาติให้เข้มแข็งได้นั้นจะต้องมีโรงเรียน

ที่ผลิตนายทหารสัญญาบัตรของตนเองขึ้นมา การที่จะอาศัยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าและโรงนายเรือ  

ให้ช่วยผลิตนายทหารให้นั้น ไม่ได้รับความสะดวกอยู่หลากหลายประการ เป็นต้นว่า ต้องใช้เวลานานเกินไป 

นายทหารต้องกลับมาเรียนและปลูกฝังให้เข้าใจถึงธรรมชาติของงานใหม่ งานในมิติที่สามของการสงคราม 

กอร์ปกับวิทยาการด้านการบินก็ก้าวหน้ารวดเร็วไม่หยุดยั้ง มีเทคนิคเฉพาะหลายด้าน แล้วยังกว้างขวาง      

ทั้งทางทฤษฎีและการปฏิบัติ 

  เพ่ือให้สัมฤทธิ์ในประสงค์ตรงกับความต้องการ  กองทัพอากาศจึงพิจารณาตั้งโรงเรียนนายเรืออากาศ 

ตามที่ปรากฏเป็นหลักฐานตั้งแต่  ปีพุทธศักราช ๒๔๙๓  จวบจนสามารถเสนอโครงการต่อคณะรัฐมนตรี 

ซึ่งได้มีมติรับหลักการให้สถาปนาโรงเรียนนายเรืออากาศขึ้นตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ เมื่อวันที่            

๑๔ พฤษภาคม ๒๔๙๕ 

 เพ่ือเร่งให้สามารถรับนักเรียนนายเรืออากาศรุ่นแรกได้ จึงดัดแปลงอาคารที่มีอยู่เดิม คือ ตึกเหลือง 

ให้ใช้เปิดเป็นโรงเรียนตามโครงการชั่วคราว และได้ท าการเปิดโรงเรียนครั้งแรก เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๔๙๖  

โดยมี พลอากาศเอก หลวงเชิดวุฒากาศ  รองผู้บัญชาการทหารอากาศเป็นประธาน 

 ต่อมาไม่นานนัก จอมพลอากาศ ฟ้ืน รณนภากาศ ฤทธาคนี  ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้อนุมัติ

งบประมาณส าหรับเริ่มงานในปี ๒๕๐๐ เป็นเงินประมาณ ๘ ล้านบาท ใช้ที่ดินนิคมทหารอากาศ ด้านฝั่ง

ตะวันออกของถนนพหลโยธิน กิโลเมตรที่  ๒๔-๒๕ จ านวน ๒๕๐ ไร่ เป็นสถานที่สร้างโรงเรียน โดยสร้างตึก 

กองบังคับการ ๑ หลัง ตึกนอน ๒ หลัง ตึกเรียน ๑ หลัง พร้อมด้วยตึกรับประทานอาหารและโรงครัว 

ผู้บัญชาการทหารอากาศได้มาเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๐๐, เวลา ๐๗๓๐ 

และเม่ือสร้างเสร็จ ได้ถูกใช้งานมาจนถึงปัจจุบัน 
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 ในปี ๒๕๕๔ กองทัพอากาศจ าเป็นต้องใช้พ้ืนที่ส่วนหนึ่งของโรงเรียนนายเรืออากาศ ส าหรับการ

ด าเนินการตามยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ประกอบกับจากสภาพความแออัดของพ้ืนที่กองทัพอากาศ ณ ที่ตั้ง

ดอนเมือง จึงจัดท าโครงการย้ายที่ตั้งโรงเรียนนายเรืออากาศไปยังพ้ืนที่สนามบินมวกเหล็ก อ าเภอมวกเหล็ก 

จังหวัดสระบุรี โดยก าหนดเริ่มการก่อสร้างในปี ๒๕๕๕ เพ่ือเปิดการศึกษาในปี ๒๕๕๙ แต่จากสถานภาพ

งบประมาณที่ไม่เอ้ืออ านวยจึงท าให้การก่อสร้างเริ่มต้นได้ในปี ๒๕๕๖ และเลื่อนก าหนดเปิดการศึกษาออกไป

เป็นปี ๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 

 

 ต่อมา เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๖ โรงเรียนนายเรืออากาศได้รับพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ 

พระราชทานชื่ อโรงเรียนนายเรืออากาศ  ว่ า “โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิ ราช” 

