
ค ำน ำ 
 

  โรงเรียนนายทหารช้ันผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ มีหนาท่ี ใหการศึกษาและ 
ฝกอบรมบุคคล ซึ่งได้ผ่านการคัดเลือกใหเล่ือนฐานะ หรือบรรจุเปนนายทหารสัญญาบัตร ในระดับยุทธวิธี 
เพื่อใหก้ารนําหนวยการบังคับบัญชา และการปฏิบัติงานในระดับผูบังคับหมวดในอนาคตอยู่บนหลักการพื้นฐาน 
ท่ีดีมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของทหารอาชีพ 
 ดังนั้นเพื่อให้ นายทหารนักเรียนได้ทราบข้อมูลและคําแนะนําในการศึกษา รวมท้ังแนวทาง
การปฏิบัติของนายทหารนักเรียน ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติตน ในขณะศึกษาอยู่ท่ีโรงเรียนนายทหาร 
ช้ันผู้บังคับหมวด โรงเรียนจึงได้จัดทํา “คู่มือ นายทหารนักเรียนช้ันผู้บังคับหมวด” ขึ้น ซึ่งประกอบด้วย 
แนวทางการจัดการเรียนการสอน การปกครอง การวัดและประเมินผล ระเบียบปฏิบัติ ตลอดจนกิจกรรม 
ท่ีเกี่ยวข้องกับผู้เข้ารับการศึกษา โดยหวังว่าคู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ และสร้างความมั่นใจให้กับนายทหาร
นักเรียนผู้เข้ารับการศึกษาในโรงเรียนนายทหารช้ันผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ต่อไป 
 
 
                                       (ลงช่ือ) นาวาอากาศเอก ธันยวัต ชูส่งแสง 
        (ธันยวัต  ชูส่งแสง) 
 ผู้อํานวยการโรงเรียนนายทหารช้ันผู้บังคับหมวด 
 กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
                                                                   ๗ พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 
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บทท่ี ๑ 
ข้อมูลพ้ืนฐำนของโรงเรียนนำยทหำรชั้นผู้บังคับหมวด 

 
๑.  ประวัติ 

 ประเทศไทยได้เริ่มกิจการการบินครั้งแรก เมื่อ พ.ศ.๒๔๕๖ ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ 
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งมีฐานะเป็นแผนกการบิน ขึ้นกับจเรทหารช่างกองทัพบก ต่อมาได้ยกฐานะขึ้นเป็น
กองทัพอากาศ สังกัด กระทรวงกลาโหม ตาม พ.ร.บ.จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๔๗๕ 
ซึ่งประกาศ เมื่อ ๙ เมษายน ๒๔๘๐ 

 กองทัพอากาศได้พัฒนาขีดความสามารถของกําลังพล โดยเฉพาะนายทหารประทวนท่ีมีความรู้
ความชํานาญ มีประสบการณ์ในการทํางาน โดยเปิดสอบคัดเลือกและอบรมเพื่อเล่ือนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร  
การอบรมนี้เรียกว่า “การอบรมพันจ่าอากาศเป็นนายทหารสัญญาบัตร” เริ่มดําเนินการ เมื่อ พ.ศ.๒๔๙๑ โดย
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นผู้ดําเนินการ 

 พ.ศ.๒๔๙๕ มีการเปิดการอบรม “พิเศษ” โดยรับจากข้าราชการกลาโหมพลเรือนช้ันสัญญาบัตร
จากส่วนราชการต่าง ๆ ในกองทัพอากาศ เข้ารับการอบรมเป็นนายทหารสัญญาบัตร 

 พ.ศ.๒๕๐๖ กองทัพอากาศ ออกคําส่ัง (เฉพาะ) ท่ี ๙/๐๖ ลง ๑๒ พ.ย.๐๖ เรื่อง ให้ใช้อัตรา
กองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๐๖ หลักสูตรโรงเรียนนายทหารช้ันผู้บังคับหมวด จึงถือกําเนิดขึ้น โดยอยู่ในความ
รับผิดชอบของโรงเรียนนายทหารอากาศ ซึ่งเป็น นขต.ยศ.ทอ. ตามอัตรา ทอ.๒๕๐๖ โดยใช้ช่ือหลักสูตรว่า
“หลักสูตร รร.ผบ.หมวด”และถือว่า วันท่ี ๑๒ พ.ย.ของทุกปี เป็นวันสถาปนา รร.นม.ยศ.ทอ. 

 พ.ศ.๒๕๑๗ ได้มีการแก้ไขอัตรากองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๐๖ ตามคําส่ัง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๑๗๘/๑๗ 
ลง ๒๘ มิ.ย.๑๗ แก้ไขการจัดกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ และ นขต. ตามอัตราเฉพาะกิจ หมายเลข ๔๑๐๑  
ทําให้หลักสูตรโรงเรียนนายทหารช้ันผู้บังคับหมวด แบ่งออกเป็น ๒ หลักสูตร 

 - หลักสูตร นม.๑ อบรมพันจ่าอากาศเอก ท่ีผ่านการสอบคัดเลือก เป็นนายทหารสัญญาบัตร 

 - หลักสูตร นม.๒ อบรมข้าราชการกลาโหมพลเรือนช้ันสัญญาบัตร เป็นนายทหารสัญญาบัตร 

 พ.ศ.๒๕๒๗ เพิ่มหลักสูตร พันจ่าอากาศเอกเกษียณอายุ ระยะเวลาการฝึกศึกษาอบรม ๑ สัปดาห์ 

 พ.ศ.๒๕๒๙ เพิ่มหลักสูตร ผู้สําเร็จการฝึกวิชาทหาร ช้ันปีท่ี ๕ ระยะเวลาการฝึกศึกษาอบรม 
๑ สัปดาห์ 

 พ.ศ.๒๕๓๑ เพิ่มหลักสูตร นม.๓ อบรมให้กับนายทหารสัญญาบัตรระดับผู้บังคับหมวด ท่ีไม่ได้
ผ่านการศึกษาหลักสูตร นม.๑ หรือ นม.๒ 

 พ.ศ.๒๕๓๙ มีการปรับอัตรากองทัพอากาศใหม่ จาก อัตรากองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๐๖ เป็นอัตรา
กองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๓๙ ตามคําส่ัง ทอ.(เฉพาะ) ลับ ท่ี ๑๗๑/๓๙ ลง ๑๖ ก.ค.๓๙ โดยโรงเรียนนายทหาร 
ช้ันผู้บังคับหมวดเป็นหน่วยขึ้นตรงกับ กองการศึกษา กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองบัญชาการฝึกศึกษา
ทหารอากาศ 
 
 
 
 
 



- ๒ - 
 
  พ.ศ.๒๕๔๐ เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณในส่วนการฝึกศึกษา จึงมีการปรับปรุงหลักสูตร
โรงเรียนนายทหารช้ันผู้บังคับหมวดใหม่ โดยรวม หลักสูตร นม.๑, นม.๒ และ นม.๓ เข้าไว้ด้วยกันโดยใช้ช่ือว่า 
“หลักสูตรนายทหารช้ันผู้บังคับหมวด” และเปล่ียนช่ือหลักสูตร “พันจ่าอากาศเอกเกษียณอายุ” เป็นหลักสูตร 
“นายทหารประทวน เป็น นายทหารสัญญาบัตร” 

  พ.ศ.๒๕๕๒ มีการปรับโครงสร้าง ทอ.ใหม่ เมื่อ ๑ เม.ย.๕๒ อัตราเฉพาะกิจ หมายเลข ๔๐๑๑ 
ตามคําส่ัง ทอ.(เฉพาะ) ลับท่ี ๔๐/๕๒ ลง ๑ เม.ย.๕๒ และ คําส่ัง ยศ.ทอ.ลับท่ี ๔/๕๒ ลง ๓๑ ส.ค.๕๒ ให้
โรงเรียนนายทหารช้ันผู้บังคับหมวด เป็นหน่วยขึ้นตรงกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ  

  พ.ศ.๒๕๕๓ มีการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรนายทหารประทวน เป็น นายทหารสัญญาบัตร  
พ.ศ.๒๕๔๘ เป็นหลักสูตรนายทหารประทวน เป็น นายทหารสัญญาบัตร พ.ศ.๒๕๕๓ ประกอบด้วย ๓ หมวด
วิชา แบ่งออกเป็นบรรยาย ๓๔ ชม. สัมมนา ๘ ชม. ปฏิบัติ ๓๒ ชม. และกิจกรรม ๑๐ ชม. รวม ๘๔ ชม.(๒ 
สัปดาห์) สาระสําคัญคือ นําผู้เข้ารับการอบรมไปต่างจังหวัด ๒ วัน ๑ คืน ตามอนุมัติ ผบ.ทอ.(รอง ผบ.ทอ. 
รับคําส่ัง ฯ) เมื่อ ๓๐ เม.ย.๕๓ ท้ายหนังสือ กพ.ทอ.ท่ี กห ๐๖๐๔.๖/๓๒๙๖ ลง ๒๗ เม.ย.๕๓ โดย รร.นม.ยศ.ทอ.
ได้ถือปฏิบัติต้ังแต่หลักสูตรนายทหารประทวน เป็น นายทหารสัญญาบัตร รุ่นท่ี ๓๘ เป็นต้นมา 
 
๒.  สัญลักษณ์ ภำษิต และค ำย่อที่เก่ียวข้องกับสถำบัน 

 
 
 
 
 

 
 

 ๒.๑  สัญลักษณ์เป็นรูปอาร์ม ภายในอาร์มรูปวงกลม เหนือวงกลมเป็นภาษาบาลี ข้อความ “สุนายกานํ 
จรณํ สุตํ พลํ” ใต้วงกลมเป็นช่ือโรงเรียนนายทหารช้ันผู้บังคับหมวด ภายในวงกลมบรรจุไว้ด้วยรูปดาว ๕ แฉก 
อาร์ม คบเพลิง กระบี่ไขว้ ปีก และช่อชัยพฤกษ์  
 ๒.๒  ภาษิต “สุนายกานํ จรณํ สุตํ พลํ” มีความหมายว่า ผู้นําท่ีดีย่อมถึงพร้อมด้วย ความรู้ ความประพฤติ 
และพลานามัย 
 ๒.๓  โรงเรียนนายทหารช้ันผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ใช้คําย่อว่า “รร.นม.ยศ.ทอ.” 
 ๒.๔  นายทหารนักเรียน โรงเรียนนายทหารช้ันผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ใช้คําย่อว่า “นทน.ฯ” 
 ๒.๕  แผนกการศึกษา โรงเรียนนายทหารช้ันผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ใช้คําย่อว่า “ผกศ.ฯ” 
 ๒.๖  แผนกปกครอง โรงเรียนนายทหารช้ันผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ใช้คําย่อว่า “ผปค.ฯ” 
 ๒.๗  แผนกวัดและประเมินผล โรงเรียนนายทหารช้ันผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ  
ใช้คําย่อว่า “ผวผ.ฯ” 
 ๒.๘  ฝ่ายบริการการศึกษา โรงเรียนนายทหารช้ันผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ใช้คําย่อว่า “ฝบศ.ฯ” 
 ๒.๙  หมวดธุรการ โรงเรียนนายทหารช้ันผู้บังคับหมวด กรมยทุธศึกษาทหารอากาศ ใช้คําย่อว่า “มว.ธก.ฯ” 
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๓.  ภำรกิจ และกำรจัดส่วนรำชกำร  
 
 
 
 
 
 
 

 
 ๓.๑  โรงเรียนนายทหารช้ันผูบังคับหมวด  มีหนาท่ีใหการศึกษาและฝกอบรมบุคคล ซึ่งได้ผ่านการคัดเลือก
ใหเล่ือนฐานะ หรือบรรจุเปนนายทหารสัญญาบัตรในระดับยุทธวิธี การนําหนวย และการบังคับบัญชาสําหรับ
การปฏิบัติงานในระดับผูบังคับหมวด มีผูอํานวยการโรงเรียนนายทหารช้ันผูบังคับหมวด เปนผูบังคับบัญชา
รับผิดชอบ  
 ๓.๒  การจัดส่วนราชการ โรงเรียนนายทหารช้ันผู้บังคับหมวด เป็นหน่วยขึ้นตรง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
แบงสวนราชการออกเปน 
 ๓.๒.๑  หมวดธุรการ  
    มีหนาท่ี ดําเนินการเกี่ยวกับธุรการ การสารบรรณ การกําลังพล การเงิน การพัสดุ ตลอดจน
ดูแลอาคารสถานท่ี และเครื่องมือเครื่องใชของโรงเรียนนายทหารช้ันผูบังคับหมวด มีหัวหน้าหมวดธุรการ                      
เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
 ๓.๒.๒  แผนกการศึกษา 
    มีหนาท่ี ดําเนินการสอน ฝึกอบรม ควบคุม วางแผน ประสานงาน และกํากับดูแลการศึกษา
ใหเป็นไปตามแผนการศึกษาและหลักสูตรท่ีกําหนด จัดทําโครงการและงบประมาณการศึกษา ตลอดจนปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตร จัดหาผูบรรยาย เอกสาร  ตํารา และโสตทัศนูปกรณ โดยมีหัวหนาแผนกการศึกษา เปน 
ผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
 ๓.๒.๓  แผนกปกครอง   
    มีหนาท่ี ดําเนินการ สอน ฝึกอบรม ควบคุม จัดทําทะเบียนประวัติ  กําหนด และวางแผน
การฝก การกีฬา การปกครอง ตลอดจนใหคําปรึกษาแนะนํา และรับผิดชอบเกี่ยวกับกิจกรรมของผูเขารับ
การศึกษา โดยมีหัวหนาแผนกปกครอง เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
 ๓.๒.๔  แผนกวัดและประเมินผล 
    มีหนาท่ี วางแผน กําหนด ระเบียบ แนวปฏิบัติ  หลักเกณฑ์การดําเนินงาน ดานการประเมิน
การบรรยาย การจัดการเรียนการสอน กิจกรรมตาง ๆ ในหลักสูตร รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการจัดทําหลักสูตร 
การปรับปรุงเครื่องมือวัดผล การประเมินคุณลักษณะสวนบุคคล การดําเนินการสอบ การจัดทําคลังขอสอบ
มาตรฐาน ตลอดจนรวบรวมผลการศึกษา ผลการประเมินสรุปรายงาน จัดทําสถิติผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ 
ผูเขารับการศึกษา และสอนในวิชาท่ีได้รับมอบหมาย โดยมีหัวหนาแผนกวัดและประเมินผล เปนผูบังคับบัญชา
รับผิดชอบ 
 

โรงเรียนนายทหารช้ันผู้บังคับหมวด 

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 

แผนกปกครอง หมวดธุรการ แผนกการศึกษา แผนกวัดและประเมินผล 

 

ฝ่ายบริการการศึกษา 
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 ๓.๒.๕  ฝายบริการการศึกษา 
    มีหนาท่ี เสนอความตองการ เบิก รวบรวม เก็บรักษา แจกจาย และผลิตส่ือวัสดุอุปกรณ
การศึกษา ประสานกับหนวยเกี่ยวของกับการจัดทําตํารา  ตลอดจนใหบริการใช้โสตทัศนูปกรณ และสอนใน
วิชาท่ีได้รับมอบหมาย โดยมีหัวหนาฝายบริการการศึกษา เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
 
๔.  ปรัชญำ พันธกิจ วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ 
 ๔.๑  ปรัชญา คือ “ผู้นําท่ีดี มีความรู้ คู่วินัย พลานามัยสมบูรณ์” 
 ๔.๒  พันธกิจ คือ จัดการศึกษา ฝึกอบรมทักษะความเป็นผู้นําและคุณลักษณะทางทหาร ฝึกอบรม
นายทหารนักเรียนให้มีความเข้าใจในการเป็นทหารอาชีพระดับสัญญาบัตร การบริหารจัดการองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร สนับสนุนการทําผลงานทางวิชาการ บริการ
วิชาการต่อสังคมและชุมชนตามศักยภาพของหน่วย 
 ๔.๓  วิสัยทัศน์ คือ สถาบันการศึกษาท่ีมุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรระดับผู้บังคับหมวด ให้มีความรู้ในการ
เป็นทหารอาชีพ และมีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจของ ทอ. 
 ๔.๔  อัตลักษณ์ คือ นายทหารสัญญาบัตรท่ีเป็นผู้บังคับบัญชาระดับผู้บังคับหมวด ท่ีมีความรู้ด้านการ
ปกครองบังคับบัญชา และการทหารเบ้ืองต้น 
 ๔.๕  เอกลักษณ์ คือ เป็นสถาบันการศึกษาท่ีผลิตทหารอาชีพท่ีผ่านการคัดเลือกให้เล่ือนฐานะหรือบรรจุ
เป็นนายทหารสัญญาบัตรในระดับผู้บังคับหมวดของกองทัพอากาศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* อัตลักษณ์    หมายถึง  ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
  เอกลักษณ์   หมายถึง  ความสําเร็จที่สะท้อนเป็นลักษณะโดดเด่นของสถานศึกษา 

 



บทท่ี ๒ 
ค ำแนะน ำในกำรศึกษำ 

 

๑.  นโยบำยกำรด ำเนินกำรศึกษำ 
 โรงเรียนนายทหารช้ันผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ได้กําหนดนโยบาย เพื่อเป็นแนวทาง
ปฏิบัติ ในการดําเนินการศึกษา ดังนี้ 
 ๑.๑  รร.นม.ยศ.ทอ. ถือว่า นายทหารนักเรียนเป็นผู้เข้ารับการศึกษา ในหลักสูตรหลักขั้นต้น ดังนั้น 
มาตรการใดท่ีใช้บังคับหรือถือเป็นแนวทางปฏิบัติในเรื่องการปกครองและการศึกษา ทางโรงเรียนจะแนะนําให้
ทราบระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ท่ีทางโรงเรียนกําหนดไว้ ส่วนในทางปฏิบัติให้เป็นหน้ าท่ีของนายทหารนักเรียน   
แต่ละคนท่ีจะต้องกระทําและควบคุมตนเอง ซึ่งทางโรงเรียนจะส่งเสริมให้นายทหารนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมท่ีมี
ความใกล้ชิดกับคณะอาจารย์ของโรงเรียนให้มากท่ีสุด แต่จะต้องอยู่ในกรอบของระเบียบวินัยและจรรยาบรรณ
ของความเป็นครูอาจารย์ 
 ๑.๒  การดําเนินการศึกษาของ รร.นม.ฯ จะมุ่งส่งเสริมให้นายทหารนักเรียนเป็นผู้ท่ีมีความเป็นผู้นําท่ีดี  
มีความรู้ ความประพฤติดี และพลานามัยท่ีดี ตามภาษิตของสถาบัน 
 ๑.๓  รร.นม.ฯ จะจัดให้มีการศึกษาในด้านวิชาการ การฝึกวิชาทหาร การกีฬา และกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อพัฒนา
นายทหารนักเรียนให้เป็นกําลังพลท่ีมีประสิทธิภาพของกองทัพอากาศ 
 ๑.๔  รร.นม.ฯ จะมีการวัดและประเมินผลการศึกษาท้ังในด้านความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะ  
ส่วนบุคคล โดยการประเมินจะกระทําด้วยหลักวิชา เหตุผล ความยุติธรรม และคุณธรรม 
 ๑.๕  รร.นม.ฯ จะแต่งต้ังอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเป็นผู้รับผิดชอบการศึกษาแต่ละ
หลักสูตร 
 
๒.  วิธีกำรด ำเนินกำรศึกษำ 
 ๒.๑  การบรรยาย 
 รร.นม.ฯ จะเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ท้ังจากภายในและภายนอกกองทัพอากาศ มาบรรยายในหัวข้อ
และรายวิชาต่าง ๆ ท่ีกําหนดไว้ในหลักสูตร  
 ๒.๒  การสัมมนา 
 เป็นการศึกษาร่วมกันเป็นกลุ่ม ในปัญหาหรือบ่งการท่ีกําหนด เพื่อให้ นทน.ฯ แต่ละคนได้มีโอกาส
แสดงออกถึงความเข้าใจในรายวิชาท่ีได้ศึกษา แลกเปล่ียนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน อย่างกว้างขวางและ
ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยนําความรู้ความชํานาญและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน หรือจากบทเรียนหรือตําราอื่นท่ีได้
ศึกษาเพิ่มเติมมาเป็นข้อมูลในการสัมมนา อาจารย์ผู้ควบคุมการสัมมนาเป็นผู้ประเมิน นทน.ฯ โดยสังเกตจาก
การแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ตามวาระของการสัมมนา ซึ่งนําไปสู่ข้อยุติร่วมกันของการสัมมนา 
 ๒.๓  กิจกรรม 
 นทน.ฯ จะได้ปฏิบัติ และแสดงออกในกิจกรรมต่าง ๆ เพิ่มเติม เพื่อช่วยเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ 
ให้แก่ นทน.ฯ ได้แก่  
 ๒.๓.๑  การพูด  
 เป็นกิจกรรมท่ีให้ นทน.ฯ ได้ฝึกการพูดให้ถูกต้องและเหมาะสมตามโอกาสต่าง ๆ เช่น การ
พูดบอกเล่า การพูดชักชวน การบรรยายสรุปทางทหาร การพูดนําเสนอผลงาน เป็นต้นโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
จะให้คําวิจารณ์ แนะนํา และประเมินผลการปฏิบัติ 
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 ๒.๓.๒  การเขียน 
 เป็นกิจกรรมท่ี นทน.ฯจะต้องปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความชํานาญ และความถูกต้อง โดยรวมถึง
การนําเสนอผลงาน เช่น การเขียนหนังสือราชการ การเขียนรายงานการประชุม การเขียนโครงเรื่อง การพิมพ์
ขนาดของตัวอักษร การกําหนดสีของตัวอักษรท่ีเหมาะสมในการนําเสนอผลงาน และการเขียนแบบ  
อื่น ๆ ตามท่ีหลักสูตรกําหนด 
 ๒.๓.๓  การอ่านและการฟัง 
 นทน.ฯ จะต้องสร้างทักษะการอ่านและการฟัง ต้ังแต่เริ่มเข้ารับการศึกษา เพื่อทําความ
เข้าใจในบทเรียน ปัญหา และสถานการณ์ท่ีทาง รร.นม.ฯ กําหนดได้อย่างรวดเร็วและฉับไว 
 ๒.๓.๔  การฝึกความเป็นผู้นํา 
 นทน.ฯ จะได้รับการฝึกประสบการณ์ความเป็นผู้นําและผู้ตาม โดยการปฏิบัติภายใต้
สถานการณ์ต่าง ๆ ท่ี รร.นม.ฯ กําหนด 
 ๒.๓.๕  การปรึกษาแนะนํา 
 รร.นม.ฯ จัดให้มีการปรึกษาแนะนําแก่ นทน.ฯ ท้ังเป็นกลุ่มสัมมนาและเป็นรายบุคคล 
ในระหว่างการศึกษา เพื่อเป็นการปรับปรุงและช่วยแก้ไขปัญหาในระหว่างการศึกษาของ นทน.ฯ 
 ๒.๓.๖  เอกสารประกอบการศึกษา  
 รร.นม.ฯ จัดเอกสารท่ีเห็นว่าเหมาะสมให้นายทหารนักเรียนใช้ศึกษาในหมวดวิชาต่าง ๆ 
ตามหลักสูตร  
 ๒.๓.๗  การดูงานและการศึกษาภูมิประเทศ 
 เป็นกิจกรรมท่ีจะช่วยขยายมุมมองและเปิดโลกทัศน์ของนายทหารนักเรียน ให้ได้เห็นกิจการ
ของหน่วยงานท่ีสําคัญต่าง ๆ ท้ังหน่วยงานทหารและพลเรือนภาครัฐ และเอกชน ท้ังในกรุงเทพมหานครและ
ต่างจังหวัด เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในการจัดส่วนราชการและการบริหารงาน  
 ๒.๓.๘  กิจกรรมในสนามเพื่อฝึกความเป็นผู้นํา 
   รร.นม.ฯ กําหนดให้มีการปฏิบัติกิจกรรมในสนาม เพื่อให้ นทน.ฯ ได้ใช้เกมส์การแข่งขันกีฬา 
เป็นเครื่องมือในการประยุกต์ใช้หลักวิชาและพัฒนาทักษะความเป็นผู้นํา การบริหารงาน และการบริหาร
ทีมงาน 
 ๒.๓.๙  การฝึกในสถานการณ์จําลอง 
    เป็นกิจกรรมท่ีกําหนดในหลักสูตร เพื่อตรวจสอบและ ประเมิน ผลการเรียนรู้ของ นทน.ฯ  
ในการนําทฤษฎี ความรู้ ความเป็นผู้นํา ความเป็นผู้ตามและการบังคับบัญชา มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม 
กับสถานการณ์ท่ีกําหนด รวมท้ังให้นายทหารนักเรียนได้เพิ่มพูนประสบการณ์ด้านความเป็นผู้นําและ  
การบังคับบัญชา จากการแก้ปัญหาในสถานการณ์จําลองท่ีใกล้เคียงกับความเป็นจริง  
 ๒.๓.๑๐  การปฏิบัติสังคมจิตสาธารณะ และจิตอาสา 
       เป็นกิจกรรมท่ีสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับ นทน.ฯ ในเรื่องมารยาทและการสมาคมใน
สังคมทหารตามประเพณีนิยมของทหารมารยาทแบบสากล ตลอดจนการแต่งกายในการ เข้าร่วมงานสังคมได้
อย่างถูกต้องอีกท้ังส่งเสริมให้ นทน.ฯ มีความเสียสละ มีจิตสาธารณะ และจิตอาสาในการช่วยเหลือสังคม
ส่วนรวม 
 ๒.๓.๑๑  กีฬาสัมพันธ์   
       เป็นกิจกรรมท่ีสร้างความรัก ความสามัคคี ระหว่างนายทหารนักเรียน ผู้บังคับบัญชา และ
คณาจารย์ ในรุ่นปัจจุบันและผู้ท่ีสําเร็จการศึกษาจาก รร.นม.ฯ ไปแล้ว 
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 ๒.๓.๑๓  กิจกรรมอื่น ๆ 
      กิจกรรมท่ี รร.นม.ฯ พิจารณาเห็นว่ามีประโยชน์ และมีความเหมาะสมต่อ นทน.ฯ และ
สอดคล้องกับหลักสูตร 
 ๒.๔  การจัดตารางการศึกษา 
 รร.นม.ฯ จะจัดตารางการศึกษาเป็นรายสัปดาห์ โดยมีการบรรยาย การฝึก การสัมมนา การศึกษา 
ดูงาน และอื่น ๆ ตามระยะเวลา ให้ นทน.ฯ ทราบก่อนล่วงหน้า ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงตารางการศึกษา  
รร.นม.ฯ จะแจ้งรายการเปล่ียนแปลงให้ทราบโดยเร็ว และเป็นหน้าท่ีของ นทน.ฯ ทุกคนจะต้องสนใจติดตาม
เป็นประจํา 
 ๒.๕  เวลาการศึกษา 
 ๒.๕.๑  นทน.ฯ ท่ีสําเร็จการศึกษาจาก รร.นม.ฯ จะต้องมีเวลาศึกษาตามหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕
 ๒.๕.๒  การคํานวณเวลาการศึกษาตามหลักสูตร ให้นําเวลาการศึกษาท้ังหมดท่ีกําหนดไว้ ลบออกด้วย 
เวลาลากิจ ลาป่วย และ เวลาท่ี นทน.ฯ ผู้นั้นไม่ได้เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ตามหลักสูตร 
 
๓.  กำรประเมินผล 
 รร.นม.ฯ กําหนดให้มีการประเมินผลอยู่ ๓ ประเภท ได้แก่ 
 ๓.๑  การประเมินผลหลักสูตร  รร.นม.ฯ จะให้ นทน.ฯ ทําการประเมินผลหลักสูตร ตามแบบการประเมินผล
หลักสูตรของ รร.นม.ฯ ในแต่ละหมวดวิชา ว่ามีความเหมาะสมเพียงใด วิชาใดควรใช้เวลาในการศึกษาเพิ่มขึ้น
หรือลดลง ความยากง่าย เหมาะสมกับความรู้พื้นฐานของ นทน.ฯ หรือไม่เพียงใด การบรรยาย การอภิปราย 
หรือการสัมมนา ตลอดจนแบบฝึกหัดต่าง ๆ พอเพียงและเหมาะสมหรือไม่ โดย ผวผ.ฯ จะดําเนินการต้ังแต่
เริ่มต้นการศึกษาต่อเนื่องไปจนจบการศึกษา เพื่อนําไปเป็นข้อมูลพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 
 ๓.๒  การประเมินผลผู้บรรยาย  รร.นม.ฯ เปิดโอกาสให้ นทน.ฯ ได้วิจารณ์ แสดงความคิดเห็น และได้ประเมินค่า
ผู้บรรยายท้ังภายใน และภายนอกกองทัพอากาศท่ีมาบรรยายทุกครั้ง ตามแบบการประเมินการสอนของ  
รร.นม.ฯ (รายละเอียดตามผนวก ฐ) เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการบรรยายใน รร.นม.ฯ 
ต่อไป 
 ๓.๓  การประเมินผลนายทหารนักเรียน  รร.นม.ฯ จะดําเนินการประเมิน นทน.ฯ ตลอดระยะเวลาการศึกษา
ในหลักสูตร ๒ แบบ คือ 
 ๓.๓.๑  การประเมินความรู้ความสามารถ ถือแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบโรงเรียนนายทหาร  
ช้ันผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษา หลักสูตรนายทหาร 
ช้ันผู้บังคับหมวด พ.ศ.๒๕๖๐ (รายละเอียดตามผนวก ก)  
 ๓.๓.๒  การประเมินค่าคุณลักษณะส่วนบุคคล ถือแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบโรงเรียน
นายทหารช้ันผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ว่าด้วยการประเมินค่าคุณลักษณะส่วนบุคคล
นายทหารนักเรียน หลักสูตรนายทหารช้ันผู้บังคับหมวด พ.ศ.๒๕๖๐ (รายละเอียดตามผนวก ค) 
 
๔.  กำรปฏิบัติกิจกรรมในห้องสัมมนำ 
 ๔.๑  การปฏิบัติกิจกรรมตามหลักสูตรของ รร.นม.ฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้าน
วิชาการ และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายทหารนักเรียน ห้ามนายทหารนักเรียนกระทําการใด ๆ 
อันจะก่อให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้ง และแตกแยกความสามัคคีในหมู่คณะ 
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 ๔.๒  การปฏิบัติกิจกรรม นายทหารนักเรียนจะต้องปฏิบัติตนตามระเบียบและข้อกําหนดในการปฏิบัติ
กิจกรรมโดยเคร่งครัด 
 ๔.๓  ในการสัมมนาท่ีมีอาจารย์ผู้ควบคุมการสัมมนา ให้นายทหารนักเรียนบอกแสดงความเคารพอาจารย์ 
ผู้ควบคุมการสัมมนาเพียง ๒ ครั้ง คือ ครั้งแรกเมื่อเริ่มต้นการสัมมนา และครั้งท่ีสองเมื่อส้ินสุดการสัมมนา กรณี
ระหว่างการสัมมนา หากมีผู้บังคับบัญชา หรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบในบทเรียนนั้นๆ เข้าไปสังเกตการณ์ ให้ นทน.
ดําเนินการสัมมนาต่อไป โดยอาจารย์ผู้ควบคุมการสัมมนาจะเป็นผู้ต้อนรับ และแสดงความเคารพแต่เพียงผู้เดียว 
 ๔.๔  นทน.ฯ ผู้ใดไม่เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมตามท่ี รร.นม.ฯ กําหนด จะถือว่าการปฏิบัติกิจกรรมของ นทน.ฯ 
ในครั้งนั้นได้คะแนนเป็นศูนย์ ยกเว้นไปราชการตามคําส่ังกองทัพอากาศ หรือป่วยโดยมีใบรับรองแพทย์  
จากแพทย์ซึ่งมิได้เป็น นทน.ฯ ด้วยกัน หรือมีกิจจําเป็นท่ี ผอ.รร.นม.ยศ.ทอ. พิจารณาเห็นสมควร เมื่อได้รับ
อนุมัติแล้ว ให้ นทน.เขียนรายงานแสดงความคิดเห็นตามบ่งการในแบบฝึกหัดสัมมนาครั้งนั้น ส่งให้อาจารย์ผู้
ค ว บ คุ ม ก า ร สั ม ม น า ให้ เ ร็ ว ท่ี สุ ด เ ท่ า ท่ี จ ะ ทํ า ไ ด้  แ ล ะ อ า จ า ร ย์ ผู้ ค ว บ คุ ม ก า ร สั ม ม น า 
จะพิจารณาให้คะแนนตํ่าสุดในการสัมมนาครั้งนั้น แต่ถ้า นทน.ผู้นั้นไม่ได้รับการอนุมัติ ก็จะได้คะแนนเป็นศูนย์ 
ท้ังนี้การรายงานของ นทน.ต้องกระทําทันทีท่ีมาเรียนตามปกติ หรืออย่างช้าไม่เกิน ๓ วันทําการ หากพ้นกําหนด
ดังกล่าวจะให้คะแนนเป็นศูนย์  
 
๕.  กำรปฏิบัติเม่ือไม่ได้เข้ำร่วมกำรสัมมนำหรือกำรสอบภำควิชำกำร 
 ๕.๑ นทน.ฯ ท่ีไม่ได้เข้าร่วมการสัมมนาตามแบบฝึกหัดท่ีทาง รร.นม.ฯ กําหนด ถือว่า นทน.ฯ ผู้นั้นได้
คะแนนแบบฝึกหัดการสัมมนาครั้งนั้นเป็นศูนย์ ยกเว้น นทน.ฯ เขียนรายงานช้ีแจงเหตุผล เรียน ผอ.รร.นม.ยศ.ทอ.
ผ่านอาจารย์ผู้ควบคุมการสัมมนา และ นทน.ฯ ต้องเขียนรายงานแสดงความคิดเห็นตามบ่งการในแบบฝึกหัด
ครั้งนั้นส่งอาจารย์ผู้ควบคุมการสัมมนาให้เร็วท่ีสุดทันทีท่ีมาเรียนตามปกติ หรืออย่างช้าไม่เกิน ๓ วันทําการ 
หากพ้นกําหนดจะให้คะแนนเป็นศูนย์ 
 ๕.๒ นทน.ฯ เข้าร่วมการสัมมนาไม่ครบตามช่ัวโมงท่ีกําหนดในแบบฝึกหัด เนื่องจากเข้าห้องสัมมนาช้า 
หรือไม่สัมมนาต่อจนเสร็จส้ินการสัมมนา การให้คะแนนให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้ควบคุมการสัมมนา 
 ๕.๓ นทน.ฯ ท่ีไม่ได้เข้าทดสอบภาควิชาการของแต่ละหมวดวิชา นทน.ฯ จะต้องรีบช้ีแจงเหตุผล  
เรียน ผอ.รร.นม.ฯ ผ่าน หน.ผวผ.รร.นม.ยศ.ทอ. เพื่อขออนุญาตทําการสอบภายหลัง เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว  
นทน.ฯ จึงจะทําการสอบได้ สําหรับคะแนนท่ีได้ หากคะแนนมากกว่าครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มในการสอบ 
ครั้งนั้น จะได้เพียงครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็ม แต่หากได้คะแนนตํ่ากว่าครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็ม ก็ให้ได้คะแนน
เป็นไปตามท่ีได้  
 
๖.  กำรส ำเร็จกำรศึกษำ 
 ๖.๑  ผู้สําเร็จการศึกษาต้องผ่านเกณฑ์การประเมินผลความรู้ ความสามารถ และมีคะแนนการประเมิน
คุณลักษณะส่วนบุคคล ตามระเบียบโรงเรียนนายทหารช้ันผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ว่าด้วย  
การประเมินค่าคุณลักษณะส่วนบุคคลนายทหารนักเรียน หลักสูตรนายทหารช้ันผู้บังคับหมวด พ.ศ.๒๕๖๐ 
 ๖.๒  นทน.ฯ ต้องมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ ของระยะเวลาการศึกษา ตลอดหลักสูตร 
และต้องมีผลการศึกษาตามเกณฑ์การประเมินผล ซึ่ง รร.นม.ฯ ได้ทําการประเมินผล นทน.ฯ เป็นรายบุคคล 
เป็นระยะตลอดเวลาการศึกษา จึงจะถือว่าสําเร็จการศึกษาจาก รร.นม.ฯ 
 ๖.๓  ถูกตัดคะแนนความประพฤติไม่เกิน ๔๐ คะแนน ตามระเบียบโรงเรียนนายทหารช้ันผู้บังคับหมวด 
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ว่าด้วย คะแนนความประพฤตินายทหารนักเรียน หลักสูตรนายทหารช้ันผู้บังคับหมวด 
พ.ศ.๒๕๖๐ 
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 ๖.๔  ได้รับหนังสือรับรอง หรือประกาศนียบัตร จากโรงเรียนนายทหารช้ันผู้บังคับหมวด 
 ๖.๕  เมื่อส้ินสุดการศึกษา รร.นม.ฯ จะรายงานผลการศึกษาของผู้เข้ารับการศึกษาท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ 
ต่อเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศภายใน ๑๐ วันทําการหลังปิดการศึกษา 
 
๗.  กำรพ้นสภำพกำรเป็นนำยทหำรนักเรียน  
 นทน.ท่ีต้องพ้นสภาพการเป็น นทน.จะต้องเข้าเกณฑ์ ดังต่อไปนี้            
 ๗.๑  ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถ ตามข้อ ๓.๓.๑  
 ๗.๒  ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินค่าคุณลักษณะส่วนบุคคล ตามข้อ ๓.๓.๒ 
 ๗.๓  มีระยะเวลาการศึกษาไม่ถึงร้อยละ ๘๕ ของระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 
 ๗.๔  ถูกตัดคะแนนความประพฤติเกิน ๔๐ คะแนน ตามระเบียบโรงเรียนนายทหารช้ันผู้บังคับหมวด  
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ว่าด้วยคะแนนความประพฤติผู้เข้ารับการศึกษา โรงเรียนนายทหารช้ันผู้บังคับหมวด 
พ.ศ.๒๕๖๐ หรือมีความประพฤติไม่เหมาะสมหรือฝ่าฝืนระเบียบไม่สมควรท่ีจะให้ศึกษาต่อไป โดยการพิจารณา
ของคณะกรรมการพิจารณาความประพฤติ ท่ี ผอ.รร.นม.ฯ แต่งต้ัง  
 ๗.๕  มีสุขภาพไม่สมบูรณ์หรือเจ็บป่วยระหว่างศึกษา จนไม่สามารถปฏิบัติกิจกรรมตามหลักสูตรได้ 
 ๗.๖  นทน.หญิง ผู้ซึ่งอยู่ในระหว่างต้ังครรภ์ ตามระเบียบกองทัพอากาศ ว่าด้วย โรงเรียนนายทหารช้ัน 
ผู้บังคับหมวด พ.ศ.๒๕๔๔ ข้อ ๗ 
 ผอ.รร.นม.ฯ จะดําเนินการให้ นทน.ฯ พ้นสภาพการเป็น นทน.ฯ ตามสายการบังคับบัญชาจนถึง ผบ.ทอ.
เพื่อพิจารณาโดยในระหว่างการดําเนินการให้ นทน.ฯ ผู้นั้นศึกษาต่อไป จนกว่า ผบ.ทอ. จะอนุมัติการพ้นสภาพ
การเป็น นทน.ฯ 
  



บทท่ี ๓ 
ค ำแนะน ำในกำรปฏิบัติตน 

 

๑.  กำรปกครอง 

 ตามระเบียบกองทัพอากาศ ว่าด้วย โรงเรียนนายทหารช้ันผู้บังคับหมวด พ.ศ.๒๕๕๔ กําหนดให้นายทหาร
นักเรียนท่ีเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนนายทหารช้ันผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศคงอยู่ในสังกัดเดิม
แต่ในระหว่างการศึกษา ให้อยู่ในการปกครองบังคับบัญชาของ ผอ.รร.นม.ยศ.ทอ.จึงกําหนดการปกครอง  
บังคับบัญชา นายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารช้ันผู้บังคับหมวด ไว้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

สำยกำรบังคับบัญชำของ นทน.หลักสูตร นม. 
 