ชื่อภาษาอังกฤษ ว่า “Navaminda Kasatriyadhiraj Royal Air Force Academy” จากพระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งมีความหมายว่า โรงเรียนนายเรืออากาศใหม่ที่สร้างขึ้น เพ่ือเฉลิม     

พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นกษัตริยาธิราชที่ยิ่งใหญ่รัชกาลที่ ๙ กองทัพอากาศจึงได้

เปลี่ยนชื่อ “โรงเรียนนายเรืออากาศ” เป็น “โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช” ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา 

 

  

 

 

 

 

 
 
 



          สถำนกำรณ์ส ำคัญ 

 

 
แม้ว่าในห้วง ๑๐ ปีที่ผ่านมากองทัพอากาศได้จัดสรรงบประมาณส าหรับการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร

สถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกของโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชมาเป็นระยะ แต่เป็นการ
ด าเนินการเพียงบางส่วนบนพ้ืนฐานเพ่ือการด ารงสภาพการใช้งานให้สอดคล้องกับแผนการเปิดการศึกษาของ
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ณ ที่ตั้งแห่งใหม่ในปี ๒๕๕๙ เท่านั้น ส าหรับการเลื่อนก าหนด
เปิดการศึกษาออกไปเป็นปี ๒๕๖๓ จึงท าให้ต้องยืดระยะเวลาการใช้งานอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความ
สะดวกทั้งในส่วนการเรียนการสอน การพักอาศัยและการท ากิจกรรมของนักเรียนนายเรืออากาศออกจาก     
ที่ก าหนดไว้เดิมอย่างน้อยอีก ประมาณ ๓-๕ ปี ขณะที่การด าเนินกิจกรรมจะต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลหรือ
สถาบันอ่ืนๆ ซึ่งจะต้องมีการด าเนินการเป็นประจ าทุกปีหรือตามวงรอบ โดยเป็นพันธกิจที่ต้องด าเนินการ     
ให้เรียบร้อย เช่น การต้อนรับการเยี่ยมชมกิจการ/การแลกเปลี่ยนการเยือนของผู้บังคับบัญชาหรือนักเรียน 
จากโรงเรียนนายเรืออากาศมิตรประเทศหรือสถาบันการทหารต่างประเทศ และการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
กีฬาประเพณี โรงเรียนทหาร-ต ารวจ (ปี ๒๕๖๐ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชเป็นเจ้าภาพ) 
เป็นต้น 
 กอร์ปกับในปี ๒๕๖๐ กองทัพอากาศได้ก าหนดยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ -
๒๕๗๙) ที่เน้นการพัฒนาใน ๓ มิติหลัก ได้แก่ มิติก าลังทางอากาศ (Air Power Domain) มิติไซเบอร์ (Cyber 
Domain) และ มิติอวกาศ (Space Domain) ควบคู่กับการพัฒนาทหารฉลาด (Smart People) อาวุธฉลาด 
(Smart Weapon Systems) และกลยุทธ์ฉลาด (Smart Tactics) บนพ้ืนฐานของ “การสานต่อการพัฒนา” 
“การเสริมขีดความสามารถ” และ “การสร้างความเข้มแข็ง” ในขณะเดียวกันก าลังพลของโรงเรียน         
นายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช จึงได้รับการยกระดับองค์ความรู้ ให้ เท่าทันการเปลี่ยนแปลง            
ของเทคโนโลยี และปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติงานของก าลังพลในทุกสายวิทยาการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของก าลังทางอากาศ อันจะน าไปสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสมบูรณ์ต่อไป 

 



นโยบำยด้ำนกำรปฏิบัติงำนทั่วไป 

 

๑. บริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลควบคู่กับหลักการบูรณาการ 
๒. ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบบนหลักการ“การสานต่อ”งานที่ปฏิบัติได้ดีอยู่แล้วรวมทั้งงานพัฒนาที่

อยู่ระหว่างด าเนินการซึ่งได้ผลดี “การเสริม”ขีดความสามารถงานที่ปฏิบัติได้ดีอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
และ “การสร้าง” ขีดความสามารถในการปฏิบัติงานที่ยังไม่มี 

๓. สร้างจิตส านึกในความเป็นทหารอากาศ โดยการปลูกฝังและเสริมสร้างค่านิยมหลักของ
กองทัพอากาศ (Core Values) หรือใช้ค าย่อว่า “AIR”  ประกอบด้วย ความเป็นทหารอากาศ (Airmanship) 
ความซื่อสัตย์และความจงรักภักดี (Integrity and  Allegiance) และความรับผิดชอบ (Responsibility) 