 
 
 

ผอ.รร.นม.ยศ.ทอ. 

หน.ผปค.รร.นม.ยศ.ทอ. 

นกฝ.ผปค.รร.นม.ฯ 

หน.นทน.รร.นม.ฯ 

รอง ผอ.รร.นม.ยศ.ทอ. 

รอง หน.ผปค.รร.นม.ยศ.ทอ. 

อจ.ผปค.รร.นม.ฯ 

รอง หน.นทน.ฯ ๑,๒,๓ 

ผบ.มว.บิน๒ 
 

ผบ.มว.บิน๑ ผบ.มว.บิน๓ 
 

หน.หมู่บิน ๑ - ๓ หน.หมู่บิน ๑ - ๓ 
 

หน.หมู่บิน ๑ - ๓ 
 

ผบ.มว.บิน๔ 
 

หน.หมู่บิน ๑ - ๓ 
 

ผช.หน.นทน.ฯ ๑, ๒, ๓ 

ประธานฝ่ายต่างๆ 
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 แนวนโยบายการปกครองของ รร.นม.ฯ มุ่งเน้นให้ นทน.ฝึกความเป็นผู้นํา วางแผน การประสานงาน 
แก้ปัญหาตามสถานการณ์ การจัดดําเนินงาน การทํางานร่วมกันเป็นหมู่คณะ และท่ีสําคัญฝึกปฏิบัติงานใน
ระดับผู้บังคับหมวด จึงจัดแบ่ง นทน.เป็นกลุ่มหมู่บิน จํานวน ๑๒ หมู่บิน แต่ละสัมมนาจะมีจํานวนสมาชิกตาม
ความเหมาะสม และแต่งต้ัง นทน.ท่ีได้รับการคัดเลือกให้ปฏิบั ติหน้าท่ี การบังคับบัญชา บริหารและ 
จัดดําเนินงานในหน้าท่ีต่าง ๆ ท่ีกําหนด นทน.ผู้ได้รับการแต่งต้ังจะปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย เพื่อให้  
การปกครองระหว่างท่ี นทน.หลักสูตร นม. ท่ีเข้ารับการศึกษาใน รร.นม.ฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 ๑.๑  คณะกรรมกำรบริหำรกิจกรรมของ นทน. 
 ๑.๑.๑  การแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารกิจกรรมของ นทน.รร.นม.ฯ มีนโยบาย ฝึกความเป็นผู้นํา
ให้กับ นทน. ผู้บังคับบัญชาและอาจารย์จะมอบนโยบายพร้อมกับให้คําแนะนํา และจะกํากับดูแลอย่างใกล้ชิด
เมื่อเห็นว่ามีความจําเป็น โดยในห้วงระยะเวลา ๑ - ๒ สัปดาห์แรกของการเปิดการศึกษา รร.นม.ฯ จะให ้นทน.
ร่วมกัน พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารกิจกรรมของ นทน.เป็นการช่ัวคราวก่อน หลังจาก นทน.มีความ
สนิทสนมกันพอสมควรแล้ว หรือหลังจากการกลับมาจากการศึกษาดูงานครั้งท่ี  ๑ จะให้ นทน.ดําเนินการ 
เลือกต้ังคณะกรรมการบริหารกิจกรรมของ นทน.แล้วรายงานผ่าน หน.ผปค.ฯ เพื่อนําเรียน ผอ.รร.นม.ฯ  
ออกคําส่ังแต่งต้ังต่อไป 
 ๑.๑.๒  ในกรณีท่ีนายทหารนักเรียนประสบปัญหาในด้านการปกครอง ให้ นทน.ฯ ติดต่อประสาน
ปัญหาข้อขัดข้องหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ ผ่าน หน.นทน.ก่อนนําเรียน หน.ผปค.รร.นม.ฯ ทุกครั้ง เว้นเสียแต่เป็น
เหตุสําคัญเร่งด่วน หรือ หน.นทน.ฯ เป็นผู้ถูกกล่าวโทษโดยตรง 

 ๑.๒  กำรลำ 
 ๑.๒.๑  การลาไม่เกิน ๑ วัน (นับเวลาต่อเนื่องกัน) ให้ใช้ใบลาของ รร.นม.ฯ ตามท่ีกําหนด นทน.จะต้อง
เสนอใบลาตามสายบังคับบัญชาตามท่ีกําหนดไว้ในแบบการลา โดยยื่นใบลาถึงผู้มีอํานาจอนุญาตให้ลาได้ก่อน
วันลาอย่างน้อย ๓ วันทําการ 
 ๑.๒.๒  การลาเกิน ๑ วัน ให้ทําหนังสือบันทึกข้อความ ตามระเบียบของทางราชการ เรียนอาจารย์ 
ท่ีปรึกษาประจําสัมมนา เพื่อนําเรียน ผอ.รร.นม.ฯ ผ่าน หน.ผปค.รร.นม.ฯ พิจารณาอนุญาต โดยยื่นใบลาถึง 
ผู้มีอํานาจอนุญาตให้ลาได้ก่อนวันลาอย่างน้อย ๓ วันทําการ 
 ๑.๒.๓  การลาจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ ผู้มีอํานาจอนุญาตให้ลา ได้ลงช่ืออนุญาตแล้ว 
 ๑.๒.๔  ในกรณีจําเป็นเร่งด่วน นทน.สามารถขออนุญาตลาทางโทรศัพท์ได้ โดยติดต่อกับ หน.ผปค. 
รร.นม.ฯ เพื่อนําเรียน ผอ.รร.นม.ฯ ทราบ ในโอกาสแรกท่ีจะกระทําได้ ท้ังนี้ นทน.ต้องแจ้งให้ อาจารย์ท่ีปรึกษา
ประจําสัมมนา และหัวหน้าสัมมนาของตนทราบด้วยในคราวเดียวกัน และจะต้องรีบเขียนใบลาให้ถูกต้องตาม
ระเบียบในโอกาสแรกที่สามารถกระทําได้ 

 ๑.๓ กำรมำสำย 
  ๑.๓.๑  ช่วงเวลา ๐๗๐๐ - ๐๘๐๐ ถือว่ากิจกรรมประจําวันได้เริ่มแล้วที่บริเวณลานรวมพล และ
ท่ีห้องบรรยาย รร.นม.ฯ  นทน.ท่ีไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ ถือว่ามาสาย 
  ๑.๓.๒  นทน.ท่ีมาช่วงเวลา ๐๘๐๐ - ๑๗๐๐ ให้นับเป็นการลา (เวลาการศึกษา) และต้องไปลงช่ือ 
มาเข้ารับการศึกษาท่ี ผปค.รร.นม.ฯ ในโอกาสแรกที่เดินทางมาถึง (เขียนใบช้ีแจง) 
  ๑.๓.๓  เมื่อ นทน.ลงช่ือมาเข้ารับการศึกษาท่ี ผปค.รร.นม.ฯ แล้ว ให้เข้าข้างห้องบรรยาย รร.นม.ฯ  
รอจนกว่าจะเริ่มช่ัวโมงเรียนถัดไป จึงเข้าห้องบรรยายได้ 
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 ๑.๔ กำรขำดกำรศึกษำ 
  ๑.๔.๑  กรณีท่ี นทน.ไม่มาเข้ารับการศึกษาหรือไม่มาร่วมกิจกรรมของโรงเรียนตามวัน เวลา  
ท่ีกําหนด และไม่ได้ขออนุญาตตามระเบียบของโรงเรียน หรือ หน.ผปค.รร.นม.ฯ ไม่ได้รับการติดต่อ ถือว่า 
นทน.ขาดการศึกษา นทน.ต้องเขียนรายงานช้ีแจงเหตุผลต่อ ผอ.รร.นม.ฯ ผ่าน หน.ผปค.รร.นม.ฯ ในโอกาสแรก
ท่ีสามารถกระทําได้ 
  ๑.๔.๒  กรณีท่ี นทน.ไม่เข้าศึกษาในแต่ละช่ัวโมงตามตารางกําหนดการศึกษาและไม่ได้ขออนุญาต 
ให้พิจารณาลงโทษตามระเบียบ รร.นม.ยศ.ทอ.ว่าด้วย คะแนนความประพฤติ โรงเรียนนายทหารช้ันผู้บังคับหมวด 
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ พ.ศ.๒๕๖๐ 
  ๑.๔.๓  นทน.ทุกคนท่ีเข้ารับการศึกษาใน รร.นม.ฯ ถือว่าหมดหน้าท่ีความรับผิดชอบในด้านการปฏิบัติ
ราชการจากหน่วยต้นสังกัดเดิมแล้ว ฉะนั้นการขาดการศึกษาโดยอ้างพันธะท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยต้นสังกัดเดิม  
จึงไม่เป็นเหตุผลท่ีทาง รร.นม.ฯ จะอนุญาต 
 
๒.  กำรมำเข้ำรับกำรศึกษำ 
 ๒.๑  การมาเข้ารับการศึกษาของ นทน.จะต้องมาถึง รร.นม.ฯ และลงช่ือในใบรายงานยอดประจําวัน 
ภายในเวลา ๐๗๐๐ และเข้าแถวเพื่อสํารวจยอด ณ ลานรวมพล รร.นม.ฯ หรือสถานท่ี ผปค.รร.นม.ฯ กําหนด 
โดยเวลา ๐๗๐๐ น.เวร ท่ีได้รับการแต่งต้ังประจําวันเป่านกหวีดรวม เป็นสัญญาณให้ นทน.เข้าแถวสํารวจยอด 
โดยให้ นทน.ผู้เข้าเวร น.เวรประจําวันเป็นผู้รายงานยอดกับอาจารย์เวรประจําวัน 
 ๒.๒  หน.สัมมนาหรือผู้ทําการแทน เป็นผู้ลงช่ือรับผิดชอบการจําหน่ายยอด นทน.ในสัมมนาของตนแล้ว 
ส่งให้อาจารย์ประจําสัมมนาลงช่ือรับทราบต่อไป 
 ๒.๓  นายทหารเวรประจําวัน ส่งยอดผู้เข้ารับการศึกษาประจําวัน ให้แก่ หน.ผปค.รร.นม.ฯ หรือผู้แทน 
 ๒.๔  เวลา ๐๗๔๐ - ๐๘๐๐ เป็นช่วงเวลารับผิดชอบของ ผกศ.รร.นม.ฯ ท่ีจะอบรม ช้ีแจงการปฏิบัติ ให้กับ 
นทน.ฯ และให้ นทน.ฯ ฝึกปฏิบัติการพูดและแสดงออกต่อหน้าชุมชน รวมท้ังให้โอกาสคณะกรรมการ นทน.ฯ 
ดําเนินกิจกรรมได้ตามสมควร โดย ผกศ.รร.นม.ฯ จะเฝ้าสังเกต และให้คําปรึกษาแนะนํา 
 ๒.๕  กรณีท่ี นทน.มาเข้ารับการศึกษาไม่ทันตามเวลาท่ีกําหนดในข้อ ๒.๑ เมื่อ นทน.ผู้นั้นมาถึง รร.นม.ฯ 
ให้มารายงานตัวกับ ผปค.รร.นม.ฯ เป็นลําดับแรก โดย นทน.ผู้ท่ีมาเข้ารับการศึกษาไม่ทันตามเวลาจะจําหน่าย 
ดังนี้ 
 ๒.๕.๑  มาถึง รร.นม.ฯ ระหว่างเวลา ๐๗๐๐ - ๐๘๐๐ จําหน่ายมาสาย 
 ๒.๕.๒  มาถึง รร.นม.ฯ ต้ังแต่ ๐๘๐๐ เป็นต้นไป ถือว่าขาดเรียน และต้องรายงานช้ีแจงพร้อมใบลา
ย้อนหลังให้เสร็จส้ินขั้นตอนการลาภายในวันนั้น 
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๓.  คำบกำรศึกษำและเสียงสัญญำณ 
 ๓.๑  การศึกษาในแต่ละวัน แบ่งเป็น ๘ คาบ ๆ ละ ๕๐ นาที ดังนี้ 
  คาบท่ี ๑ ๐๘๐๐ - ๐๘๕๐ 
  คาบท่ี ๒ ๐๙๐๐ - ๐๙๕๐ 
  คาบท่ี ๓ ๑๐๐๐ - ๑๐๕๐ 
  คาบท่ี ๔ ๑๑๐๐ - ๑๑๕๐ 
  เวลาอาหารกลางวัน ๑๒๐๐ - ๑๓๐๐  
  คาบท่ี ๕ ๑๓๐๐ - ๑๓๕๐ 
  คาบท่ี ๖ ๑๔๐๐ - ๑๔๕๐ 
  คาบท่ี ๗ ๑๕๑๐ - ๑๖๐๐ 
  คาบท่ี ๘ ๑๖๑๐ - ๑๗๐๐ 
 ๓.๒  ตารางกําหนดเวลาเรียนในคาบท่ี ๕ - ๘ ในวันท่ีมีการฝึกวิชาทหารหรือกีฬาหรือกิจกรรมอื่น ๆ ให้
เป็นไปตามกําหนดเวลาของผู้รับผิดชอบวิชาทหาร กีฬา และผู้รับผิดชอบกิจกรรม โดยให้สอดคล้องกับตาราง
กําหนดเวลาเรียนในข้อ ๓.๑ 
 ๓.๓  เสียงสัญญาณในห้องบรรยาย รร.นม.ฯ แต่ละคาบกําหนดให้ นทน.ผู้รับผิดชอบให้เสียงสัญญาณดังนี้ 
  ๓.๓.๑  ออดยาวหนึ่งครั้ง ก่อนเวลาเริ่มต้นในแต่ละคาบ ๓ นาที เป็นการเตือนให้ นทน.เข้าห้องบรรยาย 
  ๓.๓.๒  ออดยาวสองครั้ง เมื่อถึงเวลาเริ่มต้นในแต่ละคาบ นทน.นั่งประจําท่ีของตนให้เรียบร้อย และ 
นทน.ผู้รับผิดชอบกดออดสัญญาณท่ีติดต้ังอยู่ด้านบนของประตูทางด้านข้างห้องบรรยาย (ในระหว่างการบรรยาย 
นทน.ห้ามเข้า และให้ นทน.นั่งฟังด้านข้างห้องบรรยาย)  
  ๓.๓.๓  กริ่งสัญญาณหนึ่งครั้ง ก่อนหมดเวลาในแต่ละคาบ ๕ นาที เพื่อให้ นทน.ได้ซักถาม หรืออาจจะ
ไม่มีเสียงสัญญาณนี้ก็ได้ หากมีการตกลงระหว่างผู้บรรยาย และ นทน.เกี่ยวกับช่วงเวลาซักถามแล้ว  
  ๓.๓.๔  กริ่งสัญญาณสองครั้ง เมื่อส้ินสุดเวลาในแต่ละคาบ เป็นเวลาพักของ นทน. ซึ่ง นทน.จะออก
จากห้องบรรยายได้เมื่อเสร็จส้ินการบรรยาย หรือผู้บรรยายอนุญาต  
 
๔.  กำรปฏิบัติในห้องบรรยำย 
 ๔.๑  ระหว่างการบรรยายในแต่ละคาบ ให้ นทน.นั่งท่ีนั่งของตน ตามผังท่ีนั่ง ท่ี ผปค.ฯ กําหนด ห้ามสลับ 
หรือโยกย้ายท่ีนั่ง ก่อนได้รับอนญุาตจาก ผปค.ฯ หรือผู้บังคับบัญชาตามลําดับช้ันท่ีสูงขึ้นไป 
 ๔.๒  การแสดงความเคารพอาจารย์ผู้บรรยาย เมื่ออาจารย์ผู้บรรยายเข้าห้องในช่ัวโมงแรกของแต่ละวิชา  
ให้ หน.นทน.บอกแสดงความเคารพและ นทน.ทุกคนลุกขึ้นแสดงความเคารพ โดยพร้อมเพรียงกัน เมื่อเสร็จส้ิน 
การบรรยายแต่ละวิชาแล้ว หน.นทน.บอกแสดงความเคารพอีกครั้งหนึ่ง (ระหว่างช่ัวโมงพักไม่ต้องบอกแสดง 
ความเคารพ) 
 ๔.๓  การซักถาม ให้ นทน.ยกมือขึ้นก่อน เมื่อผู้บรรยายอนุญาตจึงลุกขึ้นยืนถาม ถ้าผู้บรรยายไม่เห็น            
ให้ขออนุญาต  
 ๔.๔  นทน. ต้องนั่งฟังบรรยายให้เรียบร้อยอยู่ในอาการสํารวม ต่ืนตัวอยู่เสมอ เคารพ และให้เกียรติ  
ต่อผู้บรรยายตลอดเวลา รวมท้ังจะต้องไม่ออกจากห้องบรรยายจนกว่าจะเสร็จส้ินการบรรยายในแต่ละคาบ 
นอกจากมีเหตุจําเป็นอย่างยิ่ง ให้ลุกขึ้นแสดงความเคารพผู้บรรยาย แล้วจึงออกจากห้องบรรยายโดยพยายาม 
มิให้รบกวนสมาธิผู้อื่น 
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 ๔.๕  นทน.ทุกคน ต้องดูแลความสะอาดเรียบร้อยของห้องบรรยาย ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของโต๊ะเรียน 
รวมทั้งร่วมกันรับผิดชอบต่อความเสียหายของวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในห้องบรรยาย รวมทั้ง ห้องสุขาท่ีอยู่ในส่วน
ของห้องบรรยายให้อยู่ในความรับผิดชอบของ นทน.ด้วย 
 ๔.๖  ขณะมีการบรรยาย นทน.ต้องไม่ลุกเดิน ไม่ทํางานอื่นใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาท่ีกําลัง
บรรยาย หรืออ่านหนังสือท่ีไม่เกี่ยวข้องกับวิชาท่ีกําลังบรรยาย ห้ามนําอาหารและเครื่องด่ืมมารับประทานใน
ห้องบรรยาย ไม่นั่งหลับ และห้ามใช้เครื่องมือส่ือสารทุกชนิด รวมทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ เครื่องเล่นอื่นใด 
 ๔.๗ การใช้ห้องบรรยาย ห้องพักผ่อนข้างห้องบรรยายท้ังสองด้าน นอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ 
ให้นายทหารนักเรียนทํารายงานขออนุญาตต่อ ผู้อํานวยการโรงเรียนนายทหารช้ันผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษา
ทหารอากาศ ผ่าน หัวหน้าแผนกปกครอง โรงเรียนนายทหารช้ันผู้บังคับหมวด ฯ 
 ๔.๘  โรงเรียนนายทหารช้ันผู้บังคับหมวด ฯ จะจัดอาจารย์ผู้รับผิดชอบแต่ละหมวดวิชา เฝ้าฟังการบรรยาย 
ตลอดจนกํากับดูแลการปฏิบัติในห้องบรรยายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 
๕.  กำรพักระหว่ำงคำบ และกำรพักไปรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
     ๕.๑  การพักระหว่างคาบหรือเมื่อผู้บรรยายอนุญาตให้พัก นทน.สามารถใช้ข้างห้องบรรยายท้ังสองด้าน 
และบริเวณด้านหลังอาคาร รร.นม.ฯ ได้ และสามารถสูบบุหรี่ในบริเวณท่ี ผปค.ฯ ได้ช้ีแจงไว้เท่านั้น และดูแล 
ความสะอาดให้เรียบร้อย  
     ๕.๒  การพักไปรับประทานอาหารกลางวัน เวลา ๑๒๐๐ - ๑๓๐๐ ให้ นทน.มารวมแถวท่ีลานรวมพล  
(จัดแถวหน้ากระดาน ๑๒ แถวตามหมู่บิน) เตรียมรายงานยอดและเดินแถวไปรับประทานอาหารกลางวัน  
ณ ชุมนุม น.สัญญาบัตรฯ ช้ัน ๒ รูปแบบการรับประทานอาหารตามท่ี ผปค.รร.นม.ฯ ช้ีแจง 
 - รร.นม.ฯ ได้คัดเลือกผู้ประกอบการดําเนินการจัดเล้ียงอาหารกลางวัน ให้แก่ นทน. และได้จัด
อาหารกลางวัน ไว้ให้ นทน.ได้รับประทานร่วมกัน โดยใช้เงินงบประมาณของทางราชการตามสิทธิท่ีพึงได้และ
ทาง รร.นม.ฯ จะดําเนินการเบิกจ่ายค่าอาหารให้เฉพาะ นทน.สังกัด ทอ. (สําหรับหน่วยนอก ทอ.การปฏิบัติให้
ประสานกับเจ้าหน้าท่ีการเงิน รร.นม.ฯ) 
 - การจัดเล้ียงอาหารกลางวัน โดยใช้งบประมาณของทางราชการ รร.นม.ฯ จะออกหนังสือรับรอง 
การจัดเล้ียงให้ในปลายหลักสูตร สําหรับ นทน.ทอ.ท่ีปฏิบัติงานอยู่นอกท่ีต้ังดอนเมือง  
 
๖.  กำรแต่งกำย 
 ๖.๑ ให้นายทหารนักเรียนแต่งกายมาเข้ารับการศึกษา และกลับ ดังนี้ 
  ๖.๑.๑  ทหารชาย เครื่องแบบปกติเทาคอพับแขนยาวอินทรธนูแข็ง 
  ๖.๑.๒  ทหารหญิง เครื่องแบบปกติคอพับแขนยาวอินทรธนูแข็ง 
  ๖.๑.๓  ข้าราชการกลาโหมพลเรือนชาย เครื่องแบบปกติเทาคอพับแขนยาว 
  ๖.๑.๔  ข้าราชการกลาโหมพลเรือนหญิง เครื่องแบบปกติคอเปิดแขนยาว 
  ๖.๑.๕  เครื่องแบบอื่นๆท่ี รร.นม.ฯ อาจกําหนดหรือได้รับส่ังการจากผู้บังคับบัญชาเป็นกรณีพิเศษ  
 ๖.๒ วันท่ีมีการฝึกวิชาทหาร 
  ให้ นทน.แต่งกายเครื่องแบบฝึก ก ตามคําส่ัง ทอ. (เฉพาะ) ท่ี ๓๓/๔๔ เรื่อง ให้ใช้เครื่องแบบฝึกและ
เครื่องแบบสนาม และเครื่องแบบตรวจราชการสนาม 
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 ๖.๓  ฝึกกิจกรรมในสนาม ให้ นทน.แต่งกายชุดกีฬาแบบท่ี รร.นม.ยศ.ทอ.กําหนด ดังนี้  
            เส้ือยืดมีปกประกอบกางเกงวอร์มสีน้ําเงินดํา รองเท้ากีฬาสีขาวและถุงเท้าสีขาว โดย นทน.                  
จะเปล่ียนเป็นชุดกีฬาในสถานท่ีท่ีเหมาะสม เช่น ห้องหมู่บิน ห้องสุขา หรือห้องท่ีจัดไว้ให้ ห้ามไม่ให้ นทน.ฯ 
เปล่ียนชุดท่ีรถหรือท่ีจอดรถโดยเด็ดขาด 
 ๖.๔ การแต่งกายนอกจากท่ีกล่าว เช่น การไปศึกษาดูงาน ศึกษาภูมิประเทศ และอื่น ๆ ทางโรงเรียน 
จะกําหนดตามความเหมาะสม และหากมีการเปล่ียนแปลงจะแจ้งให้ นทน.ทราบ 
 ๖.๕ การใช้เส้ือกันหนาวประกอบเครื่องแบบ กําหนดให้  นทน.ใช้เส้ือกันหนาวตามระเบียบของ ทอ. 
กําหนดเท่านั้น 
 ๖.๖ การแต่งกายนอกเครื่องแบบ กระทําได้เฉพาะวันหยุดราชการ หรือมีการส่ังการ หรืออนุญาตเป็นครั้งคราว
 ๖.๗ การแต่งกายนอกเหนือจากนี้จะส่ังการเป็นครั้งคราว หรือการขออนุญาตเป็นกรณีพิเศษ 
 
๗. กำรแสดงควำมเคำรพ 
 นทน.ต้องแสดงความเคารพอย่างถูกต้องตามแบบธรรมเนียมของทหาร นทน.ผู้ละเลยการแสดง 
ความเคารพจะถือว่า มีความผิดทางวินัย และหากตรวจพบจะต้องถูกพิจารณาความผิด ลงบันทึกเป็นหลักฐาน 
เพื่อประกอบการพิจารณาการประเมินคุณลักษณะส่วนบุคคล รวมท้ัง นทน.จะต้องปฏิบัติตามและรักษา
ระเบียบวินัยทหารโดยเคร่งครัด และประพฤติปฏิบัติตนโดยสมเกียรติความเป็นนายทหารช้ันสัญญาบัตร 
ในทุกโอกาส ข้อยกเว้น การแสดงความเคารพของ น.ประทวน ให้ใช้ ท่าการแสดงความเคารพแบบ                          
น.สัญญาบัตรโดย ให้ถือเป็นการฝึก ซึ่งให้ใช้เฉพาะใน รร.นม.ฯ เท่านั้น 
 
๘.  กำรปฏิบัติ เก่ียวกับกำรใช้ห้องสัมมนำ 
 ๘.๑ เมื่อมีการใช้ห้องสัมมนา ให้นายทหารนักเรียนปิดม่านหน้าต่างและประตูให้เรียบร้อย และเมื่อส้ินสุด
การสัมมนา นทน.จะต้องเปิดม่านหน้าต่าง ประตู จัดโต๊ะเก้าอี้ พร้อมท้ังปิดไฟ เครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์
ไฟฟ้าอื่น ๆ ให้เรียบร้อย  
 ๘.๒ รร.นม.ฯ ไม่อนญุาตให้ นทน.นําอาหาร และเครื่องด่ืมเข้าไปในห้องสัมมนา ยกเว้นช่ัวโมงการสัมมนา
อนุญาตให้ นทน.จัดเฉพาะเครื่องด่ืมมาบริการได้เท่านั้น โดย นทน.ต้องรับผิดชอบดูแลความสะอาดเรียบร้อย
ของห้องสัมมนา 
 ๘.๓ การใช้ห้องสัมมนา นอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการ ให้นายทหารนักเรียนทํารายงาน 
ขออนุญาตต่อ ผอ.รร.นม.ฯ ผ่าน หน.ผปค.รร.นม.ฯ 
 ๘.๔ การปฏิบัติเมื่อไม่ได้เข้าร่วมการสัมมนา หรือการขาดสอบภาควิชาการ 
  ๘.๔.๑ นทน.ท่ีไม่ได้เข้าร่วมการสัมมนา ตามแบบฝึกหัดท่ีทางโรงเรียนกําหนด ถือว่า นทน.ผู้นั้น 
ได้คะแนนแบบฝึกหัดการสัมมนาครั้งนั้นเป็นศูนย์ ยกเว้น ถ้า  นทน.ผู้นั้นเขียนรายงานช้ีแจงเหตุผล  
เรียน ผอ.รร.นม.ฯ ผ่านอาจารย์ผู้ควบคุมการสัมมนา และอาจารย์ผู้ควบคุมการสัมมนา บันทึกความเห็นให้
ปฏิบัติกิจกรรมทดแทน  
  ๘.๔.๒ นทน.ท่ีไม่ได้เข้าร่วมการสัมมนา ครบตามช่ัวโมงท่ีกําหนดในแบบฝึกหัด เนื่องจากเข้าห้อง 
สัมมนาช้า หรือไม่สัมมนาต่อจนเสร็จส้ินการสัมมนา การให้คะแนนให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้ควบคุม 
การสัมมนา 
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  ๘.๔.๓ นทน.ท่ีไม่ได้เข้าทดสอบภาควิชาการ ของแต่ละหมวดวิชา นทน.ผู้นั้นจะต้องรีบรายงาน
ช้ีแจงเหตุผล เรียน ผอ.รร.นม.ฯ ผ่าน หน.ผวผ.รร.นม.ฯ เพื่อทําการขออนุญาตทําการทดสอบภายหลัง เมื่อ
ได้รับการอนุมัติแล้ว นทน.ผู้นั้นจึงจะทําการทดสอบได้ โดย หน.ผวผ.รร.นม.ฯ จะเป็นผู้กํากับดูแลและให้คะแนน 
สําหรับคะแนนท่ีทําการสอบ หากทําคะแนนได้มากกว่าครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มในวิชานั้น จะได้คะแนน  
เพียงครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มในวิชานั้น แต่หากได้คะแนนตํ่ากว่าครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มในวิชานั้น ก็ให้ได้
คะแนนเป็นไปตามท่ีทําได้ 

 ๘.๕ การต้อนรับและแนะนําอาจารย์ 
  เพื่อให้ นทน.ท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ต้อนรับ และแนะนําอาจารย์ ได้มีโอกาสทําความรู้จัก และ
คุ้นเคยกับอาจารย์ก่อนท่ีจะบรรยาย และแสดงไมตรีจิตท่ีอาจารย์ได้กรุณาสละเวลามาบรรยาย ตลอดจนให้
นายทหารนักเรียนได้มีโอกาสแสดงออก จึงให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
  ๘.๕.๑ ต้อนรับอาจารย์ ต้ังแต่เดินทางมาถึง เชิญอาจารย์พัก ณ ห้องพักผู้บรรยาย และอํานวย
ความสะดวกในการใช้อุปกรณ์การช่วยสอนต่าง ๆ ตลอดจนการบริการเครื่องด่ืม พร้อมอาหารว่าง 
  ๘.๕.๒ เมื่อพร้อมให้นําอาจารย์เข้าห้องบรรยาย และแนะนําอาจารย์ต่อ นทน. 
  ๘.๕.๓ ติดตามการบรรยายของอาจารย์ และร่วมซักถามปัญหาต่าง ๆ จากการบรรยายนั้นๆ  
  ๘.๕.๔ กล่าวขอบคุณอาจารย์เมื่อจบการบรรยาย และส่งอาจารย์เมื่อเดินทางกลับ ในกรณีท่ี 
การบรรยายส้ินสุดในช่วงเวลาอาหารกลางวัน ให้เชิญอาจารย์รับประทานอาหารกลางวันด้วย 
 
๙.  กำรบริกำรด้ำนกำรแพทย์ 
 รร.นม.ฯ มีเวชภัณฑ์บางชนิด และบริการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ซึ่งในกรณีท่ี นทน.มีความต้องการใช้ บริการ
ด้านการแพทย์ของ รร.นม.ฯ ให้ติดต่อรับบริการท่ีห้อง ผกศ.รร.นม.ฯ โดยควรมีผู้ท่ีมีความรู้ด้านการแพทย์ หรือ 
น.การแพทย์เป็นผู้ช่วยเหลือให้คําแนะนําทุกครั้งท่ีใช้บริการ  หากมีความจําเป็นต้องรับการรักษาจากโรงพยาบาล 
อนุญาตให้ไปรับการรักษาท่ี รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. โดยแจ้งให้ ผปค.รร.นม.ฯ ทราบก่อนทุกครั้ง  
 
๑๐.  กำรจอดยำนพำหนะ 
 นทน.ท่ีนําพาหนะส่วนตัวมาเข้ารับการศึกษาด้วยตนเอง ให้จอดพาหนะให้เป็นระเบียบ ณ บริเวณ 
ท่ีกําหนด ดังนี้ 
 ๑๐.๑  บริเวณลานจอดรถด้านตรงข้ามอาคาร บก.ยศ.ทอ.(สนาม สน.ผบ.ดม.) ให้จอดรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์  
 ๑๐.๒  บริเวณด้านหน้า บก.ยศ.ทอ.ให้จอดได้เฉพาะรถยนต์ (ยกเว้นช่องจอด VIP) 
 ๑๐.๓  ระมัดระวังความปลอดภัย และการสูญเสียทรัพย์สิน ท้ังภายใน และภายนอกพาหนะ 
 
๑๑.  กำรใช้ห้องสุขำ 
 การใช้ห้องสุขาของ นทน.ชาย และ นทน.หญิง ใน รร.นม.ฯ จัดไว้ดังนี้  
 ๑๑.๑ ห้องสุขาชาย อยู่ภายในอาคาร รร.นม.ฯ ช้ัน ๑ - ๒ ด้านฝ่ังทิศตะวันออกของอาคาร และอาคาร 
บก.ยศ.ทอ.(ช้ัน ๑) ฝ่ังทิศตะวันตก 
 ๑๑.๒ ห้องสุขาหญิง อยู่ภายในอาคาร รร.นม.ฯ ช้ัน ๑ - ๒ ด้านฝ่ังทิศตะวันตกของอาคาร และข้างห้อง
บรรยายท้ังสองฝ่ัง 
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๑๒.  กำรรักษำควำมสะอำดทั่วไป 
 นทน.ทุกคนพึงมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดสถานท่ีภายใน รร.นม.ฯ เช่น ห้องบรรยาย ห้องสุขา 
และ เขตพื้นท่ีรับผิดชอบ หรือสถานท่ีต่าง ๆ ท่ี นทน.ใช้ประกอบกิจกรรม ซึ่งเป็นการรักษาความสะอาด  
ของผู้ใช้ ส่วนภาระการทําความสะอาดอาคาร รร.นม.ฯ เป็นของ จนท.รร.นม.ฯ หาก นทน.เห็นว่าไม่สะอาด 
หรือบกพร่องให้แจ้งต่อ ผปค.ฯ เพื่อดําเนินการ สําหรับห้องสัมมนาอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของ นทน.
สัมมนานั้น หากมีข้อขัดข้อง ในเรื่องของอุปกรณ์ประจําสัมมนาให้แจ้งอาจารย์ประจําสัมมนา 
 
๑๓.  ข้อควรปฏิบัติของ นทน. 
 เนื่องจากจํานวน นทน.มีมาก เมื่อเปรียบเทียบกับจํานวน จนท.รร.นม.ฯ จึงกําหนดข้อควรปฏิบัติดังนี้  
 ๑๓.๑  ห้าม นทน.ใช้ จ้าง วาน หรือขอร้องให้ จนท.รร.นม.ฯ บริการการพิมพ์ ถ่ายเอกสาร โทรสาร 
เพื่อประโยชน์ใด ๆ ต่องานส่วนบุคคลของ นทน. ในเวลาราชการโดยเด็ดขาด 
 ๑๓.๒  หากมีความจําเป็นต้องใช้บริการตามข้อ ๑๓.๑ เพื่อเป็นผลประโยชน์ต่อกิจกรรมของรุ่น 
โดยรวม ให้ขออนุญาตผ่าน ผปค.ฯ 
 ๑๓.๓  นทน.สามารถใช้อาคาร สถานท่ี และส่ิงอํานวยความสะดวกตามท่ี รร.นม.ฯ กําหนดได้ ต้ังแต่ 
๐๖๐๐ - ๑๘๐๐ ของทุกวันราชการ นอกเวลาดังกล่าวหากมีความประสงค์จะใช้ ให้ขออนุญาตล่วงหน้า โดยทํา 
หนังสือขออนุญาต ผอ.รร.นม.ฯ (ผ่าน ผปค.รร.นม.ฯ) ก่อน ๒ วันทําการ 
 ๑๓.๔  การดําเนินการทางธุรการของ นทน. ให้ขออนุญาตผ่านอาจารย์ผู้รับผิดชอบในกิจกรรมนั้น ๆ 
  
๑๔. กำรติดต่อสื่อสำร 
 ๑๔.๑ จดหมายท่ีจะส่งมา รร.นม.ฯ ให้ใช้คําเต็ม คือ 
  โรงเรียนนายทหารช้ันผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
  ถนนพหลโยธิน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ 
 ๑๔.๒ การใช้โทรศัพท์ 
  ๑๔.๒.๑  การใช้โทรศัพท์ของทางราชการ หรือการติดต่อทางโทรศัพท์จากภายนอก รร.นม.ฯ 
เพื่อติดต่อกับ นทน.ให้ใช้หมายเลข ๒-๒๙๒๐, ๒-๕๑๕๔, ๒-๒๗๗๔ และ ๒-๒๗๗๕ ซึ่งติดต้ังในห้องพัก นทน. 
โดยให้ใช้ได้ในเวลาพักหรือไม่มีกิจกรรมการศึกษาและใช้เท่าท่ีจําเป็น 
  ๑๔.๒.๒  การติดต่อจากภายนอกขณะ นทน.กําลังศึกษาหรือปฏิบัติกิจกรรม จนท.รร.นม.ฯ  
จะไม่ตาม นทน.มารับโทรศัพท์ เพื่อมิให้เป็นการรบกวนการศึกษา จนท.รร.นม.ฯ จะบันทึกข้อความ และแจ้งให้  
นทน.ทราบท่ีป้ายปิดประกาศข้างห้องบรรยาย รร.นม.ฯ ฝ่ังทิศตะวันตก 
  ๑๔.๒.๓  การใช้โทรศัพท์ หรือเครื่องมือส่ือสารของทางราชการใน รร.นม.ฯ ท่ีนอกเหนือจาก
กําหนดนี้ ห้ามมิให้ นทน.ใช้โดยเด็ดขาด แต่หากมีความจําเป็นเร่งด่วน ให้ขออนุญาต ผปค.ฯ เป็นครั้งคราว 
 
๑๕.  กำรกีฬำ และสังคม 
       ๑๕.๑ การกีฬา   
  รร.นม.ฯ มีความประสงค์ท่ีจะให้ นทน.ทุกคนเล่นกีฬา เพื่อสุขภาพของ นทน.เอง และฝึกความ
เป็นผู้นํา โดยกําหนดกีฬาวอลเล่ย์บอล และ ฟลิกเกอร์บอล เป็นหลัก ส่วนกีฬาประเภทอื่น อาจจะมีการเล่น
ประกอบตามความเหมาะสม 
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 ๑๕.๒ การสังคม  
  รร.นม.ฯ มีความประสงค์ท่ีจะให้ นทน.มีความรู้ และปฏิบัติตนในการเข้าสมาคมได้ทุกระดับ 
โดยเฉพาะมารยาทและการปฏิบัติตนในโอกาสต่าง ๆ จึงให้ นทน.จัดงานปฏิบัติสังคมด้วย 
 
๑๖.  ค ำแนะน ำอื่น ๆ 
 ๑๖.๑  นทน.ฯ พึงระมัดระวังหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีสังคมไม่ยอมรับทุกกรณี เช่น ผิดขนบธรรมเนียม 
ศีลธรรม จารีตประเพณีท่ีดีงาม นทน.ฯ ชาย พึงให้เกียรติต่อ นทน.ฯ หญิง เสมอ พึงระมัดระวัง เรือ่งการ
ประพฤติปฏิบัติตน ท้ังในด้านส่วนตัวและส่วนรวม เพื่อรักษาเกียรติและศักดิ์ศรีของตน ไม่ให้เกิดความ                 
เส่ือมเสีย  
 ๑๖.๒  นทน.หญิง พึงระวังและป้องกันการต้ังครรภ์ ระหว่างเข้ารับการศึกษาใน รร.นม.ฯ เพราะหาก 
ต้ังครรภ์ต้องพ้นการศึกษาตามระเบียบ ทอ.ว่าด้วย รร.นม.ฯ พ.ศ.๒๕๕๔  
 ๑๖.๓  นทน.จะต้องประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมอันดี และการปฏิบัติใดท่ีมิได้กําหนดไว้ใน ระเบียบ คําส่ัง 
หรือคู่มือฉบับนี้ให้ปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมทหาร หรือประเพณีนิยม 
 ๑๖.๔  นทน.จะต้องไม่กระทําการใด ๆ อันก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท หรือแตกความสามัคคีในหมู่คณะ 
 ๑๖.๕  นทน.ฯ ควรระมัดระวังความปลอดภัย และการสูญเสียทรัพย์สิน ท้ังส่วนตัวและส่วนรวม 
 ๑๖.๖  ในช่วงเวลาท่ี รร.นม.ฯ ยังมิได้มีคําส่ังแต่งต้ัง นทน.ปฏิบัติหน้าท่ี  ให้ปฏิบัติตามคําช้ีแจงของ  
ผปค.รร.นม.ฯ จนกว่าจะมีคําส่ังแต่งต้ัง นทน.ปฏิบัติหน้าท่ี ต่อไป 
 
๑๗.  ต ำแหน่ง หน้ำที่ และภำรกิจของ นทน.หลักสูตร นม. 
 เพื่อให้การฝึกและศึกษาใน รร.นม.ยศ.ทอ มีความสอดคล้องและบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ ของ หลักสูตร 
จึงกําหนดให้ นทน.ปฏิบัติหน้าท่ีในด้านการบังคับบัญชา การบริหาร การจัดการทรัพยากร การแก้ไขปัญหา
ตลอดจนการจัดดําเนินงาน และทํางานเป็นหมู่คณะ จึงกําหนดหน้าท่ีเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติไว้ดังนี้ 
 
 ๑๗.๑  หน้ำที่ของประธำนรุ่น 
  ๑๗.๑.๑  กําหนดนโยบาย วางแผน ควบคุม กํากับดูแล กําหนดแนวทางการปฏิบัติและรับผิดชอบ
ในการดําเนินงานของ นทน.ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเหมาะสม 
  ๑๗.๑.๒  แต่งต้ังบุคคล คณะบุคคล หรือคณะกรรมการเพื่อช่วยเหลือในการดําเนินกิจกรรมของ 
นทน.ได้ตามความจําเป็น และเหมาะสม 
  ๑๗.๑.๓  ปฏิบัติงานตามคําส่ังของผู้บังคับบัญชา ครู อาจารย์ รร.นม.ฯ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 ๑๗.๒  หน้ำที่ของประธำนหมู่บิน 
  ๑๗.๒.๑  ช่วย อจ.ปกครอง และ อจ.ประจําหมู่บิน ปกครอง ควบคุมกํากับดูแล นทน.ในหมู่บิน
ของตนให้อยู่ในระเบียบของทางโรงเรียน 
  ๑๗.๒.๒  ประสานระหว่าง อาจารย์กับ นทน.ในการสัมมนา 
  ๑๗.๒.๓  อํานวยการด้านการศึกษา การทหาร การกีฬา และการสังคมในสัมมนา ให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุด 
  ๑๗.๒.๔  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
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 ๑๗.๓  หน้ำที่ของประธำนศึกษำหมู่บิน 
  ๑๗.๓.๑  รับผิดชอบในการแจกจ่ายเอกสาร, ตํารา, คําส่ัง และ แบบฝึกต่างๆ ตลอดจนอุปกรณ์ 
ท่ีเกี่ยวกับการศึกษา 
  ๑๗.๓.๒  ช้ีแจงระเบียบปฏิบัติในการปฏิบัติตนในห้องเรียน ในห้องสอบ ตลอดจนแนวทางการ
ตอบปัญหา 
  ๑๗.๓.๓  ประเมินค่าผลการเรียนของ นทน.แต่ละคนว่าควรหรือจําเป็นต้องให้ความช่วยเหลืออย่างไร 
  ๑๗.๓.๔  นัดพบปะ และปรึกษาหารือเกี่ยวกับการศึกษา เพื่อช่วยเหลือ นทน.ท่ีผลการเรียน 
ไม่ดี 
  ๑๗.๓.๕  ควบคุมเกี่ยวกับการส่ง บฝ. ต่างๆ การเตรียมตัวในการปฏิบัติกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการศึกษา 
ตามท่ีทาง รร.กําหนด 
 
 ๑๗.๔  หน้ำที่ของประธำนฝึกวิชำทหำรหมู่บิน 
  ๑๗.๔.๑  ให้คําแนะนําด้านการฝึกวิชาทหารในสัมมนา  
  ๑๗.๔.๒  เบิกจ่ายอุปกรณ์เกี่ยวกับการฝึกวิชาทหาร 
  ๑๗.๔.๓  แจ้งยอดการฝึกฯ ให้นายทหารการฝึกทราบ ทุกครั้งท่ีทําการฝึกฯ 
 
 ๑๗.๕  หน้ำที่ของประธำนกีฬำหมู่บิน 
  ๑๗.๕.๑  รับผิดชอบในการเบิกจ่ายอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวกับการกีฬา 
  ๑๗.๕.๒  จัดนักกีฬาลงแข่งขันในนามหมู่บิน 
  ๑๗.๕.๓  แจ้งยอดการฝึก และการขออนุญาตให้ อจ.ผู้รับผิดชอบการฝึกกีฬาทราบ 
  ๑๗.๕.๔  ส่งเสริมงานด้านกีฬาในหมู่บินของตนเอง  
  ๑๗.๕.๕  สนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬาสัมพันธ์ 
 
 ๑๗.๖  หน้ำที่ของประธำนสังคมหมู่บิน 
  ๑๗.๖.๑  เสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสังคม และควบคุมกํากับดูแลการจัดงานสังคม 
  ๑๗.๖.๒  เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับการจัดงานสังคมของรุ่น 
  ๑๗.๖.๓  ดําเนินการช่วยเหลือด้านสวัสดิการ นทน. ในกรณีท่ีเจ็บป่วย ฯลฯ 
 
 ๑๗.๗  หน้ำที่เหรัญญิกหมู่บิน 
  ๑๗.๗.๑  เก็บเงินท่ีใช้ในกิจการของรุ่น ส่งเหรัญญิกรุ่น 
  ๑๗.๗.๒  เก็บรักษาเงินท่ีใช้ในกิจการของหมู่บิน 
  ๑๗.๗.๓  ควบคุมการใช้จ่ายและจัดทําหลักฐาน รายรับ-รายจ่าย แจ้งให้ นทน.ภายในสัมมนาทราบ 
 
 ๑๗.๘  หน้ำที่ของประธำนฝ่ำยแพทย์และเวรฝ่ำยแพทย ์
  ๑๗.๘.๑  ประสานการเบิกจ่าย เวชบริภัณฑ์ กับอาจารย์ผู้รับผิดชอบเพื่อให้ จนท.รร.นม.ฯ ทําการ
เบิกจ่าย 
  ๑๗.๘.๒  ดูแลรักษากุญแจห้องปฐมพยาบาล และตู้ยาของ รร.นม.ฯ 
  ๑๗.๘.๓  ดูแลรักษาความสะอาด และสุขอนามัยของเตียง ผ้าปู ผ้าห่ม และปลอกหมอน 
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  ๑๗.๘.๔  หลังจากเลิกใช้ห้องปฐมพยาบาล เวรประจําวันดูแลเก็บ จัดเตียง ผ้าปู ให้เรียบร้อย 
  ๑๗.๘.๕  ยาในตู้ยา เช็ควันหมดอายุ และจัดวางยาให้เรียบร้อย สะดวกต่อการใช้ 
  ๑๗.๘.๖  เวรสัมมนาประจําวัน ฝ่ายแพทย์ในสัมมนาดูแลและจัดเตรียมกระเป๋ายา ท้ังก่อนและ
หลังช่ัวโมง การฝึกวิชาทหาร การกีฬา และอื่นๆ  
  ๑๗.๘.๗  ดูแล และห้าม นทน.เก็บของ หรือเปล่ียนเส้ือผ้าในห้องพยาบาล 
  ๑๗.๘.๘  เก็บกระเป๋ายาหลังจากเลิกใช้ไว้ในตู้ยาห้องปฐมพยาบาล 
  ๑๗.๘.๙  เมื่อเลิกใช้ห้องปฐมพยาบาล ดูแล ปิดไฟ – เครื่องปรับอากาศ - พัดลมดูดอากาศ และ
ล็อคประตู 
  ๑๗.๘.๑๐  ห้ามรับประทานอาหารในห้องปฐมพยาบาล 
  ๑๗.๘.๑๑  ช้ีแจงการปฏิบัติตน เพื่อระวังป้องกนัสุขภาพ 
  ๑๗.๘.๑๒  แจ้งสถานการณ์ และผู้ป่วยท่ีเข้าพักในห้องพยาบาล รร.นม.ฯ ให้ อจ.เวรประจําวัน 
และ อจ.ผู้รับผิดชอบทราบ 
  ๑๗.๘.๑๓  ให้คําปรึกษา และดูแลสุขภาพของ นทน.ท่ีมีอาการเจ็บป่วย 
   
 ๑๗.๙  หน้ำที่ของประธำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
  ๑๗.๙.๑  สนับสนุนการใช้งานการบริการอุปกรณ์สารสนเทศ และการประชาสัมพันธ์ในกิจกรรม
ของโรงเรียน 
  ๑๗.๙.๒  รวบรวมบันทึกภาพกิจกรรมของรุน่ 
  ๑๗.๙.๓  ช่วยดูแล และกํากับส่ือ โสตทัศนูปกรณ์ ในการเรียนการสอนตลอดจนการสัมมนา 
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ระเบียบโรงเรียนนายทหารช้ันผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
ว่าด้วย การวัดและประเมินผลการศึกษา โรงเรียนนายทหารช้ันผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 

พ.ศ.๒๕๖๐ 
---------------------------------------- 

 อาศัยอ านาจตามระเบียบ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษา 
ในสถานศึกษาของกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ พ.ศ.๒๕๕๖ จึงก าหนดระเบียบโรงเรียนนายทหารช้ันผู้บังคับหมวด 
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ไว้ดังนี้ 

 ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนนายทหารช้ันผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
ว่าด้วย การวัดและประเมินผลการศึกษา โรงเรียนนายทหารช้ันผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ  
พ.ศ.๒๕๖๐” 

 ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 ข้อ ๓  ให้ยกเลิกระเบียบโรงเรียนนายทหารช้ันผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ  
ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษา โรงเรียนนายทหารช้ันผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ  
พ.ศ.๒๕๕๖ 

 ข้อ ๔  บรรดาระเบียบ และค าส่ังอื่นใดท่ีก าหนดไว้แล้ว ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้ 
ระเบียบนี้แทน 

 ข้อ ๕  ในระเบียบนี้ 
  ๕.๑  “โรงเรียนนายทหารช้ันผู้บังคับหมวด” หมายความว่า “โรงเรียนนายทหาร 
ช้ันผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ” 
  ๕.๒  “นายทหารนักเรียน” หมายความว่า ผู้เข้ารับการศึกษาในโรงเรียนนายทหาร 
ช้ันผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
  ๕.๓  “การวัดผล” หมายความว่า กระบวนการน าเครื่องมือไปตรวจสอบความรู้
ความสามารถ เพื่อให้ได้มาซึ่งตัวเลข สัญลักษณ์ หรือรายละเอียดอื่นใดท่ีเกี่ยวกับนายทหารนักเรียน 
  ๕.๔  “การประเมินผล” หมายความว่า การน าข้อมูลจากการวัดผลไปค านวณค่าเทียบ
กับเกณฑ์ เพื่อตัดสินลงความเห็นในตัวผู้เข้ารับการศึกษา 
  ๕.๕  “น้ าหนักคะแนน หรือ จ านวนหน่วยกิต” หมายความว่า หน่วยแสดงปริมาณ
การศึกษา โดยก าหนดค่าความส าคัญของเนื้อหาในแต่ละวิชา หรือแต่ละหมวดวิชา ท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร โดยก าหนดใช้จ านวนช่ัวโมงต่อน้ าหนักคะแนน หรือหน่วยกิต เท่ากันตลอดหลักสูตร โดยหลักสูตร
นายทหารช้ันผู้บังคับหมวด ให้ใช้หลักเกณฑ์การก าหนดจ านวนช่ัวโมงต่อ ๑ น้ าหนักคะแนน หรือ ๑ หน่วยกิต 
ดังนี้ 
 

๕.๕.๑  ช่ัวโมงบรรยาย… 
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   ๕.๕.๑  ช่ัวโมงบรรยาย ๑๘ ช่ัวโมง คิดน้ าหนักคะแนน ๑  
   ๕.๕.๒  ช่ัวโมงสัมมนา/ปฏิบัติ ๓๖ ช่ัวโมง คิดน้ าหนักคะแนน ๑ 
   ๕.๕.๓  การดูงานและศึกษาภูมิประเทศ ๗๒ ช่ัวโมง คิดน้ าหนักคะแนน ๑  
หมวดวิชาท่ี ๔ คิดน้ าหนักคะแนน ๑ โดยคิดเฉพาะการไปดูงานและศึกษาภูมิประเทศ 

 ข้อ ๖  การวัดและประเมินผลการศึกษา เป็นการวัดและประเมินผลทางด้านความรู้ ความสามารถ 
ซึ่งกระท าได้โดยการทดสอบ และ/หรือ การสัมมนา และ/หรือ การปฏิบัติ 
  ๖.๑  “การทดสอบ” หมายความว่า กระบวนการในการวัดผลการศึกษา ท่ีให้ได้มาซึ่ง
จ านวนปริมาณ หรือคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ ง เพื่อน าไปสู่การประเมินผล สามารถท าได้หลายวิธี เช่น  
การทดสอบ โดยการเขียนตอบ การทดสอบปากเปล่า การทดสอบภาคปฏิบัติ 
  ๖.๒  “การสัมมนา” หมายความว่า กระบวนการแลกเปล่ียนความรู้ ความคิดเห็น 
ในประเด็นต่างๆ ท่ีหลากหลาย เพื่อหาข้อสรุปให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การเรียนการสอน 
  ๖.๓  “การปฏิบัติ” หมายความว่า การฝึกปฏิบัติ การท ารายงาน การท าโครงงาน การเสนอ
ผลงาน หรือ อื่นๆ ท่ีแสดงให้เห็นถึงความสามารถของผู้เข้ารับการศึกษา ตามวัตถุประสงค์การเรียนการสอน 

 ข้อ ๗ การวัดและประเมินผลการศึกษา ด าเนินการได้ ๒ วิธี ซึ่งจะกระท าด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง 
หรือท้ังสองวิธี ก็ได้ 
  ๗.๑ การวัดและประเมินผลการศึกษาโดยครู - อาจารย์ 
  ๗.๒ การวัดและประเมินผลการศึกษาโดยคณะกรรมการ 

 ข้อ ๘ การวัดและประเมินผลการศึกษาโดยครู - อาจารย์ เป็นการวัดและประเมินผล
การศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรโดยครู - อาจารย์ สามารถกระท าได้ท้ังในระหว่างการเรียนการสอน 
(Formative Assessment) และเมื่อเสร็จส้ินการเรียนการสอน(Summative Assessment) หรืออาจจะ
กระท าเมื่อเสร็จส้ินการเรียนการสอนในคราวเดียวกันได้ 

 ข้อ ๙ การวัดและประเมินผลการศึกษาโดยคณะกรรมการ เป็นการวัดและประเมินผล
การศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรโดยคณะกรรมการ ซึ่งแต่งต้ังโดยค าส่ังของโรงเรียนนายทหารช้ันผู้บังคับ
หมวด 

 ข้อ ๑๐  การวัดและประเมินผลการศึกษาแต่ละครั้ง ผู้เข้ารับการศึกษาจะต้องเข้ารับการ
ทดสอบตามเวลาท่ีก าหนดไว้ หากผู้ใดไม่เข้ารับการทดสอบให้ถือว่าผู้นั้นหมดสิทธิ์ ในการเข้ารับการทดสอบใน
ครั้งนั้น เว้นแต่กรณีเจ็บป่วย ซึ่งคณะกรรมการแพทย์ของกองทัพอากาศ จ านวนไม่น้อยกว่า ๓ คน ตรวจและลง
ความเห็นว่าไม่สามารถเข้ารับการทดสอบในครั้งนั้นได้ หรือไม่เข้ารับการทดสอบในครั้งนั้น อันเนื่องมาจาก
ความจ าเป็นอย่างอื่นให้ผู้อ านวยการโรงเรียนนายทหารช้ันผู้บังคับหมวด พิจารณาให้เข้ารับการทดสอบ
ภายหลังได้เป็นรายๆ ไป 
 ข้อ ๑๒  นายทหารนักเรียนมีเวลาศึกษาไม่ถึงร้อยละ ๘๕ ของปีการศึกษาหรือเวลาศึกษา
ตลอดหลักสูตร ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ หรือไม่มีสิทธิ์ส าเร็จการศึกษา เว้นแต่ผู้อ านวยการโรงเรียน
นายทหารช้ันผู้บังคับหมวด จะพิจารณาเป็นรายๆ ไป 
 
 
 

ข้อ ๑๓  การประเมิน... 
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 ข้อ ๑๓  การประเมินผลการศึกษา ให้ด าเนินโดยใช้ การประเมินผลเป็นระบบระดับคะแนน 
(GRAGING SYSTEM) 
   ๑๓.๑  ให้ก าหนดระดับคะแนน ค่าระดับคะแนน และเกณฑ์ ดังนี้ 
    ระดับคะแนน     ค่าระดับคะแนน  เกณฑ์ 
          A   ๔.๐๐   ดีมาก 
          B+   ๓.๕๐   ค่อนข้างดีมาก 
          B   ๓.๐๐   ดี 
          C+   ๒.๕๐   ค่อนข้างดี 
          C   ๒.๐๐   พอใช้ 
          D+   ๑.๕๐   ค่อนข้างพอใช้ 
          D   ๑.๐๐   ควรปรับปรุง 
          F   ๐.๐๐   ไม่ผ่านเกณฑ์ 
   ๑๓.๒  ค่าระดับคะแนนของแต่ละรายวิชา หรือรายหมวดวิชาท่ีทดสอบได้จากน า                         
คะแนนดิบของผู้เข้ารับการทดสอบแต่ละคนมาด าเนินกรรมวิธีเพื่อเป็นคะแนนมาตรฐาน 
   ๑๓.๓  ค่าระดับคะแนนเฉล่ีย (Grade Point Average) ได้จาการน าผลคูณของค่า
ระดับคะแนนกับน้ าหนักคะแนน หรือหน่วยกิตของแต่ละรายวิชา หรือรายหมวดวิชาตลอดหลักสูตรมารวมกัน
แล้วหารด้วยน้ าหนักคะแนนรวม หรือหน่วยกิตรวมท้ังหมดของหลักสูตร โดยการค านวณให้คิดเป็นทศนิยม  
๒ ต าแหน่ง 
   ๑๓.๔  ผู้ได้ค่าระดับคะแนนเฉล่ียต้ังแต่ ๒.๐๐ ขึ้นไป และค่าระดับคะแนนแต่ละ
รายวิชา หรือรายหมวดวิชา ต้ังแต่ ๑ ขึ้นไป ให้ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมินผลการศึกษา 
   ๑๓.๕  ผู้ได้ค่าระดับคะแนนเฉล่ียตลอดหลักสูตรต้ังแต่ ๒.๐๐ ขึ้นไป และค่าระดับ
คะแนน แต่ละรายวิชา หรือรายหมวดวิชาไม่ต่ ากว่า ๒ ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมินผลการศึกษา จัดเป็น
ประเภท ก ถ้าได้ค่าระดับคะแนนเฉล่ียตลอดหลักสูตรต้ังแต่ ๒.๐๐ ขึ้นไปและค่าระดับคะแนนแต่ละรายวิชา
หรือรายหมวดวิชาต่ ากว่า ๒ แต่ไม่ต่ ากว่า ๑ ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมินผลการศึกษา จัดเป็น ประเภท ข 
   ๑๓.๖  ผู้ได้ค่าระดับคะแนนเฉล่ียตลอดหลักสูตรต้ังแต่ ๒.๐๐ ขึ้นไป แต่ได้ค่าระดับ
คะแนน แต่ละรายวิชาหรือรายหมวดวิชาต่ ากว่า ๑ ให้มีการทดสอบแก้ตัวเป็นรายวิชา หรือรายหมวดวิชา ท่ีค่า
ระดับคะแนนต่ ากว่า ๑ แล้วน าคะแนนดิบท่ีได้ไปเปรียบเทียบกับคะแนนดิบของกลุ่มท่ีทดสอบคราวก่อน เพื่อ
ปรับเป็นค่าระดับคะแนน ถ้าผลการทดสอบครั้งใหม่ได้คะแนนต้ังแต่ ๒ ขึ้นไป ให้ได้รับค่าระดับคะแนน ๑ 
เท่านั้น และให้ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมินผลการศึกษา จัดเป็นประเภท ข ถ้าผลการทดสอบได้ค่าระดับ
คะแนนต่ ากว่า ๒ ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการศึกษา ท้ังนี้  ในการทดสอบแก้ตัวดังกล่าวให้ 
ผู้อ านวยการโรงเรียนนายทหารช้ันผู้บังคับหมวด ก าหนดการทดสอบแก้ตัวโดยเร็วท่ีสุดโดยให้ทันกับก าหนด 
ปิดการศึกษา 
 
 
 
 
 

๑๓.๗  เกณฑ์การประเมิน… 
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   ๑๓.๗  เกณฑ์การประเมินผลการศึกษาเป็นระบบระดับคะแนน ให้ใช้เกณฑ์  ดังนี้ 
    ค่าระดับคะแนนเฉล่ีย  เกณฑ์ความรู้ความสามารถ 
         ๓.๕๐ - ๔.๐๐   ดีมาก 
         ๓.๐๐ - ๓๔๙   ดี 
         ๒.๕๐ - ๒.๙๙   ปานกลาง 
         ๒.๐๐ - ๒.๔๙   พอใช้ 
         ต่ ากว่า ๒.๐๐   ไม่ผ่านเกณฑ์ 
   ๑๓.๘  การจัดล าดับท่ีในการทดสอบ ให้ผู้เข้ารับการทดสอบท่ีได้ค่าระดับคะแนน
เฉล่ียมากท่ีสุด เป็นล าดับท่ี ๑ และลดหล่ันกันลงไปตามล าดับ หากมีค่าระดับคะแนนเฉล่ียเท่ากัน ก็ให้อยู่ 
ในล าดับเดียวกันแล้วเรียงล าดับต่อไปจนครบจ านวนผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบ และให้จัดล าดับท่ี ผู้ท่ีสอบได้ 
ประเภท ก อยู่ในล าดับเหนือกว่า ประเภท ข  
   ๑๓.๙  การประกาศผลการศึกษาในแต่ละหมวดวิชา ประกาศเฉพาะภาคทฤษฎีและ
การประกาศผลจบการศึกษา ให้น าเรียนผู้อ านวยการโรงเรียนนายทหารช้ันผู้บังคับหมวดลงนาม ให้กรรมการ 
และเลขานุการ ตามข้อ ๙ เป็นผู้ประกาศผลการศึกษาในแต่ละหมวดวิชา และประกาศผลจบการศึกษา  
 ข้อ ๑๔  ผู้ท่ีถือว่าส าเร็จการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติ ตามนี้  
   ๑๔.๑  ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการศึกษา  
   ๑๔.๒  ผ่านเกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติ และการประเมินค่าคุณลักษณะ 
ส่วนบุคคล 
   ๑๔.๓  ได้รับหนังสือรับรอง หรือประกาศนียบัตร จากโรงเรียนนายทหารช้ันผู้บังคับหมวด 

 ข้อ ๑๕  ถึงแม้ผู้เข้ารับการศึกษาจะมีเวลาในการศึกษาครบร้อยละ ๘๕ แต่ถ้าไม่ผ่านเกณฑ์
การตัดคะแนนความประพฤติ และการประเมินค่าคุณลักษณะส่วนบุคคล มีคะแนนรวม/คะแนนเฉล่ีย 
ต่ ากว่า ๒.๐๐ จะไม่มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ หรือเมื่อเข้ารับการทดสอบ และผ่านเกณฑ์การประเมินผล
การศึกษาแล้ว แต่ไม่ผ่านเกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติ และการประเมินค่าคุณลักษณะส่วนบุคคล มี
คะแนนรวม/คะแนนเฉล่ีย ต่ ากว่า ๒.๐๐ ก่อนรับหนังสือรับรอง หรือประกาศนียบัตร จะไม่มีสิทธิได้รับหนังสือ
รับรอง หรือประกาศนียบัตร และถือว่าไม่ส าเร็จการศึกษา 

 ข้อ ๑๖  การรายงานผลการศึกษาโดยรวมเป็นช้ันหรือกลุ่ม ให้รายงานผลการศึกษาตามล าดับช้ัน
ให้ใช้แบบตาม ผนวก ค ของระเบียบกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษา  
ในสถานศึกษาของกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ พ.ศ.๒๕๕๖ 

 ข้อ ๑๗  การรายงานผลการศึกษาเป็นรายบุคคล ให้รายงานผลการศึกษา และผลการประเมิน
ค่าคุณลักษณะส่วนบุคคล ตามล าดับช้ันจนถึงต้นสังกัดของนายทหารนักเรียนเพื่อทราบ ให้ใช้ใบแบบตามผนวก จ 
ของระเบียบกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ว่าด้วย การวัดและประเมินผลการศึกษา ในสถานศึกษาของ  
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ พ.ศ.๒๕๕๖ 
 ข้อ ๑๘  เมื่อส้ินสุดการศึกษา ให้รายงานผลการศึกษาของนายทหารนักเรียนท่ีอยู่ในความ
รับผิดชอบต่อเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ (โดยรายงานผ่านส านักบริหารการศึกษาฯ) ภายใน ๑๐ วันท าการ
หลังปิดการศึกษา 
 

ข้อ ๑๙  ให้รองผู้อ านวยการ… 
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 ข้อ ๑๙  ให้รองผู้อ านวยการโรงเรียนนายทหารช้ันผู้บังคับหมวด รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

   ประกาศ ณ วันท่ี   ๓๐    พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ 
 
 
        
                                     (ลงช่ือ) นาวาอากาศเอก ศิรพงศ์   ศรีตุลานุกค์ 
                                                                  (ศิรพงศ์   ศรีตุลานุกค์) 
   ผู้อ านวยการโรงเรียนนายทหารช้ันผู้บังคับหมวด  
 กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ผนวก ข 

 
 
 
 
 

ระเบียบโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
ว่าด้วย คะแนนความประพฤติ โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 

พ.ศ.25๖๐ 
....................................................... 