๔. ปลูกฝังการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของทางราชการ ความมีวินัย และจิตส านึกการเป็นทหารอาชีพ 
๕. น าหลักการการจัดการความรู้มาใช้ยกระดับก าลังพล ให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน 

ตามมาตรฐาน มุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
๖. ปลูกจิตส านึกด้านการข่าวและการรักษาความปลอดภัย การตระหนักรู้และไม่ตกเป็นเครื่องมือ

ของผู้สร้างสถานการณ์และภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) 
๗. ส่งเสริมขวัญ ก าลังใจ และคุณภาพชีวิต รวมทั้งส่งเสริมให้ก าลังพลและครอบครัวของข้าราชการ

น้อมน าพระบรมราโชวาท/หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
มาเป็นแนวทางในการด ารงชีวิต 

๘. ปลูกจิตส านึกและสร้างการมีส่วนร่วมของก าลังพลในหน่วย ด้านการใช้งานและการบ ารุงรักษา
อาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก รวมทั้งการรักษาความสะอาดพ้ืนที่ในความรับผิดชอบของหน่วย  
ทั้งภายในอาคารและบริเวณรอบอาคาร 
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๑. ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำวิชำกำรตำมหลักสูตร รร.นนก. 
๑.๑ จัดการศึกษาตามหลักสูตรโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช โดยปฏิบัติตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ.๒๕๕๒ (มคอ. ๓-๗) พร้อมจัดให้มีการประเมินหลักสูตร 
๑.๒ จัดการสอนสอดแทรกกิจกรรมพิเศษและการสร้างเสริมประสบการณ์  เ พ่ือพัฒนานักเรียน 

นายเรืออากาศ โดยเน้นในด้านค่านิยมหลักของกองทัพอากาศ (AIR) ด้านความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
ด้านความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงไซเบอร์ ความรู้ด้านก าลังทางอากาศ และความรู้  
ด้านอวกาศ รวมทั้งจัดให้มีการประเมินผลการเรียนรู้ ๕ ด้านของนักเรียนนายเรืออากาศ ตามท่ีก าหนดไว้ใน มคอ.๓ 

๑.๓ พัฒนาหลักสูตรโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ 
๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) 

๑.๔ ก าหนดเป้าหมายการวิจัยและพัฒนาของนักเรียนนายเรืออากาศและคณาจารย์ให้สอดคล้อง  กับภารกิจ
ของกองทัพอากาศ โดยเน้นการวิจัยและพัฒนามิติก าลังทางอากาศ มิติไซเบอร์ และมิติอวกาศ 

๑.๕ ส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
และบริหารสถาบันที่มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ียั่งยืน รองรับการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา 

๑.๖ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา จนเกิดเป็น
วัฒนธรรมการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ 

๑.๗ พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา 
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๒. ด้ำนกำรจัดกำรอบรมและกำรฝึกทำงทหำร  

๒.๑ จัดการอบรมวิชาการทหารสร้างความเข้าใจ 
แบบธรรมเนียมทหารอย่างมีอุดมการณ์ จรรยาบรรณ 
ของทหารอาชีพ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีวินัย 
เกียรติและศักดิ์ศรี จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

๒.๒ จัดสภาพแวดล้อมการฝึกให้สอดคล้องกับ  
การอบรมความรู้ด้านการบิน การทหาร และวิชาชีพ   
ทหาร อากาศ เพ่ือให้ได้ประสิทธิภาพในการฝึก (Training 
Value) สูงสุด 

๒.๓ พัฒนาเครื่องช่วยฝึก เพ่ือให้สามารถประเมิน 
ความรู้ ความเข้าใจของนักเรียนนายเรืออากาศ และ 
สามารถปฏิบัติต่ออากาศยาน อาวุธยุทโธปกรณ์ได้อย่าง 
ถูกต้อง เหมาะสม 

๒.๔ จัดให้มีการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อ 
เตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการฝึกต่างๆ ด้วยการจัด 
การทดสอบล่วงหน้า  เ พ่ือให้มี เวลาในการพัฒนา    
สมรรถภาพทางกายที่บกพร่อง 