 อาศัยอำนาจตาม ระเบียบกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ว่าด้วย การวัดและประเมินผลการศึกษา 
ในสถานศึกษาของกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ พ.ศ.๒๕๕๖ ข้อ ๒๐ ให้ผู้บังคับบัญชาสถานศึกษา กำหนด
หลักเกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติ และ/หรือการประเมินค่าคุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้เข้ารับการศึกษา
เพ่ิมเติมได้ นั้น โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จึงกำหนดระเบียบโรงเรียน
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ว่าด้วย คะแนนความประพฤติ โรงเรียนนายทหาร 
ชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ไว้ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
ว่าด้วย คะแนนความประพฤติ โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ พ.ศ.๒๕๖๐” 

 ข้อ ๒  ให้ใช้ระเบียบนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 ข้อ ๓  ให้ยกเลิกระเบียบโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด ว่าด้วย คะแนนความประพฤติ 
ผู้เข้ารับการศึกษา โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด พ.ศ.๒๕๕๖ 

 ข้อ ๔  ระเบียบนี้ใช้กับ นายทหารนักเรียนผู้เข้ารับการศึกษาในโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด 
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 

 ข้อ ๕  ให้นายทหารนักเรียนผู้เข้ารับการศึกษาในโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด  
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ มีคะแนนความประพฤติคนละ ๕๐ คะแนน 

 ข้อ ๖  ผู้มีอำนาจตัดคะแนนความประพฤติตามระเบียบนี้ คือ ผู้อำนวยการโรงเรียนนายทหาร
ชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 

 ข้อ ๗  ผู้มีสิทธิเสนอการตัดคะแนนความประพฤติตามระเบียบนี้  คือ ผู้บังคับบัญชา อาจารย์
โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 

 ข้อ ๘  ให้ผู้มีสิทธิเสนอการตัดคะแนนความประพฤติ แจ้งลักษณะความผิดให้นายทหารนักเรียน 
ผู้เข้ารับการศึกษาในโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ที่กระทำผิดทราบ  
เป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนรายงานขอตัดคะแนนความประพฤติ 

 ข้อ ๙  ให้แผนกปกครอง รายงานตามลำดับชั้นถึง ผู้อำนวยการโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด 
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ และเมื่อได้ตัดคะแนนความประพฤติผู้เข้ารับการศึกษาในโรงเรียนนายทหาร 
ชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ คนใดแล้วให้ แผนกปกครอง โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด 
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ แจ้งให้ผู้ถูกตัดคะแนนความประพฤติทราบทุกครั้ง 

ข้อ ๑๐  ให้แผนกปครอง… 
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 ข้อ ๑๐  ให้แผนกปกครอง โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกทหารอากาศ 
ลงหลักฐานการตัดคะแนนความประพฤติเป็นส่วนรวม แล้วรายงานสถานภาพคะแนนความประพฤติ ให้
ผู้อำนวยการโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ทราบตลอดระยะเวลาการศึกษา 

 ข้อ ๑๑  ให้แผนกปกครองแจ้งผลการตัดคะแนนความประพฤติ ให้อาจารย์ประจำสัมมนาทราบ 
เพ่ือประกอบการประเมินค่าคุณลักษณะส่วนบุคคลต่อไป 

 ข้อ ๑๒  นายทหารนักเรียน ผู้ใดถูกตัดคะแนนความประพฤติ เกิน ๔๐ คะแนน ให้ถือว่าผู้นั้น
ไม่สำเร็จการศึกษา และให้แผนกปกครอง รายงานตามลำดับชั้น ถึง ผู้อำนวยการโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด 
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ให้พ้นจากการศึกษาและส่งตัวกลับต้นสังกัด 

 ข้อ ๑๓  การตัดคะแนนความประพฤติ ให้เป็นไปตามผนวกซึ่งแนบท้ายระเบียบนี้ 

 ข้อ ๑๔  ให้ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และกำหนดระเบียบปลีกย่อยซึ่งไม่ขัดต่อระเบียบนี้ ได้ตามความจำเป็น 

   ประกาศ ณ วันที่   ๓๐    พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ 
 
 
        
                                     (ลงชื่อ) นาวาอากาศเอก ศิรพงศ์   ศรีตุลานุกค์ 
                                                                  (ศิรพงศ์   ศรีตุลานุกค์) 
   ผู้อำนวยการโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด  
 กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น.ท.          ร่าง  พ.ย.๖๐ 
ร.ต.      พิมพ์/ทาน  พน.ท. 
        ตรวจ  พ.ย.๖๐



ผนวก ก - ๑ 
ลักษณะความผิดและเกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติ 

ของผู้เข้ารับการศึกษาในโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
 

ลำดับ กรณีความผิด การลงทัณฑ์ หมายเหตุ 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๓. 

หมวดคำสั่ง และระเบียบ 
๑.1  ขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชา อาจารย์ ครูฝึก 
       โรงเรียนนายทหารชั้นผูบ้ังคับหมวดฯ   
๑.๒  ฝ่าฝืนระเบียบของโรงเรียนนายทหาร 
       ชั้นผู้บังคับหมวด 
๑.๓  ละเลย หลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ 
       ที่ได้รับมอบหมาย 
๑.๔  ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งในการศึกษา 
       ภูมิประเทศ, ดูงาน หรือฝึกภาคสนาม 
 
หมวดการเรียน 
๒.1  ขาดเรียนโดยไม่มีเหตุอันควร 
๒.2  หนีเรียน หลีกเลี่ยง หรือมีพฤติกรรม             
       ส่อเจตนาไม่สนใจในการเรียน กิจกรรม     
       และการฝึก 
๒.3  เข้าห้องเรียนหรือเข้าร่วมกิจกรรม                   
       ไม่ทันเวลาโดยไม่มีเหตุอันควร 
๒.4  นั่งฟังการบรรยายไม่เรียบร้อย ประพฤติ 
       ไม่เหมาะสมในห้องบรรยาย 
 
หมวดการสอบ 
๓.1  ทุจริตในการสอบ                                 
๓.๒  ส่อเจตนาทุจริตในการสอบ                  
๓.๓  ไม่ปฏิบัติตามคำชี้แจงของ อจ.ผู้คุมสอบ 
๓.๔  ชะโงกหรือชำเลืองดูคำตอบกัน 
๓.๕  มีพฤติกรรมรบกวนสมาธิผู้อื่น 
๓.๖  ลอกคำตอบกัน 
๓.๗  ถามหรือบอกคำตอบกัน 

 
ตัดไม่เกิน  ๒๐ คะแนน 
 
ตัดไม่เกิน  ๒0 คะแนน 
 
ตัดไม่เกิน  ๒5 คะแนน 
 
ตัดไม่เกิน  20 คะแนน 
 
 
 
ตัดไม่เกิน 5 คะแนน 
 
ตัดไม่เกิน 10 คะแนน 
 
ตัดไม่เกิน 5 คะแนน 
 
ตัดไม่เกิน  5 คะแนน 
 
 
 
ตัดไม่เกิน  ๒0 คะแนน                
ตัดไม่เกิน  ๑0 คะแนน 
ตัดไม่เกิน  10 คะแนน                    
ตัดไม่เกิน  10 คะแนน 
ตัดไม่เกิน  10 คะแนน                  
ตัดไม่เกิน  10 คะแนน 
ตัดไม่เกิน  10 คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



ผนวก ก - ๒ 
ลักษณะความผิดและเกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติ 

ของผู้เข้ารับการศึกษาในโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ (ต่อ) 
 

ลำดับ กรณีความผิด การลงทัณฑ์ หมายเหตุ 
๔. 
 
 
 

 
 
 

๕. 
 
 
 
 
 
 
 

 
๖. 
 
 
 

 
๗. 

หมวดการปฏิบัติทั่วไป 
๔.๑  ลงลายมือชื่อแทนกัน 
๔.๒  จอดรถยนต์ จักรยานยนต์ หรือ     
       จักรยานในที่ห้ามจอด 
๔.๓  เข้า - ออก รร.นม.ฯ ไม่เป็นไปตาม                        
       รร.นม.ฯ กำหนด 
 
หมวดความสามัคคี 
๕.1  พูดหรือกระทำการใด ๆ อันอาจ 
       ก่อให้เกิดการแตกความสามัคคี 
       ในหมู่คณะหรืออาจทำให้วินัยของ  
       นทน.เสื่อมลง 
๕.2  ประพฤติตนไม่เหมาะสมอันอาจจะ 
       ทำให้ชื่อเสียงและเกียรติยศของ  
       นทน.เสื่อมเสีย 
 
หมวดการแต่งกาย 
๖.1  แต่งกายไม่ถูกต้องตามระเบียบ ทอ.    
๖.๒  แต่งกายไม่เหมาะสมหรือไม่เป็นไป 
       ตามท่ีโรงเรียนกำหนด 
 
หมวดการปฏิบัติตน 
๗.1  ใช้วาจาหยาบคายหรือไม่สมควรต่อ   
       ผู้บังคับบัญชา อาจารย์ หรือครูฝึก 
๗.๒  กล่าวเท็จต่อผู้บังคับบัญชา อาจารย์ 
       หรือครูฝึก 
๗.2  ใช้กิริยาวาจาหยาบคายหรือไม่สมควร 
       กับเพ่ือน นทน. 
๗.3  ไม่รักษาความลับของทางราชการ 
๗.4  ไมแ่สดงความเคารพผู้บังคับบัญชา  
       อาจารย์ หรือครูฝึกท่ีอาวุโสกว่า 

 
ตัดไม่เกิน  5 คะแนน 
ตัดไม่เกิน  5 คะแนน 
 
ตัดไม่เกิน  5 คะแนน 
 
 
 
ตัดไม่เกิน  30 คะแนน 
 
 
 
ตัดไม่เกิน  20 คะแนน 
 
 
 
 
ตัดไม่เกิน  5 คะแนน 
ตัดไม่เกิน  5 คะแนน 
 
 
 
ตัดไม่เกิน  ๒๐ คะแนน 
 
ตัดไม่เกิน  ๓๐ คะแนน 
 
ตัดไม่เกิน  5 คะแนน 
 
ตัดไม่เกิน  50 คะแนน          
ตัดไม่เกิน  10 คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
ผนวก ก - ๓ 

ลักษณะความผิดและเกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติ 
ของผู้เข้ารับการศึกษาในโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ (ต่อ) 

 
ลำดับ กรณีความผิด การลงทัณฑ์ หมายเหตุ 

๘. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดเบ็ดเตล็ด 
๘.1  เล่นการพนัน 
๘.2  กลับก่อนเวลาโดยไม่ได้รับอนุญาต 
๘.3  ดื่มสุรามึนเมาจนครองสติไม่ได้ 
๘.4  สูบบุหรี่ในที่ห้ามสูบ 
๘.5  ลาไม่เป็นไปตามขั้นตอน 
๘.๖  เจตนากระทำความผิดฐานชู้สาว 
๘.๗  เสพ ครอบครอง จำหน่าย ซึ่งยาเสพติด 
       ใหโ้ทษที่ผิดกฎหมาย 
๘.๘  เจตนาถือเอาทรัพย์สิน หรือสิ่งของมีค่า 
       ของทางราชการ หรือของผู้อื่น 
       โดยเจ้าของไม่ยินยอมเอามาเป็นของตน 
 
 
 

 
ตัดไม่เกิน  ๒0 คะแนน 
ตัดไม่เกิน  5 คะแนน 
ตัดไม่เกิน  ๔0 คะแนน 
ตัดไม่เกิน  5 คะแนน 
ตัดไม่เกิน  5 คะแนน 
- ส่งกลับต้นสังกัด 
- ส่งกลับต้นสังกัดและดำเนินการ
ตามระเบียบทางราชการ 
- ส่งกลับต้นสังกัดและดำเนินการ
ตามระเบียบทางราชการ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
ผนวก ข - ๑ 

 

  บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   รร.นม.ยศ.ทอ.(โทร.๒-๒๙๒๕) 

ที่  กห.๐๖๓๗.๘(๓)/ วันที ่                
เรื่อง   รายงานการตัดคะแนนความประพฤติผู้เข้ารับการศึกษา 

เรียน   ผอ.รร.นม.ยศ.ทอ. 

ด้วย............................................................................หมายเลข...................................... .........
ผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตร......................................................................................................... รุ่นที่...................
ได้กระทำความผิดฐาน……………….……..................................................................................................................  

เมื่อวันที่.....................................................................................เวลาประมาณ................... ................................... 
จึงขอตัดคะแนนความประพฤติ ตามระเบียบ รร.นม.ยศ.ทอ.ว่าด้วย คะแนนความประพฤติ โรงเรียนนายทหาร
ชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ พ.ศ.๒๕๖๐ ลำดับ...................หมวด..................ข้อ...................... 
ลักษณะความผิดฐาน.......................................................................ตัดคะแนนความประพฤติ..................คะแนน  

จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณา 
 
 
     (ลงชื่อ)....................................................  
     ตำแหน่ง..................................................  
                                                             ผู้กล่าวหา 
 
ให้ 
- .............................................เป็นประธาน 
- .............................................เป็นกรรมการ 
- .............................................เป็นกรรมการ 
     
ดำเนินการสอบสวนต่อไป 
 

น.อ. 
     ผอ.รร.นม.ยศ.ทอ. 
     ........./......../........ 

 
 
 
 
 



ผนวก ข - ๒ 
ประกอบระเบียบโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 

ว่าด้วย คะแนนความประพฤติ โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ พ.ศ.๒๕๖๐ 
------------------------------------------ 

 
บันทึกการสอบสวนผู้เข้ารับการศึกษา หลักสูตร.............................................................. 

วันที่..........เดือน...............................พ.ศ............ 
ข้อความใดท่ีไม่ใช้ให้ขีดฆ่าออก และใส่เครื่องหมาย / ลงใน     ที่ต้องการ 

ผู้ถูกกล่าวหา ............................................................................................................................. ............... 
ผู้กล่าวหา ........................................................................................................ .................................... 
เรื่องท่ีกล่าวหา ............................................................................................................................. ............... 
คำให้การของผู้ถูกกล่าวหา ข้าฯ ขอให้การว่า ตามที่................................................................. .......ผู้กล่าวหา
กล่าวหาว่าข้าฯ ได้กระทำความผิดในเรื่อง....................................................................................... ......................
ข้าฯ ขอ      ยอมรับ          ไม่ยอมรับ      ว่าได้กระทำความผิด สาเหตุ เพราะ................................................. 
............................................................................................................................. ..................................................
.............................................................................................................................................................................
ข้าฯ ขอรับรองว่าได้ให้การตามความเป็นจริงทุกประการ และขอจบคำให้การเพียงเท่านี้ 

ลงชื่อ.........................................................ผู้ถูกกล่าวหา 
 (                                          ) 
สรุปผลการสอบสวน   ผู้ถูกกล่าวหา        กระทำความผิดจริง          ไม่ได้กระทำความผิด 
การดำเนินการ          ทำทัณฑ์บน     ตัดคะแนนความประพฤติ .....................คะแนน 
รวมคะแนนที่ถูกตัดไปแล้วรวม..............ครั้ง  รวมจำนวนคะแนน...............คะแนน  คงเหลือ...............คะแนน 
 

ลงชื่อ.................................................ผู้กระทำความผิด 
  (................................................) 

 
ลงชื่อ...............................................ประธานกรรมการ 

 (.............................................) 
ลงชื่อ................................................กรรมการ 

 (.............................................) 
ลงชื่อ................................................กรรมการ 

 (.............................................) 
 
อนุมัติ 
- รอง ผอ.รร.นม.ยศ.ทอ. ทราบ 
- ผปค., ดำเนินการต่อไป 
 

น.อ. 
             ผอ.รร.นม.ยศ.ทอ. 
            ........./........./......... 



ผนวก ค 

                                            
 
 
 
 

ระเบียบโรงเรียนนายทหารช้ันผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
ว่าด้วย การประเมินค่าคุณลักษณะส่วนบุคคล โรงเรียนนายทหารช้ันผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 

พ.ศ.๒๕๖๐ 
 

 อาศัยอ านาจตาม ระเบียบกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ว่าด้วย การวัดและประเมินผล
การศึกษา ในสถานศึกษาของกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ พ.ศ.๒๕๕๖ ข้อ ๒๐ ให้ผู้บังคับบัญชาสถานศึกษา 
ก าหนดหลักเกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติ และ/หรือการประเมินค่าคุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้เข้ารับ
การศึกษาเพิ่มเติมได้นั้น โรงเรียนนายทหารช้ันผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ว่าด้วย การประเมินค่า
คุณลักษณะส่วนบุคคลนายทหารนักเรียน หลักสูตรนายทหารช้ันผู้บังคับหมวด ไว้ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนนายทหารช้ันผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
ว่าด้วย การประเมินค่าคุณลักษณะส่วนบุคคล โรงเรียนนายทหารช้ันผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
พ.ศ.๒๕๖๐” 

 ข้อ ๒  ให้ใช้ระเบียบนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 ข้อ ๓  ให้ยกเลิก “ระเบียบโรงเรียนนายทหารช้ันผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
ว่าด้วย การประเมินค่าคุณลักษณะส่วนบุคคล โรงเรียนนายทหารช้ันผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
พ.ศ.๒๕๕๖” 

 ข้อ ๔  ระเบียบนี้ใช้กับนายทหารนักเรียนผู้เข้ารับการศึกษาในโรงเรียนนายทหารช้ันผู้บังคับหมวด 
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 

 ข้อ ๕  ผู้มีหน้าท่ีในการประเมินคุณลักษณะส่วนบุคคล ตามระเบียบนี้คือ คณะกรรมการ
ประเมินค่าคุณลักษณะส่วนบุคคลของนายทหารนักเรียนผู้เข้ารับการศึกษาในโรงเรียนนายทหารช้ันผู้บังคับหมวด 
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ซึ่งได้รับการแต่งต้ังตามค าส่ังโรงเรียนนายทหารช้ันผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษา
ทหารอากาศ 

 ข้อ ๖  การประเมินค่าคุณลักษณะส่วนบุคคล ให้เป็นไปตามระเบียบกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษา ในสถานศึกษาของกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ พ.ศ.๒๕๕๖ ข้อ ๑๘, 
ข้อ ๑๙, ผนวก ก - ๑ และ ผนวก ก - ๒ 

 ข้อ ๗  ให้รองผู้อ านวยการโรงเรียนนายทหารช้ันผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

 ประกาศ ณ วันท่ี    ๓๐    พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ 
 
 
                                     (ลงช่ือ) นาวาอากาศเอก ศิรพงศ์   ศรีตุลานุกค์ 
                                                                  (ศิรพงศ์   ศรีตุลานุกค์) 
   ผู้อ านวยการโรงเรียนนายทหารช้ันผู้บังคับหมวด  
 กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 



ผนวก ก - ๑ 
ก าหนดค านิยามการประเมินค่าคุณลักษณะส่วนบุคคล 

 

 ๑. ความวิริยะอุตสาหะ หมายถึง ความเอาใจใส่ต่อหน้าท่ีการงานและการศึกษา ความขยัน 
หมั่นเพียร ความอดทนและความต้ังใจในการท างาน การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ 
 ๒. วินัย หมายถึง การปฏิบัติตนตามระเบียบ ข้อบังคับ และแบบธรรมเนียมทหาร รวมท้ัง 
การตรงต่อเวลา 
 ๓. ความประพฤติ หมายถึง การแสดงออก กิริยา วาจา การมีสัมมาคารวะ การรู้จักกาลเทศะ 
และการควบคุมตนเอง 
 ๔. บุคลิกลักษณะ หมายถึง ลักษณะท่าทางองอาจผ่ึ งผาย เข้มแข็งสมกับเป็นทหาร  
ลักษณะท่าทางการวางตัวเหมาะสมกับสภาพของตน 
 ๕. นิสัยและอุปนิสัย หมายถึง ส่ิงท่ีประพฤติปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอจนเป็นความเคยชิน  
การยึดมั่นในส่ิง ท่ีถูกต้องซื่อสัตย์ สุจริต สุภาพเรียบร้อย อ่อนโยน โอบอ้อมอารี  ความกระตือรือร้น  
ในการปฏิบัติงาน ความอดกล้ันต่อสภาวะแวดล้อม 
 ๖. การสังคม หมายถึง การปฏิบัติตนต่อหมู่คณะ และสภาพแวดล้อมได้เหมาะสม ตามกาลเทศะ 
และระเบียบประเพณีอันดีงาม การมีมนุษยสัมพันธ์กับผู้อื่น ใจกว้างยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น ให้ความร่วมมือ
ในการท ากิจกรรมต่าง ๆ 
 ๗. ความเป็นผู้น า หมายถึง การแสดงออกในการน าหมู่คณะให้ปฏิบัติภารกิจได้ส าเร็จ
ตัดสินใจได้เหมาะสมกับสถานการณ์  
 ๘. เชาว์ริเริ่ม หมายถึง ความคิดในการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ ท่ีน าความเจริญเข้ามาสู่หมู่คณะ 
การมีปฏิภาณไวพริบ การแก้ไขปัญหาต่างๆ  
 ๙. การปฏิบัติงาน หมายถึง การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติภารกิจต่างๆ ความรับผิดชอบ
ต่อหน้าท่ี ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานให้ส าเร็จ การเสียสละต่อส่วนรวม 
 ๑๐. ดุลยพินิจ หมายถึง การวินิจฉัย ตัดสิน  หรือ ตกลงใจ โดยใช้ความคิดพิจารณา 
อย่างสมเหตุสมผล ละเอียดรอบคอบ และมีหลักเกณฑ์ 

 

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

 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ * ข้อ ๗.  รร.คท.ยศ.ทอ. ให้ใช้ค าว่า “ความเป็นครู” แทน “ความเป็นผู้น า” 
ความเป็นครู หมายถึง การแสดงออกในการเป็นครูให้ปฏิบัติภารกิจได้ส าเร็จ เช่น เป็นผู้มีคุณธรรมสูง รู้จัก
รับผิดชอบต่อหน้าท่ีการงานของตน มีความกระตือรือร้น จิตใจมั่นคง มีความเช่ือมั่นในการเป็นตัวอย่างท่ีดีแก่ศิษย ์
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เกณฑ์การประเมินค่าคุณลักษณะส่วนบุคคล ๑๐ ข้อ 

 
 
 

คุณลักษณะ 
ส่วนบุคคล 

ความหมายของคะแนนที่ประเมิน 

๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน 

๑. ความวิริยะ 
    อุตสาหะ 

มีความเอาใจใส่ใน
หน้าท่ีการงานและ
การศึกษาน้อย มีความ
อดทนน้อย ต้ังใจ
ท างานน้อย ไม่
แสวงหาความรู้
เพ่ิมเติม ต้องคอยให้
ค าแนะน าและกระตุ้น
เตือนอยู่เสมอ 

มีความเอาใจใส่ใน
หน้าท่ีการงานและ
การศึกษาปานกลาง  
มีความอดทน 
ขยันหมั่นเพียร และ
ต้ังใจท างานปานกลาง 
ศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้เพ่ือพัฒนา
ตนเองปานกลาง 
บางครัง้ต้องกระตุ้น
เตือน 

มีความเอาใจใส่ใน
หน้าท่ีการงานและ
การศึกษาดี มีความ
อดทน ขยันหมั่นเพียร 
และต้ังใจท างานดี มี
การศึกษาค้นคว้า
พัฒนาอยู่เสมอ 

มีความเอาใจใส่ใน
หน้าท่ีการงานและ
การศึกษาดีมาก  
มีความอดทน 
ขยันหมั่นเพียร และ
ต้ังใจท างานดีมาก  
มีการศึกษาค้นคว้า 
หาความรู้อยู่
ตลอดเวลาช่วยเหลือ
แนะน าในเรื่อง
การศึกษาให้แก ่
หมู่คณะ 

๒. วินัย ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ 
ข้อบังคับและแบบ
ธรรมเนียมทหาร ไม่
ตรงต่อเวลา โดยไม่มี
เหตุจ าเป็น ไม่มีการ
ปรับปรุงตนเองแม้จะ
ถูกตักเตือน 

ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ 
ข้อบังคับและแบบ
ธรรมเนียมทหารเมื่อมี
การก ากับดูแล ไม่ตรง
ต่อเวลาเป็นบางครั้ง
ต้องตักเตือนจึงมีการ
การปรับปรงุตนเอง 

ปฏิบัติตนตามระเบียบ
ข้อบังคับ และแบบ
ธรรมเนียมทหารดี 
โดยไม่ต้องมีการก ากับ
ดูแล ตรงต่อเวลาเป็น
ส่วนใหญ่ 

ปฏิบัติตนตามระเบียบ
ข้อบังคับ และแบบ
ธรรมเนียมทหารดีมาก 
ตรงต่อเวลา สามารถ
เป็นตัวอย่างที่ดี 
แก่หมู่คณะ 

๓. ความประพฤติ ไม่ประพฤติตนตาม
วัฒนธรรมประเพณี 
อันดีของหมู่คณะ ขาด
สัมมาคารวะ ไม่รู้จัก
กาลเทศะ ไม่มี
มารยาท ใช้วาจาไม่
สุภาพเป็นส่วนใหญ่ 

ประพฤติตนตาม
วัฒนธรรม ประเพณี
อันดีของหมู่คณะ  
มีสัมมาคารวะ รู้จัก
กาลเทศะ  
เป็นบางครั้ง 

ประพฤติตนตาม
วัฒนธรรม ประเพณี
อันดีของหมู่คณะ  
เป็นอย่างดี มีสัมมา
คารวะ รู้จักกาลเทศะ 
ในทุกโอกาส 

ประพฤติตนตาม
วัฒนธรรม ประเพณี
อันดีของหมู่คณะ  
เป็นอย่างดี มีสัมมา
คารวะ รู้จักกาลเทศะ 
ในทุกโอกาส เป็น
แบบอย่างที่ดีในเรื่อง
ความประพฤติ 
แก่หมู่คณะ 

๔.  บุคลิกลักษณะ มีลักษณะของความ
เข้มแข็ง และความสง่า
งามในแบบทหารน้อย 
การวางตัวไม่
เหมาะสมกับสภาพ
ของตนเอง 

มีลักษณะของความ
เข้มแข็ง และความสง่า
งามในแบบทหารปาน
กลาง มีท่าทางองอาจ
ผึ่งผาย การวางตัวไม่
เหมาะสมกับสภาพ
ของตนเอง 

มีลักษณะของความ
เข้มแข็ง และความ 
สง่างามในแบบทหาร
ที่ดี มีท่าทางองอาจ 
ผึ่งผาย แต่งกาย
ประณีต และวางตัว
เหมาะสมกับสภาพ
ของตนเอง 
เป็นส่วนใหญ่ 

มีลักษณะของความ
เข้มแข็ง และความ 
สง่างามในแบบทหาร 
ดีมาก มีท่าทางองอาจ 
ผึ่งผาย แต่งกาย
ประณีต และวางตัว 
เหมาะสมกับสภาพ
ของตนเอง 
เป็นส่วนใหญ่ 



เกณฑ์การประเมินค่าคุณลักษณะส่วนบุคคล (ต่อ) 
 

คุณลักษณะ 
ส่วนบุคคล 

ความหมายของคะแนนที่ประเมิน 

๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน 

๕.  นิสัยและ 
     อุปนิสัย 

แสดงกิริยาไม่สุภาพ
บ่อยครั้งขาดความ
ซื่อสัตย์ ขาดความ
กระตือรือร้นในการ
ปฏิบัติงาน        
ต้องก ากับดูแล
ตลอดเวลา            
มีความอดกลั้นต่อ
สภาวะแวดล้อมน้อย 

แสดงกิริยาสุภาพ
เรียบร้อย 
ปานกลาง มีความ
ซื่อสัตย์สุจริตปาน
กลางกระตือรือร้นใน
การปฏิบัติงาน 
เป็นบางครั้ง  
มีความอดกลั้น 
ต่อสภาวะแวดล้อม
ปานกลาง 

แสดงกิริยาสุภาพ
เรียบร้อยดี  
มีความซื่อสัตย์สุจริตดี 
กระตือรือร้นในการ
ปฏิบัติงานเป็นส่วน
ใหญ่ มีความอดกลั้น 
ต่อสภาวะแวดล้อมดี 

แสดงกิริยาสุภาพ
เรียบร้อยดีมาก   
มีความซื่อสัตย์สุจริต 
ดีมาก กระตือรือร้น  
ในการปฏิบัติงาน
ตลอดเวลา ทั้งต่อหน้า
และลับหลัง มคีวาม
อดกลั้นต่อสภาวะ
แวดล้อมดีมาก 
สามารถเป็นแบบอย่าง
ที่ดี แก่หมู่คณะ 

๖.  การสังคม 
      

เข้าสังคม และให้ความ
ร่วมมือในการท า
กิจกรรมต่างๆ ของหมู่
คณะน้อย ไม่รับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น 

มนุษยสัมพันธ์ 
ปานกลาง เข้าสังคม 
และให้ความร่วมมือใน
การท ากิจกรรมต่างๆ 
ของหมู่คณะ เป็น
บางครัง้ รับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่นเป็น
บางครัง้ 

มีมนุษยสัมพันธ์ดี  
เข้าสังคม และให้
ความร่วมมือในการท า
กิจกรรมต่างๆ  
ของหมู่คณะเป็นส่วน
ใหญ่ รับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่นเป็น
ส่วนใหญ่ 

มีมนุษยสัมพันธ์ 
ดีมาก เข้าสังคมได้ดี 
เป็นผู้ที่ท าให้
บรรยากาศในสังคม 
มีความเป็นกันเอง 
ให้ความร่วมมือในการ
ท ากิจกรรมต่างๆ  
ของหมู่คณะทุกครัง้ 
รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่นดี 

๗.  ความเป็นผู้น า ขาดความเชื่อมั่นใน
ตนเอง ลังเล ไม่กล้า
ตัดสินใจ ไม่รับฟัง
ความคิดผู้อื่น  
ไม่สามารถน า 
หมู่คณะในการปฏิบัติ
ภารกิจได้ มีความ
รับผิดชอบต่อหน้าท่ี 
การเป็นผู้น าน้อย  
ต้องคอยก ากับดูแล 

มีความเชื่อมั่นใน
ตนเองในบาง
สถานการณ์ ตัดสินใจ
เชื่องช้า รับฟัง
ความคิดผู้อื่นน้อย  
มีความกระตือรือร้น 
และน าหมู่คณะให้
ปฏิบัติภารกิจได้ใน
ระดับปานกลาง มี
ความรับผิดชอบต่อ
หน้าท่ีการเป็นผู้น า
ปานกลาง  
ต้องคอยกระตุ้นเตือน  
จึงจะมีการพัฒนา 

มีความเชื่อมั่นใน
ตนเองเป็นส่วนใหญ่ 
ตัดสินใจได้เหมาะสม
กับสถานการณ์  
รับฟังความคิดผู้อื่น
เป็นส่วนใหญ่ มีความ
กระตือรือร้นในการน า
หมู่คณะให้ปฏิบัติ
ภารกิจ มีความ
รับผิดชอบต่อหน้าท่ี
การเป็นผู้น าดี 

 

มีความเชื่อมั่นใน
ตนเองทุกสถานการณ์ 
ตัดสินใจได้เหมาะสม
กับสถานการณ์มีความ
กระตือรือร้นในการน า
หมู่คณะให้ปฏิบัติ
ภารกิจดีมาก มีความ
รับผิดชอบต่อหน้าท่ี
การเป็นผู้น าดีมาก  
มจีิตใจมั่นคง มีเหตุผล 
สามารถโน้มน้าวจิตใจ 
ของหมู่คณะให้ปฏิบัติ
ตามด้วยดี 

 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์การประเมินค่าคุณลักษณะส่วนบุคคล (ต่อ) 
 

คุณลักษณะ 
ส่วนบุคคล 

ความหมายของคะแนนที่ประเมิน 

๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน 

๘.  เชาว์ริเริ่ม ท าตามผู้อื่น หรือ 
ขอความคิดเห็น หรือ
ขอค าแนะน าจากผู้อื่น
เสมอ  
ไม่สามารถแก้ไข 
ปัญหาต่างๆ ได้ด้วย
ตนเอง ต้องคอยก ากับ
ดูแล 

มีความคิดเป็นของ
ตนเอง แต่จะลังเล 
ขาดความมั่นใจ และ
เลียนแบบผู้อื่น
บางครัง้ สามารถแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ได้เป็น
บางครัง้ โดยอาจต้องมี
ผู้แนะน า 

มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ดี มี
ปฏิภาณไหวพริบดี 
สามารถแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ได้เป็นส่วนใหญ่ 

มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ดีมาก มี
ปฏิภาณไหวพริบดี
มาก สามารถแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ได้ดีทุก
สถานการณ์ มีการ
พัฒนาสิ่งใหม่ๆ และ
น า 
ความเจริญมาสู่หมู่
คณะ 
 

๙.  การปฏิบัติงาน ให้ความร่วมมือ และ
เสียสละต่อหมู่คณะ 
หรือส่วนรวมน้อย     
มีความรับผิดชอบต่อ
หน้าท่ีการงานน้อย ยัง
ขาดความมุ่งมั่นในการ
ปฏิบัติงานให้ส าเร็จ 

ให้ความร่วมมือในการ
ปฏิบัติงานของหมู่
คณะ หรือส่วนรวม
เป็นบางครั้ง  
มีความรับผิดชอบต่อ
หน้าท่ีการงานปาน
กลาง มีความมุ่งมั่นใน
การปฏิบัติงานให้
ส าเร็จปานกลาง 
เสียสละต่อส่วนรวม
เป็นบางครั้ง 

ให้ความร่วมมือในการ
ปฏิบัติงานของหมู่
คณะ หรือส่วนรวม
เป็นส่วนใหญ่ มีความ
รับผิดชอบต่อหน้าท่ี
การงานดี มีความ
มุ่งมั่นในการ
ปฏิบัติงานให้ส าเร็จดี 
เสียสละต่อส่วนรวม
เป็นส่วนใหญ่ 

 

ให้ความร่วมมือใน
การปฏิบัติงานของ
หมู่คณะ หรือ
ส่วนรวมดีมาก    
มีความรับผิดชอบ
ต่อหน้าท่ีการงาน 
ดีมาก มีความมุ่งมั่น
ปฏิบัติงานจนส าเร็จ
และได้ผลอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
ให้ความร่วมมือ 
และเสียสละเพ่ือ
ส่วนรวมเป็นอย่างดี 

 
๑๐.  ดุลยพินิจ วินิจฉัย ตัดสินใจ  

ตกลงใจ ตาม
เหตุการณ์และ
สภาพแวดล้อม    
โดยไม่มีหลักเกณฑ์ 
ค านึงถึงเหตุผลน้อย 
ขาดความละเอียด
รอบคอบ 

วินิจฉัย ตัดสินใจ  
ตกลงใจได้อย่างดี 
สมเหตุสมผลเป็น
บางครัง้ มีหลักเกณฑ์  
แต่ยังขาดความ
ละเอียด รอบคอบ 
เป็นบางครั้ง 

วินิจฉัย ตัดสินใจ  
ตกลงใจได้อย่าง
สมเหตุสมผล มีความ
ละเอียด รอบคอบดี 
ค้นคว้าหาข้อมูล
ความรู้และใช้
หลักเกณฑ์มา
ประกอบการตัดสินใจ
เป็นส่วนใหญ่ 

วินิจฉัย ตัดสินใจ  
ตกลงใจได้ 
อย่างถูกต้อง 
มีเหตุผลดีมาก  
มีความละเอียด 
รอบคอบดีมาก 
ค้นคว้า  หาข้อมูล
ความรู้และใช้
หลักเกณฑ์มา
ประกอบการ
ตัดสินใจทุกครั้ง  
มีความคิด
สมเหตุสมผลเป็นที่
ยอมรับของหมู่คณะ 

 



ผนวก ง 
 
 
 
 
 

ระเบียบโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
ว่าด้วย ทรงผม ชุดกีฬา เสื้อชมกิจการ และเครื่องแบบฝึก  

พ.ศ.๒๕๖๑ 
---------------------------------------- 

 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษาในโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
ได้ปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน จึงได้กำหนดทรงผม ชุดกีฬา เสื้อชมกิจการ และเครื่องแบบฝึก ของผู้เข้ารับ
การศึกษาในโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
เหมาะสมไว้ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
ว่าด้วยทรงผม ชุดกีฬา เสื้อชมกิจการ และเครื่องแบบฝึก พ.ศ.๒๕๖๑” 

 ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบระเบียบโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
ว่าด้วยทรงผม ชุดกีฬา เสื้อชมกิจการ กระเป๋า หมวกแก๊ป และผ้าพันคอ พ.ศ.๒๕๖๐ 

 ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
  ๔.๑  “ผู้เข้ารับการศึกษา” หมายความว่า นายทหารนักเรียน หรือบุคคลที่เข้ารับการศึกษา
ในโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
  ๔.๒  “ทรงผม” หมายความว่า  นายทหารนักเรียนชาย ตัดผมทรงด้านข้างขาว ด้านบน
ยาวไม่เกิน ๒ ซ.ม. (ตามผนวก ก - ๑) นายทหารนักเรียนหญิง ผมยาวไม่เกินปกเสื้อด้านบน (ตามผนวก ก - ๒) 
  ๔.๓  “ชุดกีฬา” หมายความว่า เสื้อยืดคอปกสีดำ เทา น้ำเงิน ที่มีตราโรงเรียนนายทหาร 
ชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ อยู่บนหน้าอกซ้ายด้านหน้า ส่วนด้านหลังและด้านข้างใส่ข้อความได้
ตามเหมาะสม และ “กางเกง” หมายความว่า กางเกงสีดำ แถบสีเหลือง สีเขียว สีชมพู สีฟ้า ซึ่งจะใช้ในการปฏิบัติ
กิจกรรมของผู้เข้ารับการศึกษา โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ (ตามผนวก ข) 
  ๔.๔  “เสื้อชมกิจการ” หมายความว่า เสื้อยืดคอปก ที่มีตราโรงเรียนนายทหาร               
ชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ อยู่บนหน้าอกซ้ายด้านหน้า ส่วนด้านหลังและด้านข้างใส่ข้อความ
ได้ตามเหมาะสม ซึ่งจะใช้ในการปฏิบัติกิจกรรมของผู้เข้ารับการศึกษา โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธ
ศึกษาทหารอากาศ (ตามผนวก ค) 
  ๔.๕  “เครื่องแบบฝึก” หมายความว่า หมวกแก็ปทรงอ่อนสีพรางดิจิตอลที่มีตรา
กองทัพอากาศเสื้อปกสีพรางปล่อยเอว กางเกงฝึกพรางสีพราง เข็มขัดด้ายถักหรือวัตถุเทียมด้ายถักสีน้ำเงินดำ  ถุงเท้าสี
ดำ รองเท้าสูงครึ่งน่องหนังสีดำชนิดผูกเชือก ซึ่งให้ผู้เข้ารับการศึกษาโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธ
ศึกษาทหารอากาศ ใช้ใส่ในการฝึกวิชาทหาร (ตามผนวก ง) 
 
 

๔.๖  ข้อ ๔.๓ – ๔.๕… 



- ๒ - 
 
  ๔.๖  ข้อ ๓.๓ - ๓.๕ สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขได้ ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการ
ของโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 

 ข้อ ๕  ให้รองผู้อำนวยการโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
รกัษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

 ประกาศ ณ วันที่    ๗    พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 
 
 
                                       (ลงชื่อ) นาวาอากาศเอก ธันยวัต ชูส่งแสง 
        (ธันยวัต  ชูส่งแสง) 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด 
 กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
                                                                    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น.ท.          ร่าง  พ.ย.๖๐ 
ร.ต.      พิมพ์/ทาน  พ.ย.๖๐ 
น.ท.   
 
 
       ตรวจ  พ.ย.๖๐ 



 
ผนวก ก - ๑ 

 
ทรงผมนายทหารนักเรียนชาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านหน้า ด้านหลัง 

ด้านข้าง 



 
ผนวก ก - ๒ 

 
ทรงผมนายทหารนักเรียนหญิง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านข้าง 

ด้านหน้า ด้านหลัง 



 
ผนวก ข 

 
ชุดกีฬา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

         
 
 
 
 
 
 

ด้านหน้า ด้านหลงั 



 
ผนวก ค 

 
เสื้อชมกิจการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านหน้า ด้านหลัง 



 
ผนวก ง 

 
หมวกแก๊ปทรงสีอ่อนพราง 

 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ด้านหน้า ด้านหลงั 

เสื้อปกสีพรางปล่อยเอว กางเกงฝึกพรางสีพราง 



 ผนวก จ 
 

ค ำถวำยสตัย์ปฏิญำณ 

ของนำยทหำรนักเรียน หลักสตูร นำยทหำรชั้นผู้บังคบัหมวด  

ต่อพระฉำยำลักษณ์พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชริำลงกรณ               
พระวชิรเกล้ำเจำ้อยู่หัว 

 

 เพื ่อ แสดงความจงร ักภ ักด ี/ ต ่อองค ์สม เด ็จพระ เจ ้าอยู ่ห ัว / 
พระบาทสมเด็จ/พระปรเมนทรรามาธิบดี/ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ             
/พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว/จึงขอให้นายทหารนักเรียน/หลักสูตร นายทหารช้ัน
ผู้บังคับหมวด/รุ่นที่ ๘๒ ทุกท่าน/กล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณตามข้าพเจ้า  
 ข้าพเจ้า/ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า  
 ข้าพเจ้า /จัก เทิดทูนและรักษาไว้ /ซึ่ งสถาบัน  ชาติ /ศาสนา/
พระมหากษัตริย์ 
 ข้าพเจ้า/จักขยันหมั่นเพียร/ตั้งใจเล่าเรียนศึกษา/เคารพเช่ือฟัง/และจัก
ป ฏิ บั ติ ต น / ใ ห้ อ ยู่ ใ น ร ะ เ บี ย บ วิ นั ย / ต า ม  ก ฎ  ร ะ เ บี ย บ / 
แ ล ะ ข้ อ บั ง คั บ / ข อ ง โ ร ง เ รี ย น น า ย ท ห า ร ช้ั น ผู้ บั ง คั บ ห ม ว ด / 
โดยเคร่งครัด  

ข้ า พ เ จ้ า / จั ก เ ป็ น น า ย ท ห า ร นั ก เ รี ย น ที่ ดี / ต อ บ แ ท น คุ ณ 
ของชาติ/และปกป้องแผ่นดินไทย 

ข้าพเจ้า/จักไม่เก่ียวข้องกับยาเสพติด/ทั้งมวล 
ข้ า พ เ จ้ า / จั ก พ ร้ อ ม ใ จ กั น ธ า ร ง ไ ว้ / ซึ่ ง ศั ก ดิ์ ศ รี / ช่ื อ เ สี ย ง / 

และเกียรติภูมิของสถาบันแห่งนี้/ให้มั่นคงสถาพรสืบไป 
 



ผนวก ฉ 

 

ค ำปฏิญำณตนเพ่ือสร้ำงจิตส ำนึกในควำมเป็นทหำรอำกำศ 

 

ข้ำพเจ้ำ ขอปฏิญำณว่ำ 

ข้ำพเจ้ำ จักอยู่ในระเบียบวินัยอันดี มีควำมมุ่งมั่น ต่ังใจปฏิบัติงำนของตนให้มีควำมเช่ียวชำญ    
           อย่ำงมืออำชีพ 

ข้ำพเจ้ำ จักยึดมั่นในระบบเกียรติศักด์ิ ช่ือสัตย์ จงรักภักดีต่อชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์                           
           มีคุณธรรมจริยธรรม กล้ำท ำในสิ่งท่ีถูกต้อง 
ข้ำพเจ้ำ จักมีควำมรับผิดชอบต่อตนเอง หน่วยงำน สังคมและประเทศชำติ โดยยึด   
           ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก 



ผนวก ช 
 
 
 
 
 
 

ค ำรำยงำนต่ำงๆ 
 

๑.น.เวรฯ เรียกแถว 
 “หน้ากระดาน ๑๒ แถว ปิดระยะ ตามสัมมนา มาหาข้าพเจ้า”,“นิ่ง”,“แต่ละสัมมนานับ”, พัก  
“จัดเครื่องแต่งกายให้เรียบร้อย”, (เลิกท า) “นักเรียนผู้บังคับหมวด แถว-ตรง”, “ตามระเบียบพัก” 

๒.น.เวรฯ น ำกล่ำวค ำปฏิญำณ (ว่ิงไปหยุดหน้ำแถวยืนตำมระเบียบพัก)  

“นักเรียนผู้บังคับหมวด กล่าวค าปฏิญาณตามข้าพเจ้า” “แถว-ตรง”ตรงหน้าวันทยหัตถ์ “ยก,อก” อึ๊บ “ผู้น าท่ีดี 
ย่อมถึงพร้อมด้วยความรู้ ความประพฤติ และพลานามัย” (๓ ครั้ง) ลดมือลง กลับหลังหัน วิ่งกลับเข้าหัวแถว                                  
กลับหลังหัน ส่ัง มือลง “พัก”ซ้ายหันเข้าหาแถว ส่ัง “แถว-ตรง”,“ตามระเบียบพัก”ขวาหันแล้วตามระเบียบพัก 

๓.รำยงำนยอดของ น.เวรฯ 
 “นักเรียนผู้บังคับหมวดแถวตรงแสดงความเคารพอาจารย์เวรประจ าวัน”ตรงหน้าวันทยหัตถ์        
“ยก,อก” อึ๊บ (ตบเท้าวิ่งหักฉากไปหยุดหน้าอาจารย์เวร ท าวันทยหัตถ์) แล้วรายงาน 
 “กระผม (ดิฉัน) นักเรียนผู้บังคับหมวด…..รักชาติ  ยิ่งชีพ.....เป็นนายทหารเวร โรงเรียนนายทหาร 
ช้ัน ผู้บังคับหมวด ได้น านักเรียนผู้บังคับหมวดรุ่น ท่ี . . . . . . . . .มารับการอบรมวันนี้จ านวน………………คน  
บัดนี้พร้อมแล้ว ครับ (ค่ะ)” 
 ลดมือลง เดินขึ้นไปส่งยอด กลับหลังหัน เดินลงมา ตบเท้าหยุดจุดเดิม กลับหลังหัน ท าวันทยหัตถ์   
ลดมือลงกลับหลังหัน ตบเท้าวิ่งกลับหัวแถว ส่ัง ,มือลง“พัก” ซ้ายหันเข้าหาแถว ส่ังนักเรียนผู้บังคับหมวด 
“แถว-ตรง”,“ตามระเบียบพัก”ขวาหันแล้วตามระเบียบพัก 

๔.กำรเชิญธง (น.เวรฯ ) 
 “นักเรียนผู้บังคับหมวด เตรียมเชิญธง” “แถว-ตรง” “เชิญธง” ผู้เชิญธงกลับเข้าแถว ส่ัง “พัก” ซ้ายหัน
เข้าหาแถว ส่ัง “แถว-ตรง”, “ตามระเบียบพัก” ขวาหันแล้วตามระเบียบพัก 

๕.ผช.น.เวรฯ รำยงำนยอดรับประทำนอำหำรแต่ละหมวด 
 “หมวดท่ี…….. “แถว-ตรง” แสดงความเคารพ นายทหารเวรประจ าวัน” ตรงหน้าวันทยหัตถ์                          
“ยก,อก” อึ๊บ ลดมือลง ตบเท้าวิ่งหักฉากไปหยุดหน้า น.เวรฯ แล้วรายงาน 
 “กระผม (ดิฉัน) นักเรียนผู้บังคับหมวด….. รักชาติ ยิ่งชีพ….. เป็นผู้ช่วยนายทหารเวรหมวดท่ี.......  
ได้น านักเรียนผู้บังคับหมวด หมวดท่ี........ มารับประทานอาหาร จ านวน………… คน ครับ (ค่ะ)” 
 ลดมือลง กลับหันหลัง ตบเท้าวิ่งกลับเข้าหัวแถว ตบเท้าหันหน้าไปด้านหลัง กลับหลังหัน ท าวันทยหัตถ์ 
ส่ัง มือลง “พัก” ซ้ายหันเข้าหาแถว ส่ัง นักเรียนผู้บังคับหมวด“แถว-ตรง”, “ตามระเบียบพัก”ขวาหันแล้ว    
ตามระเบียบพัก                                                                                                                                                                        
น.เวรสั่ง นักเรียนผู้บังคับหมวด “แถว-ตรง”ขวาหันแต่ละหมวดจัดแถวตอนเรียง๔ จัดแถว,นิ่ง,พัก 

 



๖.ค ำบอกค ำสั่งกำรรับประทำนอำหำรกลำงวัน (น.เวรฯ) 
 หน้าโรงเล้ียงส่ัง “นักเรียนผู้บังคับหมวด “แถวตรง” “ถอดหมวก”, “ขวา-หัน”, “สองแถวริมซ้าย 
ประจ าโต๊ะอาหาร ข้างหลังทางซ้าย วิ่ งหน้าวิ่ ง ” , “สองแถวท่ี เหลือ ข้างหลังทางซ้าย  วิ่ งหน้าวิ่ ง ” 
 ด้านบนโรงเล้ียงส่ัง “ขวา-ซ้าย หัน”, “จัด-เก้าอี้”, “นั่ง”, “ตบฉาก”, “ขัดหลัง”, “ตักข้าว-รินน้ า”, 
“ทานได้” นทน.ฯ เชิญอาจารย์ทานข้าว “อาจารย์ครับ ทานข้าวครับ” 
 รับประทานอาหารเสร็จส่ัง “นักเรียนผู้บังคับหมวด ลุก”, “เก็บเก้าอี้”, “ขวา-ซ้าย หัน”, “สองแถวริมซ้าย 
ลงไปจัดแถว วิ่งหน้า วิ่ง”, “สองแถวต่อไป วิ่งหน้า วิ่ง”, .... “สองแถวที่เหลือ วิ่งหน้า วิ่ง” 

๗.กำรออกก ำลังกำยตอนเช้ำ 
 “ตามค าส่ัง ของ อจ.ปกครอง / ให้ กระผม (ดิฉัน) / นักเรียนผู้บังคับหมวด /… รักชาติ ยิ่งชีพ… /  
กางแขนบิดล าตัว ซ้าย-ขวา, ดันพื้น /..๒๐ ครั้ง../..เพื่อเตรียมความพร้อมของร่างกาย... / ขออนุญาตปฏิบัติ
ครับ (ค่ะ)” (คนคุมแถวส่ัง) กางแขนบิดล าตัว ซ้าย-ขวา, ดันพื้น / ท า / ๒๐ ครั้ง/ ท า 
 ตามค าส่ัง ของ..อจ.ปกครอง../ ให้กระผม (ดิฉัน) / นักเรียนผู้บังคับหมวด/.. รักชาติ ยิ่งชีพ.. /  
กางแขนบิดล าตัว ซ้าย-ขวา, ดันพื้น... ๒๐... ครั้ง/ เพื่อเตรียมความพร้อมของร่างกาย / บัดนี้ปฏิบัติเสร็จ
เรียบร้อย แล้วครับ (ค่ะ) 

๘.รำยงำนตัวต่อธงประจ ำ รร.นม. เม่ือมำถึง และก่อนกลับบ้ำน 
 เมื่อมาถึง ผู้ควบคุมแถว บอกแสดงความเคารพ ใช้ค าว่า “นักเรียนผู้บังคับหมวด ” “แถวตรง”
ตรงหน้าวันทยหัตถ์ “ยก,อก” อึ๊บ รายงาน กระผม (ดิฉัน) /นักเรียนผู้บังคับหมวด/..รักชาติ ยิ่งชีพ.../หมายเลข
..๐๑๐๑../เหล่าทหาร อากาศโยธิน/ สังกัด กองบิน ๑ ครับ (ค่ะ) 
 กระผม (ดิฉัน)/ จะปฏิบัติตามกฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ/และค าส่ัง/ของผู้บังคับบัญชา/ ครู /อาจารย์  
อย่างเคร่งครัด 
 ก่อนกลับ ผู้ควบคุมแถว บอกแสดงความเคารพ ใช้ค าว่า “นักเรียนผู้บังคับหมวด” “แถวตรง”ตรงหน้า
วันทยหัตถ์ “ยก,อก” อึ๊บ รายงาน กระผม (ดิฉัน) /นักเรียนผู้บังคับหมวด/...รักชาติ ยิ่งชีพ.../หมายเลข....... /
เหล่าทหาร อากาศโยธิน/ สังกัด กองบิน ๑ ครับ (ค่ะ) 
 กระผม (ดิฉัน)/ จะไม่กระท าเส่ือมเสียช่ือเสียง/ และเกียรติยศ/ ต่อโรงเรียน/ นายทหารช้ันผู้บังคับหมวด/
เป็นอันขาด 

๙.ขออนุญำตผ่ำน 
 โค้ง ๑ ครั้ง “ขออนุญาตผ่านครับ (ค่ะ)” โค้ง ๑ ครั้ง 

๑๐.ขออนุญำตเข้ำห้อง, เข้ำพบ 
 เคาะประตูหน้าห้อง ๓ ครั้ง แล้วรายงานตัว กระผม (ดิฉัน) / นักเรียนผู้บังคับหมวด/..รักชาติ ยิ่งชีพ../  
ขออนุญาตเข้าห้อง / แผนกปกครอง ครับ (ค่ะ) แล้วเข้ามาในห้อง 
 เมื่อเข้ามาพบ จึงรายงานตัว กระผม (ดิฉัน) / นักเรียนผู้บังคับหมวด/..รักชาติ ยิ่งชีพ../ ขออนุญาต  
เข้าพบ.....(ช่ือผู้ท่ีต้องการเข้าพบ) ครับ (ค่ะ) 

๑๑.เม่ือโดนท ำโทษ 
 ตามค าส่ัง (ของใคร?) ของ อจ.ท่ีปรึกษาหรือผู้ตรวจ/ ให้กระผม (ดิฉัน)/ นักเรียนผู้บังคับหมวด/ 
....รักชาติ ยิ่งชีพ..../กางแขนบิดล าตัว ซ้าย-ขวา, ดันพื้น ๒๐ ครั้ง/ ฐาน รองเท้าไม่มัน/ ขออนุญาตปฏิบัติ ครับ 
(ค่ะ) 
 เมื่อปฏิบัติเรียบร้อยรายงาน ตามค าส่ัง ของ อจ.ท่ีปรึกษาหรือผู้ตรวจ/ ให้กระผม (ดิฉัน)/ นักเรียน 
ผู้บังคับหมวด/..รักชาติ ยิ่งชีพ../กางแขนบิดล าตัว ซ้าย-ขวา, ดันพื้น ๒๐ ครั้ง/ฐาน รองเท้าไม่มัน/ บัดน้ีปฏิบัติเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว ครับ (ค่ะ) 



๑๒.รำยงำนยอดฝึกกีฬำ 
 แสดงความเคารพ ผู้รับผิดชอบกีฬา “แถวตรง”โค้งค านับ ส่ัง“ยก,อก” อึ๊บ กระผม (ดิฉัน)/ นักเรียนผู้บังคับ
หมวด/..รักชาติ ย่ิงชีพ../ ได้น านักเรียนผู้บังคับหมวดรุ่นท่ี.........../ มารับการฝึกกีฬาวันน้ี จ านวน....คน บัดน้ีพร้อมแล้ว
ครับ (ค่ะ) 
๑๓.รำยงำนยอดกำรฝึกวิชำทหำร 
 แสดงความเคารพ ผู้รับผิดชอบการฝึกวิชาทหาร “แถวตรง”ตรงหน้าวันทยหัตถ์ “ยก,อก” อึ๊บ กระผม 
(ดิฉัน)/ นักเรียนผู้บังคับหมวด/ ..รักชาติ ย่ิงชีพ../ ได้น านักเรียนผู้บังคับหมวดรุ่นท่ี......../ มารับการฝึกวิชาทหารวันน้ี 
จ านวน.....คน บัดน้ีพร้อมแล้วครับ (ค่ะ) 
 
          กำรบอกค ำสั่งของผู้ควบคุมแถว เช้าหน้าศูนย์ภาษา ยศ.ทอ. (๕ - ๒๐ คน รวมผู้ควบคุมแถว) 
 ฟังเรียกแถว “ตอนเรียงสี่ มาหาข้าพเจ้า” “น่ิง” “แถวริมขวา นับ” ตบเท้าวิ่งไปหยุดข้างแถวกึ่งกลางด้านขวา 
หันหน้าไปทางด้านหลัง กลับหลังหันมาแล้วสั่ง “หน้าเดิน”หน้าหอพระ 
 สั่ง “แถว-หยุด” หันเข้าหาแถว สั่ง “ขวาหัน” กลับหลังหัน(ผู้ควบคุมแถว)สั่ง “วางกระเป๋า” สั่ง “ถอดหมวก” 
แล้วไหว้พระต่อจากท่าถอดหมวก ไหว้เสร็จ กลับมาอยู่ท่าถอดหมวก แล้วสั่ง “สวมหมวก” “หยิบกระเป๋า” กลับหลังหัน 
(ผู้ควบคุมแถว) สั่ง “ซ้ายหัน” (ผู้ควบคุมแถวขวาหัน) สั่ง“หน้าเดิน”หน้าลานรวมพล 
 สั่ง “แถว-หยุด” หันเข้าแถวแล้ว (ผู้ควบคุมแถว)สั่ง “ซ้าย-หัน” “หัวแถวเป็นหลัก ปิดระยะ” “น่ิง” “พัก” 
ท าขวาหันแล้วตบเท้าวิ่งไปหยุดหัวแถว บอก “นักเรียนผู้บังคับหมวด ” “แถว-ตรง”ตรงหน้าวันทยหัตถ์ “ยก,อก”..
อึ๊บ รายงาน (นทน.ท าวันทยหัตถ์) รายงานตัวพร้อมปฏิญาณ สั่ง“พัก” หันเข้าหาแถว สั่ง “แถว-ตรง” “ขวา-หัน” ตบ
เท้าวิ่งไปหยุดข้างแถว (ทางขวา) กลับหลังหัน แล้วสั่ง “หน้าเดิน”เตรียมความพร้อมของร่างกาย 
 สั่ง “แถวหยุด” หันเข้าหาแถว แล้วสั่ง “ซ้าย-หัน” “จัดแถวเพื่อเตรียมความพร้อมร่างกาย จัดแถว” 
(จัดแถวเปิดระยะ ๑ ช่วงแขน) สั่ง “น่ิง” ท าขวาหันวิ่งไปหยุดหัวแถว สั่ง “วางกระเป๋า”สั่ง“ถอดหมวก”วางหมวก 
บนกระเป๋า แล้วสั่ง “รายงาน” “ตามค าสั่ง ของ อจ.ปกครอง / ให้ กระผม (ดิฉัน) / นักเรียนผู้บังคับหมวด /  
รักชาติ ยิ่งชีพ /กางแขนบิดล าตัว ซ้าย-ขวา, ดันพื้น / ๒๐ ครั้ง/ เพื่อเตรียมความพร้อมของร่างกาย / ขออนุญาต
ปฏิบัติครับ (ค่ะ)” รายงานตัวเสร็จ สั่ง “กึ่งขวาหัน กางแขนบิดล าตัว ซ้าย-ขวา, ดันพื้นท่าเริ่มต้น ท า / ๒๐ ครั้ง/” 
“ท า” “ลุก”“กึ่งซ้ายหัน” “รายงาน”ตามค าสั่ง ของ อจ.ปกครอง/ ให้กระผม (ดิฉัน) / นักเรียนผู้บังคับหมวด/ รักชาติ 
ยิ่งชีพ /กางแขนบิดล าตัว ซ้าย-ขวา, ดันพื้น ๒๐ ครั้ง/ เพื่อเตรียมความพร้อมของร่างกาย/ บัดน้ีปฏิบัติเสร็จเรียบร้อย
แล้วครับ (ค่ะ)“สวมหมวก” “หยิบกระเป๋า” หันเข้าหาแถว สั่ง “หัวแถวเป็นหลักปิดระยะ” “น่ิง” ขวาหันวิ่งไปหยุด
หน้าแถว หันหน้าไปทางท้ายแถว แล้วซ้ายหันเข้าหาแถว สั่ง “เลิกแถว” 
 
หมำยเหตุ     เมื่อผู้คุมแถวสั่งแถวตรง นักเรียนผู้บังคบหมวดต้อง “ยก,อก” ทุกครั้ง 
 
 
 
 

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



ผนวก ซ 
 

หมายเลขโทรศัพท์ 
 
หมายเลขโทรศัพท์ รร.นม.ยศ.ทอ. 

- ผอ.รร.นม.ยศ.ทอ.      ๒-๒๙๑๘ 
- รอง ผอ.รร.นม.ยศ.ทอ.     ๒-๒๙๑๖ 
- ผกศ.รร.นม.ยศ.ทอ.และผู้รับผิดชอบกีฬา  ๒-๒๙๒๕, ๒-๓๓๗๑, ๒-๖๒๑๖ 
- ผปค.รร.นม.ยศ.ทอ.     ๒-๕๓๕๑, ๒-๖๒๑๗, ๒-๖๒๑๘ 
- ผวผ.รร.นม.ยศ.ทอ.     ๒-๖๑๑๔-๕ 
- ฝบศ.รร.นม.ยศ.ทอ.     ๒-๕๙๔๙ 
- มว.ธก.รร.นม.ยศ.ทอ.     ๒-๓๓๗๐, ๒-๒๙๐๙ (พ่วงโทรสาร) 
- น.กรรมวิธีข้อมูล รร.นม.ยศ.ทอ.   ๒-๒๙๒๖ 
- เจ้าหน้าท่ีการเงิน      ๒-๒๗๒๑  
- ห้องควบคุมเสียง(ห้องบรรยาย) รร.นม.ยศ.ทอ. ๒-๕๓๕๒ 

 
**หมายเหตุ การโทรจากภายนอกให้ใช้ ๐ ๒๕๓๔ ตามด้วยหมายเลข ๔ ตัวท้าย เช่น ผปค.ฯ ๐ ๒๕๓๔ ๕๓๕๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผนวก ฌ 
 

สถานที่ 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(แผนที)่ 
 
 ๑. ช้ันล่างอาคาร รร.นม.ยศ.ทอ. ฝ่ังทิศเหนือ ประกอบด้วย 
  ๑.๑ ห้อง ผกศ.รร.นม.ยศ.ทอ. 
  ๑.๒ มว.ธก.รร.นม.ยศ.ทอ. 
  ๑.๓ ห้องประชุม รร.นม.ยศ.ทอ. 
  ๑.๔ ห้องพัสดุ รร.นม.ยศ.ทอ. 
 ๒. ช้ันล่างอาคาร รร.นม.ยศ.ทอ. ฝ่ังทิศใต้ ประกอบด้วย 
  ๒.๑ ห้องรับรอง รร.นม.ยศ.ทอ. 
  ๒.๒ ห้อง ฝบศ.รร.นม.ยศ.ทอ. 
  ๒.๓ ห้อง น.กรรมวิธีข้อมูล รร.นม.ยศ.ทอ. 
 ๓. ช้ันบนอาคาร รร.นม.ยศ.ทอ.ฝ่ังทิศเหนือ ประกอบด้วย 
  ห้องสัมมนา ๑ - ๘ (ห้องสัมมนา ๙ - ๑๒ อยู่ท่ีช้ันล่าง อาคาร บก.ยศ.ทอ.ด้านทิศตะวันตก ฝ่ังทิศใต้) 
 ๔. ช้ันบน อาคาร รร.นม.ยศ.ทอ. ฝ่ังทิศใต้ ประกอบด้วย 
  ๔.๑ ห้อง ผปค.รร.นม.ยศ.ทอ. 
  ๔.๒ ห้อง ผวผ.รร.นม.ยศ.ทอ. 
  ๔.๓ ห้อง ผอ.รร.นม.ยศ.ทอ. 
  ๔.๕ ห้อง รอง ผอ.รร.นม.ยศ.ทอ. 



 



ผนวก ญ 

หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รร.นม.ยศ.ทอ. 
พ.ศ.๒๕๖๑ 

  หลักสูตรนายทหารช้ันผู้บังคับหมวด มี 4 หมวดวิชา แบ่งออกเป็น บรรยาย 126 ชม. 
สัมมนา 20 ชม. ปฏิบัติ 354 ชม. (ในหน่วย 224 ชม. นอกหน่วย 130 ชม.) และในแต่ละหมวดวิชา 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และรายละเอียดดังนี้ 

หมวดวิชาที่ ๑ พื้นฐานของผู้น าและผู้บังคับบัญชา  
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษา มีความเข้าใจในการเป็นผู้น าและผู้บังคับบัญชา ท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม   
มีทักษะในการติดต่อส่ือสาร มีความคิดอย่างเป็นระบบ สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชา          
มีเทคนิคการบริหารจัดการสมัยใหม่ สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- หน่วยกิต    ๕  หน่วยกิต 
- บรรยาย  62 ช่ัวโมง 
- สัมมนา  12 ช่ัวโมง 
- ปฏิบัติ   52 ช่ัวโมง 

หมวดวิชาที่ ๒ การทหารและกิจการกองทัพอากาศ 
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษามีความเข้าใจ ประวัติ หลักนิยม การจัดส่วนราชการ และการปฏิบัติ
ภารกิจของส่วนราชการ ทอ. เพื่อให้มีความพร้อม และน าไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง 

- หน่วยกิต    3  หน่วยกิต 
- บรรยาย  52 ช่ัวโมง 
- สัมมนา    8 ช่ัวโมง 
- ปฏิบัติ    6 ช่ัวโมง 

หมวดวิชาที่ ๓ การฝึกความเป็นผู้น าทางทหาร 
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษามีทักษะ ความเป็นทหารและยุทธวิธีทางทหารเบื้องต้น รวมท้ังมีเจตคติท่ีดี
ต่อทหารอาชีพ และมีบุคลิกลักษณะท่ีเหมาะสมท่ีจะเป็นนายทหารช้ันสัญญาบัตรระดับเรืออากาศของกองทัพอากาศ 

- หน่วยกิต   ๕  หน่วยกิต 
- บรรยาย   ๔ ช่ัวโมง 
- สัมมนา   - ช่ัวโมง 
- ปฏิบัติ        ๒๑๒ ช่ัวโมง 

หมวดวิชาที่  ๔  กิจกรรมและวิชาเสริมหลักสูตร 
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษามีความเข้าใจในการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ และข้อบังคับของ รร.นม.ยศ.ทอ.    
ในระหว่างการศึกษา และวิชาเสริมหลักสูตร นอกจากนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาได้รับความรู้ และประสบการณ์                
จากการศึกษาดูงานหน่วยงานของกองทัพอากาศ ภาครัฐ และเอกชน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการประยุกต์       
ใช้ต่อการปฏิบัติราชการ 

- หน่วยกิต   ๑  หน่วยกิต 
- บรรยาย   ๘ ช่ัวโมง 
- สัมมนา    - ช่ัวโมง 
- ปฏิบัติ           ๘๔ ช่ัวโมง 

 



ผนวก ฏ 
 

ค ำกล่ำวขอบคุณหรือมอบของที่ระลึก 
 
      - ผู้ว่าราชการจังหวัด 
๑. เรียน ...................................................  - ผู้บังคับฐานบิน 
      - ฯลฯ 
 
๒. กระผม (ดิฉัน) ในนามของคณะนายทหารนักเรียนโรงเรียนนายทหารช้ันผู้บังคับหมวด รุ่นท่ี ..................... 
 
        - บรรยายสรุป 
 - ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด .......................   (จัด จนท.บรรยาย 
๓. ขอขอบคุณ         ท่ีได้กรุณา    สรุปเรื่องราวของ............................. 
 - ผู้บังคับฝูงบิน ....................................... - อ านวยความสะดวก 
 ในการเข้าชม 
  กิจการของ....................................... 
 
          - บรรยายสรุป    
๔. ความรู้ต่าง ๆ ท่ีได้รับจาก ........................ 
          - เข้าชมกิจการ   ครั้งนี้จะเป็นประโยชน ์
ต่อการศึกษาในปัจจุบันและการปฏิบัติราชการในอนาคตของคณะนายทหารนักเรียนเป็นอย่างมาก 
หรืออำจเพิ่มกรณีพิเศษ “นอกจากนั้นคณะนายทหารนักเรียนรู้สึกประทับใจอย่างยิ่งในการท่ี ...................... 
 - ท่านผู้ว่า   - จัดให้มีการเล้ียงต้อนรับ  ท าให้คณะ 
 - ผบ.ฐานบิน ได้กรุณา  - แจกของท่ีระลึก  นายทหารนักเรียน 
 -ฯลฯ    - ฯลฯ    รู้สึกอบอุ่น 
ใจในไมตรีของท่านครั้งนี้เป็นอย่างมาก ใคร่ขอขอบคุณท่านด้วยใจจริงอีกครั้งหนึ่ง 
หรืออำจเพิ่มกรณีพิเศษ “ในนามของคณะนายทหารนักเรียน .........................................(ส่ิงศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของ 
จว...................หรือในบริเวณนั้น)  จงดลบัลดาลให้ท่านและข้าราชการทุกคนตลอดจนครอบครัวมีความสุข
ความเจริญยิ่งๆ ข้ึนไป” 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒ - 
 
๕.  กรณีท่ีมีการมอบของท่ีระลึก 
     - เข้าชมกิจการต่อไป 
ก่อนท่ีคณะนายทหารนักเรียนจะ  - เดินทางต่อไป       ในนามของคณะนายทหาร 
     - ลาไป 
โรงเรียนนายทหารช้ันผู้บังคับหมวด รุ่นท่ี ................................... 
     - จังหวัด 
ขอมอบของท่ีระลึกแก่ทาง ................. - ฐานบิน 
     - ฯลฯ 
ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย 
(ให้กับผู้อำวุโสกว่ำ) กระผมขอเรียนเชิญผู้อ านวยการโรงเรียนนายทหารช้ันผู้บังคับหมวด กรุณามอบของท่ี
ระลึกให้กับ .................................................(ผู้ว่าฯ)....................................ขอเรียนเชิญครับ (ค่ะ) 
(ให้ผู้อำวุโสต่ ำกว่ำ) กระผมขอเชิญท่านกรุณารับมอบของท่ีระลึกจาก ผู้อ านวยการโรงเรียนนายทหาร                      
ช้ันผู้บังคับหมวด ขอเรียนเชิญครับ (ค่ะ) 
 
 
             - เดินทางต่อไป 
๖.  กรณีท่ีไม่มีการมอบของท่ีระลึก ก่อนท่ีคณะนายทหารนักเรียนจะ    ในนามคณะ 
             - ลาไป 
 

นายทหารนักเรียนโรงเรียนนายทหารช้ันผู้บังคับหมวด กระผมขอขอบคุณท่านอีกครั้งหนึ่งส าหรับการต้อนรับท่ี
อบอุ่นเป็นอย่างมากในครั้งนี้ 
 
 

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

 



ผนวก ฎ 
 

การแนะน าผู้บรรยาย และการกล่าวขอบคุณผู้บรรยาย 
 

๑.  ตัวอย่างการแนะน าผู้บรรยาย การพูดและการฟัง 
 
เรียน    อาจารย์ผู้บรรยาย และสวัสดีเพื่อนนายทหารนักเรียน หลักสูตร     

รุ่นท่ี  ทุกท่าน 
 ทุกท่านคงจะเคยได้ยินค ากล่าวท่ีว่า “พูดดีเป็นศรีแก่ตัว” ประโยคส้ันๆเพียงประโยคเดียวนี้ 
ส่ือให้เห็นถึงความส าคัญและอานะภาพของค าพูด จึงเป็นทักษะท่ีควรค่าต่อการเรียนรู้เพราะเราทุกคนใช้การ
พูดเป็นส่ืออยู่ในชีวิตประจ าวัน ทุกวัน หากเรามีศิลปะในการพูดแล้วนอกจาจะให้ผลลัพธ์ในแง่ดีการติดต่อ
ประสานงานกับผู้อื่นแล้ว ยังเป็นการเพิ่มเสน่ห์ให้ตนเอง เป็นผู้ท่ีน่าคบหาอีกด้วย ซึ่งในวันนี้เราจะได้รับความรู้
เกี่ยวกับการพูดและการฟัง จากผู้บรรยายท่ีมีความรู้ในเรื่องนี้เป็นอย่างดี 
 
ท่านส าเร็จการศึกษาจาก           
             
             
             
             
ประวัติการท างาน           
             
             
             
             
             
             
ปัจจุบันท่านด ารงต าแหน่ง           
ขอแนะน าให้รู้จัก และรับฟังการบรรยาย จากอาจารย์  ยศ-ช่ือ-สกุล    
ขอเรียนเชิญอาจารย์ครับ/ค่ะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒ - 
 

๒.  ตัวอย่างการกล่าวขอบคุณผู้บรรยาย 
 

  เรียนท่านอาจารย์ (กระผม / ดิฉัน)        
ในนามของคณะอาจารย์ และนายทหารนักเรียน หลักสูตร    รุ่นท่ี   
โรงเรียนนายทหารช้ันผู้บังคับหมวด ขอขอบพระคุณท่าน ท่ีได้กรุณามาบรรยาย ในเรื่อง   
    (ท่ีอาจารย์บรรยาย)      
             
ความรู้ท่ีได้รับ นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 
   

  ทางโรงเรียน ฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คงได้รับความกรุณาในการบรรยายจากท่านอีก ส าหรับ
การศึกษาในรุ่นต่อ ๆ ไป ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง (ค่ะ / ครับ) 
 
 
 
 
 
 
 
 



  จัดท ำโดย  ผวผ.รร.นม.ยศ.ทอ. 
 