๒.๕ จัดให้นักเรียนนายเรืออากาศมีประสบการณ์ 
ในภารกิจทางทหารด้วยการจัดให้มีการดูงาน ฝึกปฏิบัติ 
งานร่วมกับหน่วยในระบบปฏิบัติการต่างๆ ของกองทัพ 
อากาศ รวมถึงเข้าร่วมสังเกตการณ์การฝึกร่วมและการฝึก 
ร่วมผสม 
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      ๓.  กำรสร้ำงคุณลักษณะผู้น ำทำงทหำร 
๓.๑ ปลูกฝังการปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมทหารการ

ปกครองบั งคับบัญชา การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของ 
ทางราชการ การส านึกในหน้าที่ ความมีวินัยและระบบเกียรติศักดิ 

๓.๒ ปลูกฝังความรัก ความสามัคคี  การท างานเป็น 
หมู่คณะ และการปฏิบัติสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม 

๓.๓ สร้ าง เสริมคุณลักษณะผู้น าทางทหาร ทั้ งหมด 
๑๕ ประการด้วยกัน ได้แก่ ลักษณะท่าทาง (Bearing) ความกล้า
หาญ (Courage) ความเด็ดขาด (Decisiveness) ความเชื่อถือได้ 
(Dependability) ความอดทน (Endurance) ความกระตือรือร้น 
(Enthusiasm) การริเริ่ม (Initiate)  ความซื่อสัตย์ (Integrity) 
วิจารณญาณ (Judgment) ความยุติธรรม (Justice) ความรอบรู้ 
(Knowledge) ความจงรักภักดี (Loyalty) กาลเทศะ (Tact) ความ
ไม่เห็นแก่ตัว (Unselfishness) และความมีวิสัยทัศน์ (Vision) 
รวมทั้งจัดให้มีการประเมินผลที่เป็นรูปธรรม เพ่ือการพัฒนา 

๓.๔ สร้างเสริมภูมิต้านทานต่อการเผชิญอุปสรรค และ
ปัญหาทั้งทางร่างกายและจิตใจ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



นโยบำยด้ำนกำรจัดกำรฝึกศึกษำอบรมให้แก่นักเรียนนำยเรืออำกำศ 

 

 
๔.  ด้ำนสมรรถภำพทำงกำย 
     ๔.๑  ปลูกฝังทัศนคติ ให้เห็นความความส าคัญของ
การออกก าลั งกายและการ เล่นกีฬา  เ พ่ือ พัฒนา 
สมรรถภาพภาพร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรง มีน้ าใจ 
นักกีฬา และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
     ๔.๒  เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายที่มุ่ ง เน้น 
ให้มีความสมบูรณ์แข็งแรง ด้วยหลักการด้านพลศึกษา 
และวิทยาศาสตร์การกีฬา ให้มีทั้งความรวดเร็ว ความ 
คล่องตัว ความอ่อนตัว และความแข็งแรง มีความอดทน 
ความทนทานของระบบกล้ามเนื้อ ระบบไหลเวียนโลหิต 
และระบบหายใจ พร้อมทั้งมีค่าดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์ 
ที่ก าหนด รวมทั้งจัดให้มีกิจกรรมทางด้านกีฬา กิจกรรม 
พิเศษ และการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 
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๕.  ด้ำนอำคำรสถำนที่และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
     จัดท าแผน/แบบ/ประมาณการงบประมาณ ในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่และสิ่ งอ านวยความสะดวก
ทั้งในส่วนการเรียนการสอนด้านวิชาการ การฝึกอบรมทางทหาร การพักอาศัยและการท ากิจกรรมของ         
นักเรียนนายเรืออากาศ เพ่ือให้การเรียนการสอนด้านวิชาการ การฝึกอบรมทางทหาร ได้ ตรงตามมาตรฐานด้าน   
การประกันคุณภาพการศึกษา วิชาชีพทางทหาร และการสร้างผู้น าทางทหาร รวมทั้งให้นักเรียนนายเรืออากาศ          
มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง  สมเกียรติ และศักดิ์ศรี ผู้ที่จะเป็นนายทหารสัญญาบัตร 
ของกองทัพอากาศต่อไป ทั้งนี้โดยให้มีบริบทสอดคล้องกับก าหนดการเปิดการศึกษาของโรงเรียนนายเรืออากาศ   
นวมินทกษัตริยาธิราชแห่งใหม่ 
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ONE FOR ALL 

ALL FOR ONE 