ผนวก ฐ – ๑ 
แบบประเมินผลผู้บรรยาย 

โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคบัหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
หลักสูตร................................................................... วัน เดือน ปี........................................................................................ 
ชื่อวิชา...................................................................ช่ือผู้บรรยำย/วิทยำกร............................................................................ 
ค ำช้ีแจง  ใบแบบประเมินผลนี้ มีจุดมุ่งหมำยเพื่อน ำข้อมูลไปใช้ปรับปรุงพัฒนำหลักสูตร และกำรจัดกำรเรียนกำรสอนต่อไป  
            โปรดแสดงควำมคิดเห็นตรงกับควำมรู้สึกของท่ำนให้มำกท่ีสุด  โดยขีดเครื่องหมำย  ลงในช่องว่ำง 

    ๑๔.  ข้อเสนอแนะอื่น ๆ …………………………………………………………………………………..……………..…………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
(๕) (๔) (๓) (๒) (๑) 

ก.  บุคลิกภำพของผู้บรรยำย      

     ๑.  กำรแต่งกำย      

     ๒.  กำรใช้เสียง      

     ๓.  ลักษณะท่ำทำง      

     ๔.  ควำมเช่ือมั่นในตนเอง      

ข.  กำรสร้ำงบรรยำกำศในกำรเรียนกำรสอน       

     ๕.  เป็นกันเองกับผู้เรียน      

     ๖.  ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม      

ค.  กำรด ำเนินกำรเรียนกำรสอน      

    ๗.  ควำมน่ำสนใจของกำรน ำเข้ำสู่บทเรียน      

    ๘.  กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนชัดเจนเข้ำใจง่ำย      

    ๙.  กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเหมำะสมกับผู้เรียน      

    ๑๐.  กำรรักษำเวลำและกำรบริหำรเวลำ      

    ๑๑.  กำรสรุปเนื้อหำระหว่ำงกำรบรรยำย      

ง.  กำรใช้ส่ือกำรสอน      

    ๑๒.  ส่ือกำรสอนชัดเจน เข้ำใจง่ำย      

    ๑๓.  มีกำรเตรียมส่ือกำรสอนสอดคล้องกับเนื้อหำวิชำ      



จัดท ำโดย  ผวผ.รร.นม.ยศ.ทอ. 
 

ผนวก ฐ – ๒ 
แบบประเมินผลรายวชิา 

โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคบัหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
หลักสูตร   .......................................................   วัน เดือน ป ี  .................................... 

ชื่อวิชา  .........................................................  ชือ่ผู้บรรยาย/วิทยากร  ………………………………………   
ค ำช้ีแจง  ใบแบบประเมินผลนี้ มีจุดมุ่งหมำยเพื่อน ำข้อมูลไปใช้ปรับปรุงพัฒนำหลักสูตร และกำรจัดกำรเรียนกำรสอนต่อไป 
            โปรดแสดงควำมคิดเห็นตรงกับควำมรู้สึกของท่ำนให้มำกท่ีสุด  โดยขีดเครื่องหมำย   ลงในช่องว่ำง 
 

ล าดับ ความคิดเห็นเก่ียวกับเนื้อหาวิชา 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
(๕) (๔) (๓) (๒) (๑) 

๑. วิชำนี้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพียงใด      

๒. กำรเรียงล ำดับของเนื้อหำวิชำเหมำะสมเพียงใด      

๓. 
เนื้อหำสำระท่ีท่ำนได้รับจำกวิชำนี้เป็นประโยชน์ 
ต่อกำรปฏิบัติงำนเพียงใด 

     

๔. 
ท่ำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ก่อนกำรเรียนวิชำนี้ 
มำกน้อยเพียงใด 

     

๕. 
ท่ำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ หลังกำรเรียนวิชำนี้ 
มำกน้อยเพียงใด 

     

๖. วิชำนี้เรียนตรงกับควำมต้องกำรของท่ำนเพียงใด      

๗. วิชำนี้มีควำมทันสมัยเพียงใด      

๘. วิชำนี้ควรบรรจุในหลักสูตรนี้เพียงใด      

 
  ๙.  ข้อควรปรับปรุงเกี่ยวกับเนื้อหำวิชำนี้ …………………………………………………………………………………………………………….…..…………………………………. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

๑๐.  ข้อเสนอแนะอื่น ๆ …………………………………………………………………………………………………..…………………………………………….………………………………. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………. 
 

 
 
 
 
 
 
 



จัดท ำโดย  ผวผ.รร.นม.ยศ.ทอ. 
 

แบบประเมินผลรายวชิา 
โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคบัหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 

-------------------------------------------- 
หลักสูตร   นำยทหำรช้ันผู้บังคับหมวด เร่งรัด รุ่นท่ี ๑   วัน เดือน ป ี  ๒๘ มิ.ย.๕๙ 

ชื่อวิชา   กำรประชุมและกำรสัมมนำ   ชื่อผู้บรรยาย/วิทยากร   น.ท.วรพล  เนตรหำญ 

ค ำช้ีแจง  ใบแบบประเมินผลนี้ มีจุดมุ่งหมำยเพื่อน ำข้อมูลไปใช้ปรับปรุงพัฒนำหลักสูตร และกำรจัดกำรเรียนกำรสอนต่อไป  
            โปรดแสดงควำมคิดเห็นตรงกับควำมรู้สึกของท่ำนให้มำกท่ีสุด  โดยขีดเครื่องหมำย  ลงในช่องว่ำง 
 

ล าดับ ความคิดเห็นเก่ียวกับเนื้อหาวิชา 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยมาก 
(๕) (๔) (๓) (๒) (๑) 

๑. วิชำนี้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพียงใด      

๒. กำรเรียงล ำดับของเนื้อหำวิชำเหมำะสมเพียงใด      

๓. 
เนื้อหำสำระท่ีท่ำนได้รับจำกวิชำนี้เป็นประโยชน์ 
ต่อกำรปฏิบัติงำนเพียงใด 

     

๔. 
ท่ำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ก่อนกำรเรียนวิชำนี้ 
มำกน้อยเพียงใด 

     

๕. 
ท่ำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ หลังกำรเรียนวิชำนี้ 
มำกน้อยเพียงใด 

     

๖. วิชำนี้เรียนตรงกับควำมต้องกำรของท่ำนเพียงใด      

๗. วิชำนี้มีควำมทันสมัยเพียงใด      

๘. วิชำนี้ควรบรรจุในหลักสูตรนี้เพียงใด      

 
๙.  เวลาที่ใช้ส าหรับวิชานี้เหมาะสมเพียงใด 
 
 

            เวลาน้อยไป             เหมาะสมแล้ว            เวลามากไป            ควรเป็น..............ชั่วโมง 
 
๑๐.  ข้อควรปรับปรุงเก่ียวกับเนื้อหาวิชานี ้……………………………………………………………………………………………………..…………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
๑๑.  ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………….……………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 



จัดท ำโดย  ผวผ.รร.นม.ยศ.ทอ. 
 

แบบประเมินผลรายวชิา 
โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคบัหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 

-------------------------------------------- 
หลักสูตร   นำยทหำรช้ันผู้บังคับหมวด เร่งรัด รุ่นท่ี ๑   วัน เดือน ป ี  ๒๘ มิ.ย.๕๙ 
ชื่อวิชา   หนังสือรำชกำร   ชื่อผู้บรรยาย/วิทยากร   น.ท.จุฬำกรณ์  กล่อมแฟง 

ค ำช้ีแจง  ใบแบบประเมินผลนี้ มีจุดมุ่งหมำยเพื่อน ำข้อมูลไปใช้ปรับปรุงพัฒนำหลักสูตร และกำรจัดกำรเรียนกำรสอนต่อไป  
            โปรดแสดงควำมคิดเห็นตรงกับควำมรู้สึกของท่ำนให้มำกท่ีสุด  โดยขีดเครื่องหมำย  ลงในช่องว่ำง 
 

ล าดับ ความคิดเห็นเก่ียวกับเนื้อหาวิชา 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยมาก 
(๕) (๔) (๓) (๒) (๑) 

๑. วิชำนี้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพียงใด      

๒. กำรเรียงล ำดับของเนื้อหำวิชำเหมำะสมเพียงใด      

๓. 
เนื้อหำสำระท่ีท่ำนได้รับจำกวิชำนี้เป็นประโยชน์ 
ต่อกำรปฏิบัติงำนเพียงใด 

     

๔. 
ท่ำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ก่อนกำรเรียนวิชำนี้ 
มำกน้อยเพียงใด 

     

๕. 
ท่ำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ หลังกำรเรียนวิชำนี้ 
มำกน้อยเพียงใด 

     

๖. วิชำนี้เรียนตรงกับควำมต้องกำรของท่ำนเพียงใด      

๗. วิชำนี้มีควำมทันสมัยเพียงใด      

๘. วิชำนี้ควรบรรจุในหลักสูตรนี้เพียงใด      

 
๙.  เวลาที่ใช้ส าหรับวิชานี้เหมาะสมเพียงใด 
 
 

            เวลาน้อยไป             เหมาะสมแล้ว            เวลามากไป            ควรเป็น..............ชั่วโมง 
 
๑๐.  ข้อควรปรับปรุงเก่ียวกับเนื้อหาวิชานี ้……………………………………………………………………………………………………..…………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
๑๑.  ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………….……………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 



จัดท ำโดย  ผวผ.รร.นม.ยศ.ทอ. 
 

แบบประเมินผลรายวชิา 
โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคบัหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 

-------------------------------------------- 
หลักสูตร   นำยทหำรช้ันผู้บังคับหมวด เร่งรัด รุ่นท่ี ๑   วัน เดือน ป ี  ๒๘ มิ.ย.๕๙ 

ชื่อวิชา   จิตวิทยำส ำหรับผู้บังคับบัญชำ   ชื่อผู้บรรยาย/วิทยากร   น.อ.ณัฐวุฒิ  สำมไพบูลย์ 

ค ำช้ีแจง  ใบแบบประเมินผลนี้ มีจุดมุ่งหมำยเพื่อน ำข้อมูลไปใช้ปรับปรุงพัฒนำหลักสูตร และกำรจัดกำรเรียนกำรสอนต่อไป  
            โปรดแสดงควำมคิดเห็นตรงกับควำมรู้สึกของท่ำนให้มำกท่ีสุด  โดยขีดเครื่องหมำย  ลงในช่องว่ำง 
 

ล าดับ ความคิดเห็นเก่ียวกับเนื้อหาวิชา 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยมาก 
(๕) (๔) (๓) (๒) (๑) 

๑. วิชำนี้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพียงใด      

๒. กำรเรียงล ำดับของเนื้อหำวิชำเหมำะสมเพียงใด      

๓. 
เนื้อหำสำระท่ีท่ำนได้รับจำกวิชำนี้เป็นประโยชน์ 
ต่อกำรปฏิบัติงำนเพียงใด 

     

๔. 
ท่ำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ก่อนกำรเรียนวิชำนี้ 
มำกน้อยเพียงใด 

     

๕. 
ท่ำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ หลังกำรเรียนวิชำนี้ 
มำกน้อยเพียงใด 

     

๖. วิชำนี้เรียนตรงกับควำมต้องกำรของท่ำนเพียงใด      

๗. วิชำนี้มีควำมทันสมัยเพียงใด      

๘. วิชำนี้ควรบรรจุในหลักสูตรนี้เพียงใด      

 
๙.  เวลาที่ใช้ส าหรับวิชานี้เหมาะสมเพียงใด 
 
 

            เวลาน้อยไป             เหมาะสมแล้ว            เวลามากไป            ควรเป็น..............ชั่วโมง 
 
๑๐.  ข้อควรปรับปรุงเก่ียวกับเนื้อหาวิชานี ้……………………………………………………………………………………………………..…………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
๑๑.  ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………….……………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 



จัดท ำโดย  ผวผ.รร.นม.ยศ.ทอ. 
 

แบบประเมินผลรายวชิา 
โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคบัหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 

-------------------------------------------- 
หลักสูตร   นำยทหำรช้ันผู้บังคับหมวด เร่งรัด รุ่นท่ี ๑   วัน เดือน ป ี  ๒๙ มิ.ย.๕๙ 

ชื่อวิชา    กำรแก้ปัญหำตำมหลักวิชำ   ชื่อผู้บรรยาย/วิทยากร   น.ท.พิชิตพล  ถนอมงำม 

ค ำช้ีแจง  ใบแบบประเมินผลนี้ มีจุดมุ่งหมำยเพื่อน ำข้อมูลไปใช้ปรับปรุงพัฒนำหลักสูตร และกำรจัดกำรเรียนกำรสอนต่อไป  
            โปรดแสดงควำมคิดเห็นตรงกับควำมรู้สึกของท่ำนให้มำกท่ีสุด  โดยขีดเครื่องหมำย  ลงในช่องว่ำง 
 

ล าดับ ความคิดเห็นเก่ียวกับเนื้อหาวิชา 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยมาก 
(๕) (๔) (๓) (๒) (๑) 

๑. วิชำนี้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพียงใด      

๒. กำรเรียงล ำดับของเนื้อหำวิชำเหมำะสมเพียงใด      

๓. 
เนื้อหำสำระท่ีท่ำนได้รับจำกวิชำนี้เป็นประโยชน์ 
ต่อกำรปฏิบัติงำนเพียงใด 

     

๔. 
ท่ำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ก่อนกำรเรียนวิชำนี้ 
มำกน้อยเพียงใด 

     

๕. 
ท่ำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ หลังกำรเรียนวิชำนี้ 
มำกน้อยเพียงใด 

     

๖. วิชำนี้เรียนตรงกับควำมต้องกำรของท่ำนเพียงใด      

๗. วิชำนี้มีควำมทันสมัยเพียงใด      

๘. วิชำนี้ควรบรรจุในหลักสูตรนี้เพียงใด      

 
๙.  เวลาที่ใช้ส าหรับวิชานี้เหมาะสมเพียงใด 
 
 

            เวลาน้อยไป             เหมาะสมแล้ว            เวลามากไป            ควรเป็น..............ชั่วโมง 
 
๑๐.  ข้อควรปรับปรุงเก่ียวกับเนื้อหาวิชานี ้……………………………………………………………………………………………………..…………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
๑๑.  ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………….……………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 



จัดท ำโดย  ผวผ.รร.นม.ยศ.ทอ. 
 

แบบประเมินผลรายวชิา 
โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคบัหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 

-------------------------------------------- 
หลักสูตร   นำยทหำรช้ันผู้บังคับหมวด เร่งรัด รุ่นท่ี ๑   วัน เดือน ป ี  ๒๙ มิ.ย.๕๙ 

ชื่อวิชา   คุณธรรมและจริยธรรมส ำหรับผู้บังคับบัญชำ   ชื่อผู้บรรยาย/วิทยากร   น.อ.ณัฐวุฒิ  สำมไพบูลย์ 

ค ำช้ีแจง  ใบแบบประเมินผลนี้ มีจุดมุ่งหมำยเพื่อน ำข้อมูลไปใช้ปรับปรุงพัฒนำหลักสูตร และกำรจัดกำรเรียนกำรสอนต่อไป  
            โปรดแสดงควำมคิดเห็นตรงกับควำมรู้สึกของท่ำนให้มำกท่ีสุด  โดยขีดเครื่องหมำย  ลงในช่องว่ำง 
 

ล าดับ ความคิดเห็นเก่ียวกับเนื้อหาวิชา 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยมาก 
(๕) (๔) (๓) (๒) (๑) 

๑. วิชำนี้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพียงใด      

๒. กำรเรียงล ำดับของเนื้อหำวิชำเหมำะสมเพียงใด      

๓. 
เนื้อหำสำระท่ีท่ำนได้รับจำกวิชำนี้เป็นประโยชน์ 
ต่อกำรปฏิบัติงำนเพียงใด 

     

๔. 
ท่ำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ก่อนกำรเรียนวิชำนี้ 
มำกน้อยเพียงใด 

     

๕. 
ท่ำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ หลังกำรเรียนวิชำนี้ 
มำกน้อยเพียงใด 

     

๖. วิชำนี้เรียนตรงกับควำมต้องกำรของท่ำนเพียงใด      

๗. วิชำนี้มีควำมทันสมัยเพียงใด      

๘. วิชำนี้ควรบรรจุในหลักสูตรนี้เพียงใด      

 
๙.  เวลาที่ใช้ส าหรับวิชานี้เหมาะสมเพียงใด 
 
 

            เวลาน้อยไป             เหมาะสมแล้ว            เวลามากไป            ควรเป็น..............ชั่วโมง 
 
๑๐.  ข้อควรปรับปรุงเก่ียวกับเนื้อหาวิชานี ้……………………………………………………………………………………………………..…………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
๑๑.  ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………….……………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 



จัดท ำโดย  ผวผ.รร.นม.ยศ.ทอ. 
 

แบบประเมินผลรายวชิา 
โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคบัหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 

-------------------------------------------- 
หลักสูตร   นำยทหำรช้ันผู้บังคับหมวด เร่งรัด รุ่นท่ี ๑   วัน เดือน ป ี  ๒๙ มิ.ย.๕๙ 

ชื่อวิชา   มำรยำทและกำรสมำคมทหำร   ชื่อผู้บรรยาย/วิทยากร   น.ท.หญิง บัวเขียว  ข ำสนิท 

ค ำช้ีแจง  ใบแบบประเมินผลนี้ มีจุดมุ่งหมำยเพื่อน ำข้อมูลไปใช้ปรับปรุงพัฒนำหลักสูตร และกำรจัดกำรเรียนกำรสอนต่อไป  
            โปรดแสดงควำมคิดเห็นตรงกับควำมรู้สึกของท่ำนให้มำกท่ีสุด  โดยขีดเครื่องหมำย  ลงในช่องว่ำง 
 

ล าดับ ความคิดเห็นเก่ียวกับเนื้อหาวิชา 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยมาก 
(๕) (๔) (๓) (๒) (๑) 

๑. วิชำนี้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพียงใด      

๒. กำรเรียงล ำดับของเนื้อหำวิชำเหมำะสมเพียงใด      

๓. 
เนื้อหำสำระท่ีท่ำนได้รับจำกวิชำนี้เป็นประโยชน์ 
ต่อกำรปฏิบัติงำนเพียงใด 

     

๔. 
ท่ำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ก่อนกำรเรียนวิชำนี้ 
มำกน้อยเพียงใด 

     

๕. 
ท่ำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ หลังกำรเรียนวิชำนี้ 
มำกน้อยเพียงใด 

     

๖. วิชำนี้เรียนตรงกับควำมต้องกำรของท่ำนเพียงใด      

๗. วิชำนี้มีควำมทันสมัยเพียงใด      

๘. วิชำนี้ควรบรรจุในหลักสูตรนี้เพียงใด      

 
๙.  เวลาที่ใช้ส าหรับวิชานี้เหมาะสมเพียงใด 
 
 

            เวลาน้อยไป             เหมาะสมแล้ว            เวลามากไป            ควรเป็น..............ชั่วโมง 
 
๑๐.  ข้อควรปรับปรุงเก่ียวกับเนื้อหาวิชานี ้……………………………………………………………………………………………………..…………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
๑๑.  ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………….……………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 



จัดท ำโดย  ผวผ.รร.นม.ยศ.ทอ. 
 

แบบประเมินผลรายวชิา 
โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคบัหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 

-------------------------------------------- 
หลักสูตร   นำยทหำรช้ันผู้บังคับหมวด เร่งรัด รุ่นท่ี ๑   วัน เดือน ป ี  ๓๐ มิ.ย.๕๙ 

ชื่อวิชา   ผู้บังคับบัญชำและควำมเป็นผู้น ำ   ชื่อผู้บรรยาย/วิทยากร   พล.อ.ต.ประยุธ  สุขคมข ำ 

ค ำช้ีแจง  ใบแบบประเมินผลนี้ มีจุดมุ่งหมำยเพื่อน ำข้อมูลไปใช้ปรับปรุงพัฒนำหลักสูตร และกำรจัดกำรเรียนกำรสอนต่อไป  
            โปรดแสดงควำมคิดเห็นตรงกับควำมรู้สึกของท่ำนให้มำกท่ีสุด  โดยขีดเครื่องหมำย  ลงในช่องว่ำง 
 

ล าดบั ความคิดเห็นเก่ียวกับเนื้อหาวิชา 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยมาก 
(๕) (๔) (๓) (๒) (๑) 

๑. วิชำนี้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพียงใด      

๒. กำรเรียงล ำดับของเนื้อหำวิชำเหมำะสมเพียงใด      

๓. 
เนื้อหำสำระท่ีท่ำนได้รับจำกวิชำนี้เป็นประโยชน์ 
ต่อกำรปฏิบัติงำนเพียงใด 

     

๔. 
ท่ำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ก่อนกำรเรียนวิชำนี้ 
มำกน้อยเพียงใด 

     

๕. 
ท่ำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ หลังกำรเรียนวิชำนี้ 
มำกน้อยเพียงใด 

     

๖. วิชำนี้เรียนตรงกับควำมต้องกำรของท่ำนเพียงใด      

๗. วิชำนี้มีควำมทันสมัยเพียงใด      

๘. วิชำนี้ควรบรรจุในหลักสูตรนี้เพียงใด      

 
๙.  เวลาที่ใช้ส าหรับวิชานี้เหมาะสมเพียงใด 
 
 

            เวลาน้อยไป             เหมาะสมแล้ว            เวลามากไป            ควรเป็น..............ชั่วโมง 
 
๑๐.  ข้อควรปรับปรุงเก่ียวกับเนื้อหาวิชานี ้……………………………………………………………………………………………………..…………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
๑๑.  ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………….……………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 



จัดท ำโดย  ผวผ.รร.นม.ยศ.ทอ. 
 

แบบประเมินผลรายวชิา 
โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคบัหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 

-------------------------------------------- 
หลักสูตร   นำยทหำรช้ันผู้บังคับหมวด เร่งรัด รุ่นท่ี ๑   วัน เดือน ป ี  ๓๐ มิ.ย.๕๙ 
ชื่อวิชา   ระบบอำวุธของ ทอ.   ชื่อผู้บรรยาย/วิทยากร   น.ท.เจษฎำ  เชำว์พำนนท์ 

ค ำช้ีแจง  ใบแบบประเมินผลนี้ มีจุดมุ่งหมำยเพื่อน ำข้อมูลไปใช้ปรับปรุงพัฒนำหลักสูตร และกำรจัดกำรเรียนกำรสอนต่อไป  
            โปรดแสดงควำมคิดเห็นตรงกับควำมรู้สึกของท่ำนให้มำกท่ีสุด  โดยขีดเครื่องหมำย  ลงในช่องว่ำง 
 

ล าดับ ความคิดเห็นเก่ียวกับเนื้อหาวิชา 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยมาก 
(๕) (๔) (๓) (๒) (๑) 

๑. วิชำนี้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพียงใด      

๒. กำรเรียงล ำดับของเนื้อหำวิชำเหมำะสมเพียงใด      

๓. 
เนื้อหำสำระท่ีท่ำนได้รับจำกวิชำนี้เป็นประโยชน์ 
ต่อกำรปฏิบัติงำนเพียงใด 

     

๔. 
ท่ำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ก่อนกำรเรียนวิชำนี้ 
มำกน้อยเพียงใด 

     

๕. 
ท่ำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ หลังกำรเรียนวิชำนี้ 
มำกน้อยเพียงใด 

     

๖. วิชำนี้เรียนตรงกับควำมต้องกำรของท่ำนเพียงใด      

๗. วิชำนี้มีควำมทันสมัยเพียงใด      

๘. วิชำนี้ควรบรรจุในหลักสูตรนี้เพียงใด      

 
๙.  เวลาที่ใช้ส าหรับวิชานี้เหมาะสมเพียงใด 
 
 

            เวลาน้อยไป             เหมาะสมแล้ว            เวลามากไป            ควรเป็น..............ชั่วโมง 
 
๑๐.  ข้อควรปรับปรุงเก่ียวกับเนื้อหาวิชานี ้……………………………………………………………………………………………………..…………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
๑๑.  ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………….……………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 



จัดท ำโดย  ผวผ.รร.นม.ยศ.ทอ. 
 

แบบประเมินผลรายวชิา 
โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคบัหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 

-------------------------------------------- 
หลักสูตร   นำยทหำรช้ันผู้บังคับหมวด เร่งรัด รุ่นท่ี ๑   วัน เดือน ป ี  ๑ ก.ค.๕๙ 

ชื่อวิชา   กองทัพไทย   ชื่อผู้บรรยาย/วิทยากร   น.อ.วสันต์  ทวีสิงห์ 

ค ำช้ีแจง  ใบแบบประเมินผลนี้ มีจุดมุ่งหมำยเพื่อน ำข้อมูลไปใช้ปรับปรุงพัฒนำหลักสูตร และกำรจัดกำรเรียนกำรสอนต่อไป  
            โปรดแสดงควำมคิดเห็นตรงกับควำมรู้สึกของท่ำนให้มำกท่ีสุด  โดยขีดเครื่องหมำย  ลงในช่องว่ำง 
 

ล าดับ ความคิดเห็นเก่ียวกับเนื้อหาวิชา 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยมาก 
(๕) (๔) (๓) (๒) (๑) 

๑. วิชำนี้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพียงใด      

๒. กำรเรียงล ำดับของเนื้อหำวิชำเหมำะสมเพียงใด      

๓. 
เนื้อหำสำระท่ีท่ำนได้รับจำกวิชำนี้เป็นประโยชน์ 
ต่อกำรปฏิบัติงำนเพียงใด 

     

๔. 
ท่ำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ก่อนกำรเรียนวิชำนี้ 
มำกน้อยเพียงใด 

     

๕. 
ท่ำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ หลังกำรเรียนวิชำนี้ 
มำกน้อยเพียงใด 

     

๖. วิชำนี้เรียนตรงกับควำมต้องกำรของท่ำนเพียงใด      

๗. วิชำนี้มีควำมทันสมัยเพียงใด      

๘. วิชำนี้ควรบรรจุในหลักสูตรนี้เพียงใด      

 
๙.  เวลาที่ใช้ส าหรับวิชานี้เหมาะสมเพียงใด 
 
 

            เวลาน้อยไป             เหมาะสมแล้ว            เวลามากไป            ควรเป็น..............ชั่วโมง 
 
๑๐.  ข้อควรปรับปรุงเก่ียวกับเนื้อหาวิชานี ้……………………………………………………………………………………………………..…………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
๑๑.  ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………….……………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 



จัดท ำโดย  ผวผ.รร.นม.ยศ.ทอ. 
 

แบบประเมินผลรายวชิา 
โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคบัหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 

-------------------------------------------- 
หลักสูตร   นำยทหำรช้ันผู้บังคับหมวด เร่งรัด รุ่นท่ี ๑   วัน เดือน ป ี  ๑ ก.ค.๕๙ 
ชื่อวิชา   กำรจัดส่วนรำชกำร ทอ.   ชื่อผู้บรรยาย/วิทยากร   น.อ.วสันต์  ทวีสิงห์ 

ค ำช้ีแจง  ใบแบบประเมินผลนี้ มีจุดมุ่งหมำยเพื่อน ำข้อมูลไปใช้ปรับปรุงพัฒนำหลักสูตร และกำรจัดกำรเรียนกำรสอนต่อไป  
            โปรดแสดงควำมคิดเห็นตรงกับควำมรู้สึกของท่ำนให้มำกท่ีสุด  โดยขีดเครื่องหมำย  ลงในช่องว่ำง 
 

ล าดับ ความคิดเห็นเก่ียวกับเนื้อหาวิชา 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยมาก 
(๕) (๔) (๓) (๒) (๑) 

๑. วิชำนี้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพียงใด      

๒. กำรเรียงล ำดับของเนื้อหำวิชำเหมำะสมเพียงใด      

๓. 
เนื้อหำสำระท่ีท่ำนได้รับจำกวิชำนี้เป็นประโยชน์ 
ต่อกำรปฏิบัติงำนเพียงใด 

     

๔. 
ท่ำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ก่อนกำรเรียนวิชำนี้ 
มำกน้อยเพียงใด 

     

๕. 
ท่ำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ หลังกำรเรียนวิชำนี้ 
มำกน้อยเพียงใด 

     

๖. วิชำนี้เรียนตรงกับควำมต้องกำรของท่ำนเพียงใด      

๗. วิชำนี้มีควำมทันสมัยเพียงใด      

๘. วิชำนี้ควรบรรจุในหลักสูตรนี้เพียงใด      

 
๙.  เวลาที่ใช้ส าหรับวิชานี้เหมาะสมเพียงใด 
 
 

            เวลาน้อยไป             เหมาะสมแล้ว            เวลามากไป            ควรเป็น..............ชั่วโมง 
 
๑๐.  ข้อควรปรับปรุงเก่ียวกับเนื้อหาวิชานี ้……………………………………………………………………………………………………..…………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
๑๑.  ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………….……………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 



จัดท ำโดย  ผวผ.รร.นม.ยศ.ทอ. 
 

แบบประเมินผลรายวชิา 
โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคบัหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 

-------------------------------------------- 
หลักสูตร   นำยทหำรช้ันผู้บังคับหมวด เร่งรัด รุ่นท่ี ๑   วัน เดือน ป ี  ๔ ก.ค.๕๙ 

ชื่อวิชา   ประวัติและวิวัฒนำกำรของ ทอ.   ชื่อผู้บรรยาย/วิทยากร   พล.อ.ต.ศักดิ์พินิต  พร้อมเทพ 

ค ำช้ีแจง  ใบแบบประเมินผลนี้ มีจุดมุ่งหมำยเพื่อน ำข้อมูลไปใช้ปรับปรุงพัฒนำหลักสูตร และกำรจัดกำรเรียนกำรสอนต่อไป  
            โปรดแสดงควำมคิดเห็นตรงกับควำมรู้สึกของท่ำนให้มำกท่ีสุด  โดยขีดเครื่องหมำย  ลงในช่องว่ำง 
 

ล าดับ ความคิดเห็นเก่ียวกับเนื้อหาวิชา 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยมาก 
(๕) (๔) (๓) (๒) (๑) 

๑. วิชำนี้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพียงใด      

๒. กำรเรียงล ำดับของเนื้อหำวิชำเหมำะสมเพียงใด      

๓. 
เนื้อหำสำระท่ีท่ำนได้รับจำกวิชำนี้เป็นประโยชน์ 
ต่อกำรปฏิบัติงำนเพียงใด 

     

๔. 
ท่ำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ก่อนกำรเรียนวิชำนี้ 
มำกน้อยเพียงใด 

     

๕. 
ท่ำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ หลังกำรเรียนวิชำนี้ 
มำกน้อยเพียงใด 

     

๖. วิชำนี้เรียนตรงกับควำมต้องกำรของท่ำนเพียงใด      

๗. วิชำนี้มีควำมทันสมัยเพียงใด      

๘. วิชำนี้ควรบรรจุในหลักสูตรนี้เพียงใด      

 
๙.  เวลาที่ใช้ส าหรับวิชานี้เหมาะสมเพียงใด 
 
 

            เวลาน้อยไป             เหมาะสมแล้ว            เวลามากไป            ควรเป็น..............ชั่วโมง 
 
๑๐.  ข้อควรปรับปรุงเก่ียวกับเนื้อหาวิชานี ้……………………………………………………………………………………………………..…………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
๑๑.  ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………….……………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 



จัดท ำโดย  ผวผ.รร.นม.ยศ.ทอ. 
 

แบบประเมินผลรายวชิา 
โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคบัหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 

-------------------------------------------- 
หลักสูตร   นำยทหำรช้ันผู้บังคับหมวด เร่งรัด รุ่นท่ี ๑   วัน เดือน ป ี  ๔ ก.ค.๕๙ 

ชื่อวิชา   ยุทธศำสตร์ ทอ.ในกำรเข้ำสู่ ASEAN   ชื่อผู้บรรยาย/วิทยากร   น.อ.หญิง สุนทรี  ตุ้มทรัพย์ 

ค ำช้ีแจง  ใบแบบประเมินผลนี้ มีจุดมุ่งหมำยเพื่อน ำข้อมูลไปใช้ปรับปรุงพัฒนำหลักสูตร และกำรจัดกำรเรียนกำรสอนต่อไป  
            โปรดแสดงควำมคิดเห็นตรงกับควำมรู้สึกของท่ำนให้มำกท่ีสุด  โดยขีดเครื่องหมำย  ลงในช่องว่ำง 
 

ล าดับ ความคิดเห็นเก่ียวกับเนื้อหาวิชา 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยมาก 
(๕) (๔) (๓) (๒) (๑) 

๑. วิชำนี้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพียงใด      

๒. กำรเรียงล ำดับของเนื้อหำวิชำเหมำะสมเพียงใด      

๓. 
เนื้อหำสำระท่ีท่ำนได้รับจำกวิชำนี้เป็นประโยชน์ 
ต่อกำรปฏิบัติงำนเพียงใด 

     

๔. 
ท่ำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ก่อนกำรเรียนวิชำนี้ 
มำกน้อยเพียงใด 

     

๕. 
ท่ำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ หลังกำรเรียนวิชำนี้ 
มำกน้อยเพียงใด 

     

๖. วิชำนี้เรียนตรงกับควำมต้องกำรของท่ำนเพียงใด      

๗. วิชำนี้มีควำมทันสมัยเพียงใด      

๘. วิชำนี้ควรบรรจุในหลักสูตรนี้เพียงใด      

 
๙.  เวลาที่ใช้ส าหรับวิชานี้เหมาะสมเพียงใด 
 
 

            เวลาน้อยไป             เหมาะสมแล้ว            เวลามากไป            ควรเป็น..............ชั่วโมง 
 
๑๐.  ข้อควรปรับปรุงเก่ียวกับเนื้อหาวิชานี ้……………………………………………………………………………………………………..…………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
๑๑.  ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………….……………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 



จัดท ำโดย  ผวผ.รร.นม.ยศ.ทอ. 
 

แบบประเมินผลรายวชิา 
โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคบัหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 

-------------------------------------------- 
หลักสูตร   นำยทหำรช้ันผู้บังคับหมวด เร่งรัด รุ่นท่ี ๑   วัน เดือน ป ี  ๔ ก.ค.๕๙ 
ชื่อวิชา   กำรป้องกันฐำนบิน   ชื่อผู้บรรยาย/วิทยากร   น.อ.ชัชพล  ลำยประดิษฐ์ 

ค ำช้ีแจง  ใบแบบประเมินผลนี้ มีจุดมุ่งหมำยเพื่อน ำข้อมูลไปใช้ปรับปรุงพัฒนำหลักสูตร และกำรจัดกำรเรียนกำรสอนต่อไป  
            โปรดแสดงควำมคิดเห็นตรงกับควำมรู้สึกของท่ำนให้มำกท่ีสุด  โดยขีดเครื่องหมำย  ลงในช่องว่ำง 
 

ล าดับ ความคิดเห็นเก่ียวกับเนื้อหาวิชา 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยมาก 
(๕) (๔) (๓) (๒) (๑) 

๑. วิชำนี้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพียงใด      

๒. กำรเรียงล ำดับของเนื้อหำวิชำเหมำะสมเพียงใด      

๓. 
เนื้อหำสำระท่ีท่ำนได้รับจำกวิชำนี้เป็นประโยชน์ 
ต่อกำรปฏิบัติงำนเพียงใด 

     

๔. 
ท่ำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ก่อนกำรเรียนวิชำนี้ 
มำกน้อยเพียงใด 

     

๕. 
ท่ำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ หลังกำรเรียนวิชำนี้ 
มำกน้อยเพียงใด 

     

๖. วิชำนี้เรียนตรงกับควำมต้องกำรของท่ำนเพียงใด      

๗. วิชำนี้มีควำมทันสมัยเพียงใด      

๘. วิชำนี้ควรบรรจุในหลักสูตรนี้เพียงใด      

 
๙.  เวลาที่ใช้ส าหรับวิชานี้เหมาะสมเพียงใด 
 
 

            เวลาน้อยไป             เหมาะสมแล้ว            เวลามากไป            ควรเป็น..............ชั่วโมง 
 
๑๐.  ข้อควรปรับปรุงเก่ียวกับเนื้อหาวิชานี ้……………………………………………………………………………………………………..…………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
๑๑.  ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………….……………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 



จัดท ำโดย  ผวผ.รร.นม.ยศ.ทอ. 
 

แบบประเมินผลรายวชิา 
โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคบัหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 

-------------------------------------------- 
หลักสูตร   นำยทหำรช้ันผู้บังคับหมวด เร่งรัด รุ่นท่ี ๑   วัน เดือน ป ี  ๖ ก.ค.๕๙ 

ชื่อวิชา   ยุทธกำรและกำรรบร่วม   ชื่อผู้บรรยาย/วิทยากร   น.ท.สหชัย  พวงจินดำ 

ค ำช้ีแจง  ใบแบบประเมินผลนี้ มีจุดมุ่งหมำยเพื่อน ำข้อมูลไปใช้ปรับปรุงพัฒนำหลักสูตร และกำรจัดกำรเรียนกำรสอนต่อไป  
            โปรดแสดงควำมคิดเห็นตรงกับควำมรู้สึกของท่ำนให้มำกท่ีสุด  โดยขีดเครื่องหมำย  ลงในช่องว่ำง 
 

ล าดับ ความคิดเห็นเก่ียวกับเนื้อหาวิชา 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยมาก 
(๕) (๔) (๓) (๒) (๑) 

๑. วิชำนี้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพียงใด      

๒. กำรเรียงล ำดับของเนื้อหำวิชำเหมำะสมเพียงใด      

๓. 
เนื้อหำสำระท่ีท่ำนได้รับจำกวิชำนี้เป็นประโยชน์ 
ต่อกำรปฏิบัติงำนเพียงใด 

     

๔. 
ท่ำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ก่อนกำรเรียนวิชำนี้ 
มำกน้อยเพียงใด 

     

๕. 
ท่ำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ หลังกำรเรียนวิชำนี้ 
มำกน้อยเพียงใด 

     

๖. วิชำนี้เรียนตรงกับควำมต้องกำรของท่ำนเพียงใด      

๗. วิชำนี้มีควำมทันสมัยเพียงใด      

๘. วิชำนี้ควรบรรจุในหลักสูตรนี้เพียงใด      

 
๙.  เวลาที่ใช้ส าหรับวิชานี้เหมาะสมเพียงใด 
 
 

            เวลาน้อยไป             เหมาะสมแล้ว            เวลามากไป            ควรเป็น..............ชั่วโมง 
 
๑๐.  ข้อควรปรับปรุงเก่ียวกับเนื้อหาวิชานี ้……………………………………………………………………………………………………..…………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
๑๑.  ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………….……………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 



จัดท ำโดย  ผวผ.รร.นม.ยศ.ทอ. 
 

แบบประเมินผลรายวชิา 
โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคบัหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 

-------------------------------------------- 
หลักสูตร   นำยทหำรช้ันผู้บังคับหมวด เร่งรัด รุ่นท่ี ๑   วัน เดือน ป ี  ๖ ก.ค.๕๙ 

ชื่อวิชา   ระบบป้องกันทำงอำกำศ   ชื่อผู้บรรยาย/วิทยากร   ร.อ.ส ำรำญ  วิริยะสหพงษ ์

ค ำช้ีแจง  ใบแบบประเมินผลนี้ มีจุดมุ่งหมำยเพื่อน ำข้อมูลไปใช้ปรับปรุงพัฒนำหลักสูตร และกำรจัดกำรเรียนกำรสอนต่อไป  
            โปรดแสดงควำมคิดเห็นตรงกับควำมรู้สึกของท่ำนให้มำกท่ีสุด  โดยขีดเครื่องหมำย  ลงในช่องว่ำง 
 

ล าดับ ความคิดเห็นเก่ียวกับเนื้อหาวิชา 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยมาก 
(๕) (๔) (๓) (๒) (๑) 

๑. วิชำนี้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพียงใด      

๒. กำรเรียงล ำดับของเนื้อหำวิชำเหมำะสมเพียงใด      

๓. 
เนื้อหำสำระท่ีท่ำนได้รับจำกวิชำนี้เป็นประโยชน์ 
ต่อกำรปฏิบัติงำนเพียงใด 

     

๔. 
ท่ำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ก่อนกำรเรียนวิชำนี้ 
มำกน้อยเพียงใด 

     

๕. 
ท่ำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ หลังกำรเรียนวิชำนี้ 
มำกน้อยเพียงใด 

     

๖. วิชำนี้เรียนตรงกับควำมต้องกำรของท่ำนเพียงใด      

๗. วิชำนี้มีควำมทันสมัยเพียงใด      

๘. วิชำนี้ควรบรรจุในหลักสูตรนี้เพียงใด      

 
๙.  เวลาที่ใช้ส าหรับวิชานี้เหมาะสมเพียงใด 
 
 

            เวลาน้อยไป             เหมาะสมแล้ว            เวลามากไป            ควรเป็น..............ชั่วโมง 
 
๑๐.  ข้อควรปรับปรุงเก่ียวกับเนื้อหาวิชานี ้……………………………………………………………………………………………………..…………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
๑๑.  ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………….……………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 



จัดท ำโดย  ผวผ.รร.นม.ยศ.ทอ. 
 

แบบประเมินผลรายวชิา 
โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคบัหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 

-------------------------------------------- 
หลักสูตร   นำยทหำรช้ันผู้บังคับหมวด เร่งรัด รุ่นท่ี ๑   วัน เดือน ป ี  ๖ ก.ค.๕๙ 

ชื่อวิชา   นโยบำยและหลักนิยมของ ทอ.   ชื่อผู้บรรยาย/วิทยากร   น.อ.ปฏิยุทธ์  พุ่มเกำะ 

ค ำช้ีแจง  ใบแบบประเมินผลนี้ มีจุดมุ่งหมำยเพื่อน ำข้อมูลไปใช้ปรับปรุงพัฒนำหลักสูตร และกำรจัดกำรเรียนกำรสอนต่อไป  
            โปรดแสดงควำมคิดเห็นตรงกับควำมรู้สึกของท่ำนให้มำกท่ีสุด  โดยขีดเครื่องหมำย  ลงในช่องว่ำง 
 

ล าดับ ความคิดเห็นเก่ียวกับเนื้อหาวิชา 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยมาก 
(๕) (๔) (๓) (๒) (๑) 

๑. วิชำนี้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพียงใด      

๒. กำรเรียงล ำดับของเนื้อหำวิชำเหมำะสมเพียงใด      

๓. 
เนื้อหำสำระท่ีท่ำนได้รับจำกวิชำนี้เป็นประโยชน์ 
ต่อกำรปฏิบัติงำนเพียงใด 

     

๔. 
ท่ำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ก่อนกำรเรียนวิชำนี้ 
มำกน้อยเพียงใด 

     

๕. 
ท่ำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ หลังกำรเรียนวิชำนี้ 
มำกน้อยเพียงใด 

     

๖. วิชำนี้เรียนตรงกับควำมต้องกำรของท่ำนเพียงใด      

๗. วิชำนี้มีควำมทันสมัยเพียงใด      

๘. วิชำนี้ควรบรรจุในหลักสูตรนี้เพียงใด      

 
๙.  เวลาที่ใช้ส าหรับวิชานี้เหมาะสมเพียงใด 
 
 

            เวลาน้อยไป             เหมาะสมแล้ว            เวลามากไป            ควรเป็น..............ชั่วโมง 
 
๑๐.  ข้อควรปรับปรุงเก่ียวกับเนื้อหาวิชานี ้……………………………………………………………………………………………………..…………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
๑๑.  ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………….……………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 



จัดท ำโดย  ผวผ.รร.นม.ยศ.ทอ. 
 

แบบประเมินผลรายวชิา 
โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคบัหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 

-------------------------------------------- 
หลักสูตร   นำยทหำรช้ันผู้บังคับหมวด เร่งรัด รุ่นท่ี ๑   วัน เดือน ป ี  ๗ ก.ค.๕๙ 

ชื่อวิชา   ระบบสำรสนเทศของ ทอ.   ชื่อผู้บรรยาย/วิทยากร   ร.อ.วรวัฒน์  วรวงศ์ 

ค ำช้ีแจง  ใบแบบประเมินผลนี้ มีจุดมุ่งหมำยเพื่อน ำข้อมูลไปใช้ปรับปรุงพัฒนำหลักสูตร และกำรจัดกำรเรียนกำรสอนต่อไป  
            โปรดแสดงควำมคิดเห็นตรงกับควำมรู้สึกของท่ำนให้มำกท่ีสุด  โดยขีดเครื่องหมำย  ลงในช่องว่ำง 
 

ล าดับ ความคิดเห็นเก่ียวกับเนื้อหาวิชา 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยมาก 
(๕) (๔) (๓) (๒) (๑) 

๑. วิชำนี้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพียงใด      

๒. กำรเรียงล ำดับของเนื้อหำวิชำเหมำะสมเพียงใด      

๓. 
เนื้อหำสำระท่ีท่ำนได้รับจำกวิชำนี้เป็นประโยชน์ 
ต่อกำรปฏิบัติงำนเพียงใด 

     

๔. 
ท่ำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ก่อนกำรเรียนวิชำนี้ 
มำกน้อยเพียงใด 

     

๕. 
ท่ำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ หลังกำรเรียนวิชำนี้ 
มำกน้อยเพียงใด 

     

๖. วิชำนี้เรียนตรงกับควำมต้องกำรของท่ำนเพียงใด      

๗. วิชำนี้มีควำมทันสมัยเพียงใด      

๘. วิชำนี้ควรบรรจุในหลักสูตรนี้เพียงใด      

 
๙.  เวลาที่ใช้ส าหรับวิชานี้เหมาะสมเพียงใด 
 
 

            เวลาน้อยไป             เหมาะสมแล้ว            เวลามากไป            ควรเป็น..............ชั่วโมง 
 
๑๐.  ข้อควรปรับปรุงเก่ียวกับเนื้อหาวิชานี ้……………………………………………………………………………………………………..…………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
๑๑.  ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………….……………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 



จัดท ำโดย  ผวผ.รร.นม.ยศ.ทอ. 
 

แบบประเมินผลรายวชิา 
โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคบัหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 

-------------------------------------------- 
หลักสูตร   นำยทหำรช้ันผู้บังคับหมวด เร่งรัด รุ่นท่ี ๑   วัน เดือน ป ี  ๗ ก.ค.๕๙ 

ชื่อวิชา   ระบบส่ือสำร   ชื่อผู้บรรยาย/วิทยากร   น.ต.ปรัชญำ  พลำยเวช 

ค ำช้ีแจง  ใบแบบประเมินผลนี้ มีจุดมุ่งหมำยเพื่อน ำข้อมูลไปใช้ปรับปรุงพัฒนำหลักสูตร และกำรจัดกำรเรียนกำรสอนต่อไป  
            โปรดแสดงควำมคิดเห็นตรงกับควำมรู้สึกของท่ำนให้มำกท่ีสุด  โดยขีดเครื่องหมำย  ลงในช่องว่ำง 
 

ล าดับ ความคิดเห็นเก่ียวกับเนื้อหาวิชา 
ระดับความพึงพอใจ 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยมาก 
(๕) (๔) (๓) (๒) (๑) 

๑. วิชำนี้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพียงใด      

๒. กำรเรียงล ำดับของเนื้อหำวิชำเหมำะสมเพียงใด      

๓. 
เนื้อหำสำระท่ีท่ำนได้รับจำกวิชำนี้เป็นประโยชน์ 
ต่อกำรปฏิบัติงำนเพียงใด 

     

๔. 
ท่ำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ก่อนกำรเรียนวิชำนี้ 
มำกน้อยเพียงใด 

     

๕. 
ท่ำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ หลังกำรเรียนวิชำนี้ 
มำกน้อยเพียงใด 

     

๖. วิชำนี้เรียนตรงกับควำมต้องกำรของท่ำนเพียงใด      

๗. วิชำนี้มีควำมทันสมัยเพียงใด      

๘. วิชำนี้ควรบรรจุในหลักสูตรนี้เพียงใด      

 
๙.  เวลาที่ใช้ส าหรับวิชานี้เหมาะสมเพียงใด 
 
 

            เวลาน้อยไป             เหมาะสมแล้ว            เวลามากไป            ควรเป็น..............ชั่วโมง 
 
๑๐.  ข้อควรปรับปรุงเก่ียวกับเนื้อหาวิชานี ้……………………………………………………………………………………………………..…………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
๑๑.  ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………….……………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 



จัดท ำโดย  ผวผ.รร.นม.ยศ.ทอ. 
 

แบบประเมินผลรายวชิา 
โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคบัหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 

-------------------------------------------- 
หลักสูตร   นำยทหำรช้ันผู้บังคับหมวด เร่งรัด รุ่นท่ี ๑   วัน เดือน ป ี  ๗ ก.ค.๕๙ 

ชื่อวิชา   กำรใช้แผนท่ีและเข็มทิศบอกพิกัดด้วยดำวเทียม   ชื่อผู้บรรยาย/วิทยากร   น.อ.สุรพล  กิจบ ำรุง 

ค ำช้ีแจง  ใบแบบประเมินผลนี้ มีจุดมุ่งหมำยเพื่อน ำข้อมูลไปใช้ปรับปรุงพัฒนำหลักสูตร และกำรจัดกำรเรียนกำรสอนต่อไป  
            โปรดแสดงควำมคิดเห็นตรงกับควำมรู้สึกของท่ำนให้มำกท่ีสุด  โดยขีดเครื่องหมำย  ลงในช่องว่ำง 
 

ล าดับ ความคิดเห็นเก่ียวกับเนื้อหาวิชา 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยมาก 
(๕) (๔) (๓) (๒) (๑) 

๑. วิชำนี้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพียงใด      

๒. กำรเรียงล ำดับของเนื้อหำวิชำเหมำะสมเพียงใด      

๓. 
เนื้อหำสำระท่ีท่ำนได้รับจำกวิชำนี้เป็นประโยชน์ 
ต่อกำรปฏิบัติงำนเพียงใด 

     

๔. 
ท่ำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ก่อนกำรเรียนวิชำนี้ 
มำกน้อยเพียงใด 

     

๕. 
ท่ำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ หลังกำรเรียนวิชำนี้ 
มำกน้อยเพียงใด 

     

๖. วิชำนี้เรียนตรงกับควำมต้องกำรของท่ำนเพียงใด      

๗. วิชำนี้มีควำมทันสมัยเพียงใด      

๘. วิชำนี้ควรบรรจุในหลักสูตรนี้เพียงใด      

 
๙.  เวลาที่ใช้ส าหรับวิชานี้เหมาะสมเพียงใด 
 
 

            เวลาน้อยไป             เหมาะสมแล้ว            เวลามากไป            ควรเป็น..............ชั่วโมง 
 
๑๐.  ข้อควรปรับปรุงเก่ียวกับเนื้อหาวิชานี ้……………………………………………………………………………………………………..…………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
๑๑.  ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………….……………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 



จัดท ำโดย  ผวผ.รร.นม.ยศ.ทอ. 
 

แบบประเมินผลรายวชิา 
โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคบัหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 

-------------------------------------------- 
หลักสูตร   นำยทหำรช้ันผู้บังคับหมวด เร่งรัด รุ่นท่ี ๑   วัน เดือน ป ี  ๘ ก.ค.๕๙ 

ชื่อวิชา   กำรเงิน   ชื่อผู้บรรยาย/วิทยากร   น.ท.ไชยกำล  ขวัญข้ำว 

ค ำช้ีแจง  ใบแบบประเมินผลนี้ มีจุดมุ่งหมำยเพื่อน ำข้อมูลไปใช้ปรับปรุงพัฒนำหลักสูตร และกำรจัดกำรเรียนกำรสอนต่อไป  
            โปรดแสดงควำมคิดเห็นตรงกับควำมรู้สึกของท่ำนให้มำกท่ีสุด  โดยขีดเครื่องหมำย  ลงในช่องว่ำง 
 

ล าดับ ความคิดเห็นเก่ียวกับเนื้อหาวิชา 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยมาก 
(๕) (๔) (๓) (๒) (๑) 

๑. วิชำนี้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพียงใด      

๒. กำรเรียงล ำดับของเนื้อหำวิชำเหมำะสมเพียงใด      

๓. 
เนื้อหำสำระท่ีท่ำนได้รับจำกวิชำนี้เป็นประโยชน์ 
ต่อกำรปฏิบัติงำนเพียงใด 

     

๔. 
ท่ำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ก่อนกำรเรียนวิชำนี้ 
มำกน้อยเพียงใด 

     

๕. 
ท่ำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ หลังกำรเรียนวิชำนี้ 
มำกน้อยเพียงใด 

     

๖. วิชำนี้เรียนตรงกับควำมต้องกำรของท่ำนเพียงใด      

๗. วิชำนี้มีควำมทันสมัยเพียงใด      

๘. วิชำนี้ควรบรรจุในหลักสูตรนี้เพียงใด      

 
๙.  เวลาที่ใช้ส าหรับวิชานี้เหมาะสมเพียงใด 
 
 

            เวลาน้อยไป             เหมาะสมแล้ว            เวลามากไป            ควรเป็น..............ชั่วโมง 
 
๑๐.  ข้อควรปรับปรุงเก่ียวกับเนื้อหาวิชานี ้……………………………………………………………………………………………………..…………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
๑๑.  ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………….……………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 



จัดท ำโดย  ผวผ.รร.นม.ยศ.ทอ. 
 

แบบประเมินผลรายวชิา 
โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคบัหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 

-------------------------------------------- 
หลักสูตร   นำยทหำรช้ันผู้บังคับหมวด เร่งรัด รุ่นท่ี ๑   วัน เดือน ป ี  ๘ ก.ค.๕๙ 

ชื่อวิชา   งบประมำณ   ชื่อผู้บรรยาย/วิทยากร   น.ท.พรรษพล  จันทะโก 

ค ำช้ีแจง  ใบแบบประเมินผลนี้ มีจุดมุ่งหมำยเพื่อน ำข้อมูลไปใช้ปรับปรุงพัฒนำหลักสูตร และกำรจัดกำรเรียนกำรสอนต่อไป  
            โปรดแสดงควำมคิดเห็นตรงกับควำมรู้สึกของท่ำนให้มำกท่ีสุด  โดยขีดเครื่องหมำย  ลงในช่องว่ำง 
 

ล าดับ ความคิดเห็นเก่ียวกับเนื้อหาวิชา 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยมาก 
(๕) (๔) (๓) (๒) (๑) 

๑. วิชำนี้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพียงใด      

๒. กำรเรียงล ำดับของเนื้อหำวิชำเหมำะสมเพียงใด      

๓. 
เนื้อหำสำระท่ีท่ำนได้รับจำกวิชำนี้เป็นประโยชน์ 
ต่อกำรปฏิบัติงำนเพียงใด 

     

๔. 
ท่ำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ก่อนกำรเรียนวิชำนี้ 
มำกน้อยเพียงใด 

     

๕. 
ท่ำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ หลังกำรเรียนวิชำนี้ 
มำกน้อยเพียงใด 

     

๖. วิชำนี้เรียนตรงกับควำมต้องกำรของท่ำนเพียงใด      

๗. วิชำนี้มีควำมทันสมัยเพียงใด      

๘. วิชำนี้ควรบรรจุในหลักสูตรนี้เพียงใด      

 
๙.  เวลาที่ใช้ส าหรับวิชานี้เหมาะสมเพียงใด 
 
 

            เวลาน้อยไป             เหมาะสมแล้ว            เวลามากไป            ควรเป็น..............ชั่วโมง 
 
๑๐.  ข้อควรปรับปรุงเก่ียวกับเนื้อหาวิชานี ้……………………………………………………………………………………………………..…………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
๑๑.  ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………….……………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 



จัดท ำโดย  ผวผ.รร.นม.ยศ.ทอ. 
 

แบบประเมินผลรายวชิา 
โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคบัหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 

-------------------------------------------- 
หลักสูตร   นำยทหำรช้ันผู้บังคับหมวด เร่งรัด รุ่นท่ี ๑   วัน เดือน ป ี  ๘ ก.ค.๕๙ 

ชื่อวิชา   กำรก ำลังพล   ชื่อผู้บรรยาย/วิทยากร   น.ท.วิโรจน์  บุญหนุน 

ค ำช้ีแจง  ใบแบบประเมินผลนี้ มีจุดมุ่งหมำยเพื่อน ำข้อมูลไปใช้ปรับปรุงพัฒนำหลักสูตร และกำรจัดกำรเรียนกำรสอนต่อไป  
            โปรดแสดงควำมคิดเห็นตรงกับควำมรู้สึกของท่ำนให้มำกท่ีสุด  โดยขีดเครื่องหมำย  ลงในช่องว่ำง 
 

ล าดับ ความคิดเห็นเก่ียวกับเนื้อหาวิชา 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยมาก 
(๕) (๔) (๓) (๒) (๑) 

๑. วิชำนี้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพียงใด      

๒. กำรเรียงล ำดับของเนื้อหำวิชำเหมำะสมเพียงใด      

๓. 
เนื้อหำสำระท่ีท่ำนได้รับจำกวิชำนี้เป็นประโยชน์ 
ต่อกำรปฏิบัติงำนเพียงใด 

     

๔. 
ท่ำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ก่อนกำรเรียนวิชำนี้ 
มำกน้อยเพียงใด 

     

๕. 
ท่ำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ หลังกำรเรียนวิชำนี้ 
มำกน้อยเพียงใด 

     

๖. วิชำนี้เรียนตรงกับควำมต้องกำรของท่ำนเพียงใด      

๗. วิชำนี้มีควำมทันสมัยเพียงใด      

๘. วิชำนี้ควรบรรจุในหลักสูตรนี้เพียงใด      

 
๙.  เวลาที่ใช้ส าหรับวิชานี้เหมาะสมเพียงใด 
 
 

            เวลาน้อยไป             เหมาะสมแล้ว            เวลามากไป            ควรเป็น..............ชั่วโมง 
 
๑๐.  ข้อควรปรับปรุงเก่ียวกับเนื้อหาวิชานี ้……………………………………………………………………………………………………..…………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
๑๑.  ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………….……………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 



จัดท ำโดย  ผวผ.รร.นม.ยศ.ทอ. 
 

แบบประเมินผลรายวชิา 
โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคบัหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 

-------------------------------------------- 
หลักสูตร   นำยทหำรช้ันผู้บังคับหมวด เร่งรัด รุ่นท่ี ๑   วัน เดือน ป ี  ๑๑ ก.ค.๕๙ 

ชื่อวิชา   กำรพัสดุ   ชื่อผู้บรรยาย/วิทยากร   น.ท.สำมำรถ  ล้ิมป์อุดม 

ค ำช้ีแจง  ใบแบบประเมินผลนี้ มีจุดมุ่งหมำยเพื่อน ำข้อมูลไปใช้ปรับปรุงพัฒนำหลักสูตร และกำรจัดกำรเรียนกำรสอนต่อไป  
            โปรดแสดงควำมคิดเห็นตรงกับควำมรู้สึกของท่ำนให้มำกท่ีสุด  โดยขีดเครื่องหมำย  ลงในช่องว่ำง 
 

ล าดับ ความคิดเห็นเก่ียวกับเนื้อหาวิชา 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยมาก 
(๕) (๔) (๓) (๒) (๑) 

๑. วิชำนี้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพียงใด      

๒. กำรเรียงล ำดับของเนื้อหำวิชำเหมำะสมเพียงใด      

๓. 
เนื้อหำสำระท่ีท่ำนได้รับจำกวิชำนี้เป็นประโยชน์ 
ต่อกำรปฏิบัติงำนเพียงใด 

     

๔. 
ท่ำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ก่อนกำรเรียนวิชำนี้ 
มำกน้อยเพียงใด 

     

๕. 
ท่ำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ หลังกำรเรียนวิชำนี้ 
มำกน้อยเพียงใด 

     

๖. วิชำนี้เรียนตรงกับควำมต้องกำรของท่ำนเพียงใด      

๗. วิชำนี้มีควำมทันสมัยเพียงใด      

๘. วิชำนี้ควรบรรจุในหลักสูตรนี้เพียงใด      

 
๙.  เวลาที่ใช้ส าหรับวิชานี้เหมาะสมเพียงใด 
 
 

            เวลาน้อยไป             เหมาะสมแล้ว            เวลามากไป            ควรเป็น..............ชั่วโมง 
 
๑๐.  ข้อควรปรับปรุงเก่ียวกับเนื้อหาวิชานี ้……………………………………………………………………………………………………..…………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
๑๑.  ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………….……………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 



จัดท ำโดย  ผวผ.รร.นม.ยศ.ทอ. 
 

แบบประเมินผลรายวชิา 
โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคบัหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 

-------------------------------------------- 
หลักสูตร   นำยทหำรช้ันผู้บังคับหมวด เร่งรัด รุ่นท่ี ๑   วัน เดือน ป ี  ๑๑ ก.ค.๕๙ 

ชื่อวิชา   นิรภัยภำคพื้น   ชื่อผู้บรรยาย/วิทยากร   น.อ.ภิรมย์  สอนศรี 

ค ำช้ีแจง  ใบแบบประเมินผลนี้ มีจุดมุ่งหมำยเพื่อน ำข้อมูลไปใช้ปรับปรุงพัฒนำหลักสูตร และกำรจัดกำรเรียนกำรสอนต่อไป  
            โปรดแสดงควำมคิดเห็นตรงกับควำมรู้สึกของท่ำนให้มำกท่ีสุด  โดยขีดเครื่องหมำย  ลงในช่องว่ำง 
 

ล าดับ ความคิดเห็นเก่ียวกับเนื้อหาวิชา 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยมาก 
(๕) (๔) (๓) (๒) (๑) 

๑. วิชำนี้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพียงใด      

๒. กำรเรียงล ำดับของเนื้อหำวิชำเหมำะสมเพียงใด      

๓. 
เนื้อหำสำระท่ีท่ำนได้รับจำกวิชำนี้เป็นประโยชน์ 
ต่อกำรปฏิบัติงำนเพียงใด 

     

๔. 
ท่ำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ก่อนกำรเรียนวิชำนี้ 
มำกน้อยเพียงใด 

     

๕. 
ท่ำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ หลังกำรเรียนวิชำนี้ 
มำกน้อยเพียงใด 

     

๖. วิชำนี้เรียนตรงกับควำมต้องกำรของท่ำนเพียงใด      

๗. วิชำนี้มีควำมทันสมัยเพียงใด      

๘. วิชำนี้ควรบรรจุในหลักสูตรนี้เพียงใด      

 
๙.  เวลาที่ใช้ส าหรับวิชานี้เหมาะสมเพียงใด 
 
 

            เวลาน้อยไป             เหมาะสมแล้ว            เวลามากไป            ควรเป็น..............ชั่วโมง 
 
๑๐.  ข้อควรปรับปรุงเก่ียวกับเนื้อหาวิชานี ้……………………………………………………………………………………………………..…………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
๑๑.  ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………….……………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 



จัดท ำโดย  ผวผ.รร.นม.ยศ.ทอ. 
 

แบบประเมินผลรายวชิา 
โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคบัหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 

-------------------------------------------- 
หลักสูตร   นำยทหำรช้ันผู้บังคับหมวด เร่งรัด รุ่นท่ี ๑   วัน เดือน ป ี  ๑๒ ก.ค.๕๙ 
ชื่อวิชา   แบบธรรมเนียมทหำร   ชื่อผู้บรรยาย/วิทยากร   น.ท.ชำตรี  อินทร์ปรุง 

ค ำช้ีแจง  ใบแบบประเมินผลนี้ มีจุดมุ่งหมำยเพื่อน ำข้อมูลไปใช้ปรับปรุงพัฒนำหลักสูตร และกำรจัดกำรเรียนกำรสอนต่อไป  
            โปรดแสดงควำมคิดเห็นตรงกับควำมรู้สึกของท่ำนให้มำกท่ีสุด  โดยขีดเครื่องหมำย  ลงในช่องว่ำง 
 

ล าดับ ความคิดเห็นเก่ียวกับเนื้อหาวิชา 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยมาก 
(๕) (๔) (๓) (๒) (๑) 

๑. วิชำนี้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพียงใด      

๒. กำรเรียงล ำดับของเนื้อหำวิชำเหมำะสมเพียงใด      

๓. 
เนื้อหำสำระท่ีท่ำนได้รับจำกวิชำนี้เป็นประโยชน์ 
ต่อกำรปฏิบัติงำนเพียงใด 

     

๔. 
ท่ำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ก่อนกำรเรียนวิชำนี้ 
มำกน้อยเพียงใด 

     

๕. 
ท่ำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ หลังกำรเรียนวิชำนี้ 
มำกน้อยเพียงใด 

     

๖. วิชำนี้เรียนตรงกับควำมต้องกำรของท่ำนเพียงใด      

๗. วิชำนี้มีควำมทันสมัยเพียงใด      

๘. วิชำนี้ควรบรรจุในหลักสูตรนี้เพียงใด      

 
๙.  เวลาที่ใช้ส าหรับวิชานี้เหมาะสมเพียงใด 
 
 

            เวลาน้อยไป             เหมาะสมแล้ว            เวลามากไป            ควรเป็น..............ชั่วโมง 
 
๑๐.  ข้อควรปรับปรุงเก่ียวกับเนื้อหาวิชานี ้……………………………………………………………………………………………………..…………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
๑๑.  ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………….……………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 



จัดท ำโดย  ผวผ.รร.นม.ยศ.ทอ. 
 

แบบประเมินผลรายวชิา 
โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคบัหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 

-------------------------------------------- 
หลักสูตร   นำยทหำรช้ันผู้บังคับหมวด เร่งรัด รุ่นท่ี ๑   วัน เดือน ป ี  ๑๓ ก.ค.๕๙ 

ชื่อวิชา   กำรรักษำควำมปลอดภัยในเมือง   ชื่อผู้บรรยาย/วิทยากร   น.ต.หญิง สวรัตน์  พูลทวีธรรม 

ค ำช้ีแจง  ใบแบบประเมินผลนี้ มีจุดมุ่งหมำยเพื่อน ำข้อมูลไปใช้ปรับปรุงพัฒนำหลักสูตร และกำรจัดกำรเรียนกำรสอนต่อไป  
            โปรดแสดงควำมคิดเห็นตรงกับควำมรู้สึกของท่ำนให้มำกท่ีสุด  โดยขีดเครื่องหมำย  ลงในช่องว่ำง 
 

ล าดับ ความคิดเห็นเก่ียวกับเนื้อหาวิชา 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยมาก 
(๕) (๔) (๓) (๒) (๑) 

๑. วิชำนี้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพียงใด      

๒. กำรเรียงล ำดับของเนื้อหำวิชำเหมำะสมเพียงใด      

๓. 
เนื้อหำสำระท่ีท่ำนได้รับจำกวิชำนี้เป็นประโยชน์ 
ต่อกำรปฏิบัติงำนเพียงใด 

     

๔. 
ท่ำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ก่อนกำรเรียนวิชำนี้ 
มำกน้อยเพียงใด 

     

๕. 
ท่ำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ หลังกำรเรียนวิชำนี้ 
มำกน้อยเพียงใด 

     

๖. วิชำนี้เรียนตรงกับควำมต้องกำรของท่ำนเพียงใด      

๗. วิชำนี้มีควำมทันสมัยเพียงใด      

๘. วิชำนี้ควรบรรจุในหลักสูตรนี้เพียงใด      

 
๙.  เวลาที่ใช้ส าหรับวิชานี้เหมาะสมเพียงใด 
 
 

            เวลาน้อยไป             เหมาะสมแล้ว            เวลามากไป            ควรเป็น..............ชั่วโมง 
 
๑๐.  ข้อควรปรับปรุงเก่ียวกับเนื้อหาวิชานี ้……………………………………………………………………………………………………..…………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
๑๑.  ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………….……………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 



จัดท ำโดย  ผวผ.รร.นม.ยศ.ทอ. 
 

แบบประเมินผลรายวชิา 
โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคบัหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 

-------------------------------------------- 
หลักสูตร   นำยทหำรช้ันผู้บังคับหมวด เร่งรัด รุ่นท่ี ๑   วัน เดือน ป ี  ๑๓ ก.ค.๕๙ 

ชื่อวิชา   กิจกำรส่งก ำลังบ ำรุง   ชื่อผู้บรรยาย/วิทยากร   น.ท.นิธิศ  แสวงสุข 

ค ำช้ีแจง  ใบแบบประเมินผลนี้ มีจุดมุ่งหมำยเพื่อน ำข้อมูลไปใช้ปรับปรุงพัฒนำหลักสูตร และกำรจัดกำรเรียนกำรสอนต่อไป  
            โปรดแสดงควำมคิดเห็นตรงกับควำมรู้สึกของท่ำนให้มำกท่ีสุด  โดยขีดเครื่องหมำย  ลงในช่องว่ำง 
 

ล าดับ ความคิดเห็นเก่ียวกับเนื้อหาวิชา 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยมาก 
(๕) (๔) (๓) (๒) (๑) 

๑. วิชำนี้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพียงใด      

๒. กำรเรียงล ำดับของเนื้อหำวิชำเหมำะสมเพียงใด      

๓. 
เนื้อหำสำระท่ีท่ำนได้รับจำกวิชำนี้เป็นประโยชน์ 
ต่อกำรปฏิบัติงำนเพียงใด 

     

๔. 
ท่ำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ก่อนกำรเรียนวิชำนี้ 
มำกน้อยเพียงใด 

     

๕. 
ท่ำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ หลังกำรเรียนวิชำนี้ 
มำกน้อยเพียงใด 

     

๖. วิชำนี้เรียนตรงกับควำมต้องกำรของท่ำนเพียงใด      

๗. วิชำนี้มีควำมทันสมัยเพียงใด      

๘. วิชำนี้ควรบรรจุในหลักสูตรนี้เพียงใด      

 
๙.  เวลาที่ใช้ส าหรับวิชานี้เหมาะสมเพียงใด 
 
 

            เวลาน้อยไป             เหมาะสมแล้ว            เวลามากไป            ควรเป็น..............ชั่วโมง 
 
๑๐.  ข้อควรปรับปรุงเก่ียวกับเนื้อหาวิชานี ้……………………………………………………………………………………………………..…………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
๑๑.  ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………….……………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 



จัดท ำโดย  ผวผ.รร.นม.ยศ.ทอ. 
 

แบบประเมินผลรายวชิา 
โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคบัหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 

-------------------------------------------- 
หลักสูตร   นำยทหำรช้ันผู้บังคับหมวด เร่งรัด รุ่นท่ี ๑   วัน เดือน ป ี  ๑๔ ก.ค.๕๙ 

ชื่อวิชา   กำรต่อต้ำนกำรก่อกำรร้ำยสำกล   ชื่อผู้บรรยาย/วิทยากร   ร.อ.ศุภำภำส  กิจวรรณ์ 

ค ำช้ีแจง  ใบแบบประเมินผลนี้ มีจุดมุ่งหมำยเพื่อน ำข้อมูลไปใช้ปรับปรุงพัฒนำหลักสูตร และกำรจัดกำรเรียนกำรสอนต่อไป  
            โปรดแสดงควำมคิดเห็นตรงกับควำมรู้สึกของท่ำนให้มำกท่ีสุด  โดยขีดเครื่องหมำย  ลงในช่องว่ำง 
 

ล าดับ ความคิดเห็นเก่ียวกับเนื้อหาวิชา 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยมาก 
(๕) (๔) (๓) (๒) (๑) 

๑. วิชำนี้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพียงใด      

๒. กำรเรียงล ำดับของเนื้อหำวิชำเหมำะสมเพียงใด      

๓. 
เนื้อหำสำระท่ีท่ำนได้รับจำกวิชำนี้เป็นประโยชน์ 
ต่อกำรปฏิบัติงำนเพียงใด 

     

๔. 
ท่ำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ก่อนกำรเรียนวิชำนี้ 
มำกน้อยเพียงใด 

     

๕. 
ท่ำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ หลังกำรเรียนวิชำนี้ 
มำกน้อยเพียงใด 

     

๖. วิชำนี้เรียนตรงกับควำมต้องกำรของท่ำนเพียงใด      

๗. วิชำนี้มีควำมทันสมัยเพียงใด      

๘. วิชำนี้ควรบรรจุในหลักสูตรนี้เพียงใด      

 
๙.  เวลาที่ใช้ส าหรับวิชานี้เหมาะสมเพียงใด 
 
 

            เวลาน้อยไป             เหมาะสมแล้ว            เวลามากไป            ควรเป็น..............ชั่วโมง 
 
๑๐.  ข้อควรปรับปรุงเก่ียวกับเนื้อหาวิชานี ้……………………………………………………………………………………………………..…………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
๑๑.  ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………….……………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 



จัดท ำโดย  ผวผ.รร.นม.ยศ.ทอ. 
 

แบบประเมินผลรายวชิา 
โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคบัหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 

-------------------------------------------- 
หลักสูตร   นำยทหำรช้ันผู้บังคับหมวด เร่งรัด รุ่นท่ี ๑   วัน เดือน ป ี  ๑๔ ก.ค.๕๙ 

ชื่อวิชา   กิจกำรพลเรือนและกำรประชำสัมพันธ์ ทอ.   ชื่อผู้บรรยาย/วิทยากร   น.ท.หญิง จันทร์จะรำ  ใจซื่อ 

ค ำช้ีแจง  ใบแบบประเมินผลนี้ มีจุดมุ่งหมำยเพื่อน ำข้อมูลไปใช้ปรับปรุงพัฒนำหลักสูตร และกำรจัดกำรเรียนกำรสอนต่อไป  
            โปรดแสดงควำมคิดเห็นตรงกับควำมรู้สึกของท่ำนให้มำกท่ีสุด  โดยขีดเครื่องหมำย  ลงในช่องว่ำง 
 

ล าดับ ความคิดเห็นเก่ียวกับเนื้อหาวิชา 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยมาก 
(๕) (๔) (๓) (๒) (๑) 

๑. วิชำนี้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพียงใด      

๒. กำรเรียงล ำดับของเนื้อหำวิชำเหมำะสมเพียงใด      

๓. 
เนื้อหำสำระท่ีท่ำนได้รับจำกวิชำนี้เป็นประโยชน์ 
ต่อกำรปฏิบัติงำนเพียงใด 

     

๔. 
ท่ำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ก่อนกำรเรียนวิชำนี้ 
มำกน้อยเพียงใด 

     

๕. 
ท่ำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ หลังกำรเรียนวิชำนี้ 
มำกน้อยเพียงใด 

     

๖. วิชำนี้เรียนตรงกับควำมต้องกำรของท่ำนเพียงใด      

๗. วิชำนี้มีควำมทันสมัยเพียงใด      

๘. วิชำนี้ควรบรรจุในหลักสูตรนี้เพียงใด      

 
๙.  เวลาที่ใช้ส าหรับวิชานี้เหมาะสมเพียงใด 
 
 

            เวลาน้อยไป             เหมาะสมแล้ว            เวลามากไป            ควรเป็น..............ชั่วโมง 
 
๑๐.  ข้อควรปรับปรุงเก่ียวกับเนื้อหาวิชานี ้……………………………………………………………………………………………………..…………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
๑๑.  ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………….……………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 



จัดท ำโดย  ผวผ.รร.นม.ยศ.ทอ. 
 

แบบประเมินผลรายวชิา 
โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคบัหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 

-------------------------------------------- 
หลักสูตร   นำยทหำรช้ันผู้บังคับหมวด เร่งรัด รุ่นท่ี ๑   วัน เดือน ป ี  ๑๔ ก.ค.๕๙ 

ชื่อวิชา   กำรข่ำวกรองและกำรต่อต้ำนกำรข่ำวกรอง   ชื่อผู้บรรยาย/วิทยากร   น.อ.ศิริชัย  ศิริสมบัติ 

ค ำช้ีแจง  ใบแบบประเมินผลนี้ มีจุดมุ่งหมำยเพื่อน ำข้อมูลไปใช้ปรับปรุงพัฒนำหลักสูตร และกำรจัดกำรเรียนกำรสอนต่อไป  
            โปรดแสดงควำมคิดเห็นตรงกับควำมรู้สึกของท่ำนให้มำกท่ีสุด  โดยขีดเครื่องหมำย  ลงในช่องว่ำง 
 

ล าดับ ความคิดเห็นเก่ียวกับเนื้อหาวิชา 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยมาก 
(๕) (๔) (๓) (๒) (๑) 

๑. วิชำนี้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพียงใด      

๒. กำรเรียงล ำดับของเนื้อหำวิชำเหมำะสมเพียงใด      

๓. 
เนื้อหำสำระท่ีท่ำนได้รับจำกวิชำนี้เป็นประโยชน์ 
ต่อกำรปฏิบัติงำนเพียงใด 

     

๔. 
ท่ำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ก่อนกำรเรียนวิชำนี้ 
มำกน้อยเพียงใด 

     

๕. 
ท่ำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ หลังกำรเรียนวิชำนี้ 
มำกน้อยเพียงใด 

     

๖. วิชำนี้เรียนตรงกับควำมต้องกำรของท่ำนเพียงใด      

๗. วิชำนี้มีควำมทันสมัยเพียงใด      

๘. วิชำนี้ควรบรรจุในหลักสูตรนี้เพียงใด      

 
๙.  เวลาที่ใช้ส าหรับวิชานี้เหมาะสมเพียงใด 
 
 

            เวลาน้อยไป             เหมาะสมแล้ว            เวลามากไป            ควรเป็น..............ชั่วโมง 
 
๑๐.  ข้อควรปรับปรุงเก่ียวกับเนื้อหาวิชานี ้……………………………………………………………………………………………………..…………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
๑๑.  ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………….……………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 



จัดท ำโดย  ผวผ.รร.นม.ยศ.ทอ. 
 

แบบประเมินผลรายวชิา 
โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคบัหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 

-------------------------------------------- 
หลักสูตร   นำยทหำรช้ันผู้บังคับหมวด เร่งรัด รุ่นท่ี ๑   วัน เดือน ป ี  ๑๕ ก.ค.๕๙ 

ชื่อวิชา   สงครำมอิเล็กทรอนิกส์   ชื่อผู้บรรยาย/วิทยากร   น.อ.ณัฐวุฒิ  สำมไพบูลย์ 

ค ำช้ีแจง  ใบแบบประเมินผลนี้ มีจุดมุ่งหมำยเพื่อน ำข้อมูลไปใช้ปรับปรุงพัฒนำหลักสูตร และกำรจัดกำรเรียนกำรสอนต่อไป  
            โปรดแสดงควำมคิดเห็นตรงกับควำมรู้สึกของท่ำนให้มำกท่ีสุด  โดยขีดเครื่องหมำย  ลงในช่องว่ำง 
 

ล าดับ ความคิดเห็นเก่ียวกับเนื้อหาวิชา 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยมาก 
(๕) (๔) (๓) (๒) (๑) 

๑. วิชำนี้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพียงใด      

๒. กำรเรียงล ำดับของเนื้อหำวิชำเหมำะสมเพียงใด      

๓. 
เนื้อหำสำระท่ีท่ำนได้รับจำกวิชำนี้เป็นประโยชน์ 
ต่อกำรปฏิบัติงำนเพียงใด 

     

๔. 
ท่ำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ก่อนกำรเรียนวิชำนี้ 
มำกน้อยเพียงใด 

     

๕. 
ท่ำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ หลังกำรเรียนวิชำนี้ 
มำกน้อยเพียงใด 

     

๖. วิชำนี้เรียนตรงกับควำมต้องกำรของท่ำนเพียงใด      

๗. วิชำนี้มีควำมทันสมัยเพียงใด      

๘. วิชำนี้ควรบรรจุในหลักสูตรนี้เพียงใด      

 
๙.  เวลาที่ใช้ส าหรับวิชานี้เหมาะสมเพียงใด 
 
 

            เวลาน้อยไป             เหมาะสมแล้ว            เวลามากไป            ควรเป็น..............ชั่วโมง 
 
๑๐.  ข้อควรปรับปรุงเก่ียวกับเนื้อหาวิชานี ้……………………………………………………………………………………………………..…………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
๑๑.  ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………….……………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 



จัดท ำโดย  ผวผ.รร.นม.ยศ.ทอ. 
 

แบบประเมินผลรายวชิา 
โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคบัหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 

-------------------------------------------- 
หลักสูตร   นำยทหำรช้ันผู้บังคับหมวด เร่งรัด รุ่นท่ี ๑   วัน เดือน ป ี  ๑๕ ก.ค.๕๙ 

ชื่อวิชา   กฎหมำยทหำร   ชื่อผู้บรรยาย/วิทยากร   น.ท.พิทักษ์  เพียรพิทักษ์ 

ค ำช้ีแจง  ใบแบบประเมินผลนี้ มีจุดมุ่งหมำยเพื่อน ำข้อมูลไปใช้ปรับปรุงพัฒนำหลักสูตร และกำรจัดกำรเรียนกำรสอนต่อไป  
            โปรดแสดงควำมคิดเห็นตรงกับควำมรู้สึกของท่ำนให้มำกท่ีสุด  โดยขีดเครื่องหมำย  ลงในช่องว่ำง 
 

ล าดับ ความคิดเห็นเก่ียวกับเนื้อหาวิชา 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยมาก 
(๕) (๔) (๓) (๒) (๑) 

๑. วิชำนี้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพียงใด      

๒. กำรเรียงล ำดับของเนื้อหำวิชำเหมำะสมเพียงใด      

๓. 
เนื้อหำสำระท่ีท่ำนได้รับจำกวิชำนี้เป็นประโยชน์ 
ต่อกำรปฏิบัติงำนเพียงใด 

     

๔. 
ท่ำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ก่อนกำรเรียนวิชำนี้ 
มำกน้อยเพียงใด 

     

๕. 
ท่ำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ หลังกำรเรียนวิชำนี้ 
มำกน้อยเพียงใด 

     

๖. วิชำนี้เรียนตรงกับควำมต้องกำรของท่ำนเพียงใด      

๗. วิชำนี้มีควำมทันสมัยเพียงใด      

๘. วิชำนี้ควรบรรจุในหลักสูตรนี้เพียงใด      

 
๙.  เวลาที่ใช้ส าหรับวิชานี้เหมาะสมเพียงใด 
 
 

            เวลาน้อยไป             เหมาะสมแล้ว            เวลามากไป            ควรเป็น..............ชั่วโมง 
 
๑๐.  ข้อควรปรับปรุงเก่ียวกับเนื้อหาวิชานี ้……………………………………………………………………………………………………..…………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
๑๑.  ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………….……………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 



จัดท ำโดย  ผวผ.รร.นม.ยศ.ทอ. 
 

แบบประเมินผลรายวชิา 
โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคบัหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 

-------------------------------------------- 
หลักสูตร   นำยทหำรช้ันผู้บังคับหมวด เร่งรัด รุ่นท่ี ๑   วัน เดือน ป ี  ๒๑ ก.ค.๕๙ 

ชื่อวิชา   กำรเดินอำกำศภำยในประเทศโดยอำกำศยำน ของ ทอ.   ชื่อผู้บรรยาย/วิทยากร   น.ท.สหชัย  พวงจินดำ 

ค ำช้ีแจง  ใบแบบประเมินผลนี้ มีจุดมุ่งหมำยเพื่อน ำข้อมูลไปใช้ปรับปรุงพัฒนำหลักสูตร และกำรจัดกำรเรียนกำรสอนต่อไป  
            โปรดแสดงควำมคิดเห็นตรงกับควำมรู้สึกของท่ำนให้มำกท่ีสุด  โดยขีดเครื่องหมำย  ลงในช่องว่ำง 
 

ล าดับ ความคิดเห็นเก่ียวกับเนื้อหาวิชา 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยมาก 
(๕) (๔) (๓) (๒) (๑) 

๑. วิชำนี้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพียงใด      

๒. กำรเรียงล ำดับของเนื้อหำวิชำเหมำะสมเพียงใด      

๓. 
เนื้อหำสำระท่ีท่ำนได้รับจำกวิชำนี้เป็นประโยชน์ 
ต่อกำรปฏิบัติงำนเพียงใด 

     

๔. 
ท่ำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ก่อนกำรเรียนวิชำนี้ 
มำกน้อยเพียงใด 

     

๕. 
ท่ำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ หลังกำรเรียนวิชำนี้ 
มำกน้อยเพียงใด 

     

๖. วิชำนี้เรียนตรงกับควำมต้องกำรของท่ำนเพียงใด      

๗. วิชำนี้มีควำมทันสมัยเพียงใด      

๘. วิชำนี้ควรบรรจุในหลักสูตรนี้เพียงใด      

 
๙.  เวลาที่ใช้ส าหรับวิชานี้เหมาะสมเพียงใด 
 
 

            เวลาน้อยไป             เหมาะสมแล้ว            เวลามากไป            ควรเป็น..............ชั่วโมง 
 
๑๐.  ข้อควรปรับปรุงเก่ียวกับเนื้อหาวิชานี ้……………………………………………………………………………………………………..…………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
๑๑.  ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………….……………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 



  จัดท ำโดย  ผวผ.รร.นม.ยศ.ทอ. 
 

ผนวก ฐ – ๓ 
แบบประเมินผลการปฏบิัติกิจกรรมกลุม่สัมพันธ์ การทดสอบก าลังใจ 

และกิจกรรมการรบัมอบธงประจ าหมูบ่ิน 
โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคบัหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 

หลักสูตร นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นท่ี ........ 

                                  วันท่ี..............................................ณ..................................................                                                         

ค ำช้ีแจง  ใบแบบประเมินผลนี้ มีจุดมุ่งหมำยเพื่อน ำข้อมูลไปใช้ปรับปรุงพัฒนำหลักสูตร และกำรจัดกำรเรียนกำรสอนต่อไป  
            โปรดแสดงควำมคิดเห็นตรงกับควำมรู้สึกของท่ำนให้มำกท่ีสุด  โดยขีดเครื่องหมำย  ลงในช่องว่ำง 

ความพึงพอใจเกี่ยวกับการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์  
การทดสอบก าลังใจและกิจกรรมการรับมอบธงประจ าหมู่บิน 

ระดับความพึงพอใจ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

(๕) (๔) (๓) (๒) (๑) 

ด้านการขนส่ง      

     ๑.  รถยนต์โดยสำรท่ีใช้ในกำรเดินทำง      

     ๒.  กำรจัดท่ีนั่งให้กับ นทน.      

ด้านสถานที่      

     ๓.  สถำนท่ีศึกษำดูงำน(โดยท่ัวไป)      

     ๔.  ห้องพักและระบบสำธำรณูปกำร      

     ๕.  ห้องจัดกิจกรรม/งำนเล้ียง      

     ๖.  สถำนท่ีจัดกิจกรรมแต่ละสถำนี      

ด้านการบริการ      

    ๗.  ควำมเหมำะสมในกำรจัดห้องพักให้กับ นทน.      

    ๘.  กำรจัด ผช.น.ควบคุมรถ/ประชำสัมพันธ์/แพทย์/รปภ.      

    ๙.  กำรจัดอำหำรกลำงวัน      

    ๑๐.  กำรจัดอำหำรในงำนเล้ียง      

ด้านการจัดกิจกรรม/สังคม      

    ๑๑.  รูปแบบของกำรจัดงำน(กำรแต่งกำย/ล ำดับพิธี)      

    ๑๒.  กำรจัดกิจกรรมของ นทน.ในงำนเล้ียง      

 
 



  จัดท ำโดย  ผวผ.รร.นม.ยศ.ทอ. 
 

- ๒ - 

ความพึงพอใจเกี่ยวกับการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์  
การทดสอบก าลังใจและกิจกรรมการรับมอบธงประจ าหมู่บิน 

ระดับความพึงพอใจ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

(๕) (๔) (๓) (๒) (๑) 

   ๑๓.  กำรปฏิบัติของอำจำรย์ประจ ำสถำนี      

   ๑๔.  กำรจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ในห้องประชุมใหญ่      

 
๑๕.  ข้อควรปรับปรุง ……........................................................................................................................................................ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
๑๖.  ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ......................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



จัดท ำโดย  ผวผ.รร.นม.ยศ.ทอ. 
 

ผนวก ฐ – ๔ 
แบบประเมินผลการจัดอาหารกลางวัน 

โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคบัหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
-------------------------------------------- 

หลักสูตร.................................................... รุ่นท่ี .................. วัน เดือน ปี ............................................. คร้ังที.่............... 
ค ำช้ีแจง  ใบแบบประเมินผลกำรจัดอำหำรกลำงวัน มีจุดมุ่งหมำยเพื่อน ำไปเป็นข้อมูลต่อกำรพัฒนำและปรับปรุงสถำนท่ี 
           และขั้นตอนกำรปฏิบัติก่อนรับประทำนอำหำร ตลอดจนปรับปรุงกำรจัดอำหำรกลำงวันของผู้ประกอบกำร  
           โปรดแสดงควำมพึงพอใจตรงกับควำมรู้สึกของท่ำนให้มำกท่ีสุด  โดยขีดเครื่องหมำย  ลงในช่องว่ำง 
 

ล าดับ ความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดอาหารกลางวัน 
ระดับความพึงพอใจ 

ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช ้ ควรปรับปรุง 
(๕) (๔) (๓) (๒) (๑) 

๑. สถำนท่ีในกำรจัดเล้ียงอำหำรกลำงวัน      

๒. กำรจัดวำงอำหำร ช้อน จำน น้ ำด่ืม และแก้วน้ ำ      

๓. ควำมสะอำดของโต๊ะอำหำร      

๔. ควำมสะอำดของภำชนะใส่อำหำรและน้ ำด่ืม      

๕. กำรแต่งกำยและควำมสะอำดของพนักงำนเสิร์ฟอำหำร      

๖. กำรให้บริกำรของพนักงำนเสิร์ฟอำหำร      

๗. ปริมำณอำหำร      

๘. 
ควำมหลำกหลำยของรำยกำรอำหำร ในแต่ละวัน/ 
สัปดำห์/ เดือน 

     

๙. รสชำติของอำหำร      

๑๐. ควำมสด สะอำด ของผักผลไม้      

๑๑. คุณภำพของข้ำวสวย      

 
 ๑๒.  ข้อควรปรับปรุง ..………………………………………………………………………………………………………………………..………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 ๑๓.  ข้อเสนอแนะอื่น ๆ……………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 



จัดท ำโดย  ผวผ.รร.นม.ยศ.ทอ. 
 

 
 

แบบประเมินผลการจัดอาหารกลางวัน 
โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคบัหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 

 
ข้อควรปรับปรุง  

๑. ปริมำณอำหำรพอเหมำะกับผู้รับประทำน 
๒. ไม่ควรตักอำหำรไว้นำน 
๓. เพิ่มปริมำณเนื้อสัตว์ให้มำกขึ้น 
๔. สถำนท่ีคับแคบ ไม่สะดวก 
๕. เก้ำอี้ไม่แข็งแรง 
๖. ถังใส่น้ ำเล็กเกินไป 
๗. เมนูอำหำร ให้หลำกหลำย 

 

 

ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
๑. ควรเพิ่มพนักงำนเสิร์ฟอำหำร 
๒. ควรมีฝำปิดภำชนะใส่อำหำร 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  จัดท ำโดย  ผวผ.รร.นม.ยศ.ทอ. 
 

ผนวก ฐ – ๕ 
แบบประเมินผลการศึกษาดูงานระยะสัน้ 

โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคบัหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
หลักสูตร นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นท่ี ....... 

                                   วันท่ี................................................ณ.....................................................                                                         

ค ำช้ีแจง  ใบแบบประเมินผลนี้ มีจุดมุ่งหมำยเพื่อน ำข้อมูลไปใช้ปรับปรุงพัฒนำหลักสูตร และกำรจัดกำรเรียนกำรสอนต่อไป  
            โปรดแสดงควำมคิดเห็นตรงกับควำมรู้สึกของท่ำนให้มำกท่ีสุด  โดยขีดเครื่องหมำย  ลงในช่องว่ำง 
 

ความพึงพอใจเกี่ยวกับการศึกษาดูงานระยะสั้น 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
(๕) (๔) (๓) (๒) (๑) 

ด้านการขนส่ง      

     ๑.  รถยนต์โดยสำรท่ีใช้ในกำรเดินทำง      

     ๒.  กำรจัดท่ีนั่งให้กับ นทน.      

ด้านสถานที่      

     ๓.  สถำนท่ีศึกษำดูงำน(โดยท่ัวไป)      

     ๔.  สถำนท่ีจัดฟังบรรยำย      

     ๕.  สถำนท่ีรับประทำนอำหำรกลำงวัน      

     ๖.  กำรซักถำม/กำรตอบค ำถำม      

     ๗.  กำรกล่ำวขอบคุณ/มอบของท่ีระลึก      

ด้านการบริการ      

    ๘.  กำรจัด ผช.น.ควบคุมรถ/ประชำสัมพันธ์/แพทย์/รปภ.      

    ๙.  กำรจัดอำหำรกลำงวัน      

 
๑๐.  ข้อควรปรับปรุง .........................................……………………………………………………………………………….…..……………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………… 

๑๑.  ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ……………………………………………………………………………………..………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 



จัดท ำโดย  ผวผ.รร.นม.ยศ.ทอ. 
 

ผนวก ฐ – ๖ 
แบบประเมินผลการฝึกภาคสนาม 

โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคบัหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
หลักสูตร  นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ......... 

ค ำช้ีแจง  ใบแบบประเมินผลกำรฝึกภำคสนำม มีจุดมุ่งหมำยเพื่อน ำข้อมูลไปใช้ปรับปรุงพัฒนำหลักสูตร และกำรจัด 
             กำรเรียนกำรสอนต่อไป โปรดแสดงควำมคิดเห็นตรงกับควำมรู้สึกของท่ำนให้มำกท่ีสุด โดยขีดเครื่องหมำย   
              ลงในช่องว่ำง 

 

 ๑๗.  ข้อเสนอแนะอื่น ๆ …………………………………………………………………………………………………..…………………………………………….………………………..………. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………. 
 

ล าดับ ความพึงพอใจเก่ียวกับการฝึกภาคสนาม 
ระดับความพึงพอใจ 

ดีมาก ดี พอใช ้ ควรปรับปรุง 
(๔) (๓) (๒) (๑) 

๑. กำรใช้พื้นท่ีกำรฝึก     

๒. พิธีมอบกำรบังคับบัญชำ นทน.     

๓. กำรยิงปืน ปลยอ. ๕.๕๖-๓     

๔. กำรสร้ำงค่ำยพักแรม     

๕. กำรทดสอบขวัญและก ำลังใจ     

๖. กำรข้ำมล ำน้ ำ     

๗. กำรปฐมพยำบำล     

๘. กำรขนส่ง     

๙. กำรใช้แผนท่ีเข็มทิศในเวลำกลำงวัน/กลำงคืน     

๑๐. กำรฝึกบุคคลท ำกำรรบเวลำกลำงวัน/กลำงคืน     

๑๑. กำรสำธิตกำรใช้วัตถุระเบิดและกำรฝึกขว้ำงระเบิด     

๑๒. กำรฝึกรับของทำงอำกำศ     

๑๓. กำรประกอบอำหำรโดยใช้หม้อสนำม, ไม้ไผ่, กำรติดไฟ     

๑๔. กำรฝึกปัญหำหลบหนี หลีกหนีในเวลำกลำงคืน     

๑๕. เวลำท่ีใช้ส ำหรับกำรฝึกภำคสนำมเหมำะสมเพียงใด     

๑๖. กำรฝึกภำคสนำมควรบรรจุไว้ในหลักสูตร     



 

  จัดท ำโดย  ผวผ.รร.นม.ยศ.ทอ. 
 

ผนวก ฐ – ๗ 
แบบประเมินผลการศึกษาดูงานระยะไกล 

โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคบัหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นท่ี ........ 

วันท่ี .........................................  ณ  ........................................... 

ค ำช้ีแจง  ใบแบบประเมินผลนี้ มีจุดมุ่งหมำยเพื่อน ำข้อมูลไปใช้ปรับปรุงพัฒนำหลักสูตร และกำรจัดกำรเรียนกำรสอนต่อไป  
            โปรดแสดงควำมคิดเห็นตรงกับควำมรู้สึกของท่ำนให้มำกท่ีสุด  โดยขีดเครื่องหมำย  ลงในช่องว่ำง 
 

ความพึงพอใจเกี่ยวกับการศึกษาดูงานระยะไกล 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
(๕) (๔) (๓) (๒) (๑) 

ด้านการขนส่ง      

     ๑.  รถยนต์โดยสำรท่ีใช้ในกำรเดินทำง      

     ๒.  กำรจัดท่ีนั่งให้กับ นทน.      

ด้านสถานที่      

     ๓.  สถำนท่ีศึกษำดูงำน(โดยท่ัวไป)      

     ๔.  ห้องพักและระบบสำธำรณูปกำร      

     ๕.  ห้องจัดกิจกรรม/งำนเล้ียง      

     ๖.  สถำนท่ีรับประทำนอำหำรเช้ำ และกลำงวัน      

ด้านการบริการ      

    ๗.  ควำมเหมำะสมในกำรจัดห้องพักให้กับ นทน.      

    ๘.  กำรจัด ผช.น.ควบคุมรถ/ประชำสัมพันธ์/แพทย์/รปภ.      

    ๙.  กำรจัดอำหำรเช้ำ      

    ๑๐.  กำรจัดอำหำรกลำงวัน      

    ๑๑.  กำรจัดอำหำรในงำนเล้ียง      

ด้านการจัดกิจกรรม/สังคม      

    ๑๒.  รูปแบบของกำรจัดงำน(กำรแต่งกำย/ล ำดับพิธี)      

    ๑๓.  กำรจัดกิจกรรมของ นทน.ในงำนเล้ียง      

 



 

  จัดท ำโดย  ผวผ.รร.นม.ยศ.ทอ. 
 

- ๒  - 
 
    ๑๔.  ข้อควรปรับปรุง …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
    ๑๕.  ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ……………………………………………………………………………………..…………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผนวก ฐ – ๘ 

 
 

 

  แบบประเมินการวิจารณ์หลักสูตรนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ นทน.ได้แสดงความคิดเห็นของตนเอง ในโอกาส  
ได้เข้ารับการศึกษาใน รร.นม.ยศ.ทอ.ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ และ นทน.ก าลังจะส าเร็จการศึกษาออกไปปฏิบัติงานตาม
หน่วยงานต่าง ๆ ของแต่ละท่านท่ีได้ส่งมาเข้ารับการศึกษานั้น ทาง รร.นม.ยศ.ทอ. จึงขอความร่วมมือช่วยตอบแบบประเมิน
ให้ครบทุกข้อ  ตามความคิดเห็นของ นทน.เอง เพื่ อจะได้ใช้ เป็นข้อมูลในกา รแก้ ไขปรับปรุงการจัดการศึกษา 
และการปฏิบัติงานในด้านอื่น ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์และมีความเหมาะสมกับ นทน.รุ่นต่อ ๆ ไป  โดยให้ใส่เครื่องหมาย  √  
ลงในช่องระดับความพึงพอใจ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   

 
ล ำดับ 

 
รำยกำร 

ระดับควำมพึงพอใจ 

มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด 

(๕) (๔) (๓) (๒) (๑) 

๑. 
สภำพสิ่งแวดล้อมทั่วไป 
สภาพส่ิงแวดล้อมภายนอก 

     

 สภาพส่ิงแวดล้อมภายใน      

 ห้องบรรยายมีความเหมาะสม      

 แสงสว่างภายในห้องบรรยายมีความเหมาะสม      

 ห้องสัมมนามีความเหมาะสม      

 แสงสว่างภายในห้องสัมมนามีความเหมาะสม      

 ห้องรับประทานอาหารกลางวันมีความเหมาะสม      

 ห้องพักผ่อน นทน.มีความเหมาะสม      

 การประกอบเล้ียงอาหารกลางวันมีความเหมาะสม      

 ห้องสุขามีความเหมาะสม      

 พื้นท่ีจอดรถยนต์/รถจักรยานยนต์ มีความเหมาะสม      

       
ข้อเสนอแนะ  .............................................................................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................................... 
 
     

 
 
 
 

  

 

แบบประเมินการวิจารณ์หลักสูตร 
ส าหรับนายทหารนักเรียน หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นท่ี ........ 

 



-  ๒  - 
 

 
ล ำดับ 

 
รำยกำร 

ระดับควำมพึงพอใจ 

มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด 

(๕) (๔) (๓) (๒) (๑) 

๒. 
ด้ำนกำรศึกษำ 
ระยะเวลาการศึกษามีความเหมาะสม 

     

 จ านวนช่ัวโมงการบรรยายมีความเหมาะสม      

 จ านวนช่ัวโมงการปฏิบัติมีความเหมาะสม      

 บฝ.ในการการสัมมนามีความเหมาะสม      

 บฝ.ปฏิบัติกิจกรรมนอกสถานท่ี “หลักการจัดด าเนินงาน”      

 การฝึกปฏิบัติสังคม       

 เอกสารประกอบการบรรยายมีความเหมาะสม      

 เนื้อหาวิชาในหมวดวิชาต่าง ๆ มีความเหมาะสม      

 มีการส่งเสริมให้เกิดความรู้และทักษะในการเป็นผู้น าในระดับต้น      

 มีการส่งเสริมในการติดต่อส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ      

 ส่ือการเรียนการสอนภายในห้องบรรยาย มีความเหมาะสม      

 ส่ือการเรียนการสอนภายในห้องสัมมนา มีความเหมาะสม      

 ระบบ Internet ภายในห้องสัมมนา มีความเหมาะสม      

 วัสดุอุปกรณ์ในการศึกษา      

 อาจารย์ผู้บรรยายจากภายนอก      

 อาจารย์ผู้บรรยายของ ทอ.      

       

ข้อเสนอแนะ  ................................................................................................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๓ - 
 

 
ล ำดับ 

 
รำยกำร 

ระดับควำมพึงพอใจ 

มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด 

(๕) (๔) (๓) (๒) (๑) 

๓. 
ด้ำนกำรปกครอง 
ระเบียบการปฏิบัติของ นทน.ท่ีทาง รร.นม.ฯ ก าหนด 

     

 การกวดขันการปฏิบัติของ นทน.มีความเหมาะสม      

 การฝึกวิชาทหารในท่ีต้ัง      

 การฝึกยิงปืนพก/ปืนยาว ด้วยกระสุนจริง       

 การฝึกเดินทางด้วยเท้า      

 การฝึกภาคสนาม      

       

ข้อเสนอแนะ  .............................................................................................................................................................................................................. 

...................................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................................... 

 
 
 

 
ล ำดับ 

 
รำยกำร 

ระดับควำมพึงพอใจ 

มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด 

(๕) (๔) (๓) (๒) (๑) 

๔. 
ด้ำนกำรศึกษำดูงำน 
การปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ การทดสอบก าลังใจและกิจกรรม 
การรับมอบธงประจ าหมู่บิน 

     

 การศึกษาดูงานระยะใกล้       

 การศึกษาดูงานระยะไกล       
 

ข้อเสนอแนะ  ............................................................................................................................................................................................................ 

.................................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................................... 
 

 

 
 
 



- ๔ - 
 

 
ล ำดับ 

 

รำยกำร 

ระดับควำมพึงพอใจ 

มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด 

(๕) (๔) (๓) (๒) (๑) 

๕. 
ด้ำนกำรกีฬำ 
การน ากายบริหาร และการบริหารร่างกาย 

     

 การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล      

 การแข่งขันกีฬาฟลิกเกอร์บอล      

 การวิ่งทดสอบแอโรบิก      

 การเรียนลีลาศ      

       
ข้อเสนอแนะ  ............................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดท าโดย ผวผ.รร.นม.ยศ.ทอ. 



 
ผนวก ฐ – ๙ 

 

โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด 
แบบสอบถามผู้บังคับบัญชาของผู้ส าเร็จการศึกษา 

กรุณาส่งกลับ ผวผ.รร.นม.ยศ.ทอ. 
 
 ตามท่ี ผู้ใต้บั งคับบัญชาของท่าน ได้ส าเร็จการศึกษาจาก รร.นม.ยศ.ทอ.ในหลักสูตร 
โรงเรียนนายทหารช้ันผู้บังคับหมวด รุ่นท่ี …… แล้ว ประมาณ ๖ เดือน รร.นม.ยศ.ทอ. มีความประสงค์ 
จะติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาของท่าน เพื่อน ามาเป็นข้อมูลในการปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาของ รร.นม.ยศ.ทอ. ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจของ ทอ. 
จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่าน ได้กรุณาตอบแบบสอบถามพร้อมท้ังเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผล 
การปฏิบัติงาน แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประกอบด้วย ๓ ตอน คือ 

 ตอนท่ี ๑  สถานภาพท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นการกล่าวถึงข้อมูลส่วนตัวของท่าน 
ในขณะท างานร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชา 
 ตอนท่ี ๒  การประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของผู้ส าเร็จการศึกษา เป็นการสอบถามถึงคุณภาพ
และผลการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจทางวิชาการ ทักษะการปฏิบัติงาน คุณลักษณะ 
และบุคลิกภาพ และผลการปฏิบัติงาน ในช่วงท่ีท างานอยู่กับท่าน 
 ตอนท่ี ๓  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม หากมีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอื่น ท่ีท่านเห็นว่าจะเป็น 
ประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาของ รร.นม.ยศ.ทอ. 
                                       
                                                                   

ตอนที่ ๑ :  ข้อมูลส่วนตัว 
 
 เพศ            ชาย                      หญิง 

 ช้ันยศ  ร.อ.- น.ต.   น.ท.   
    น.อ.- น.อ.(พิเศษ)  อื่น ๆ ....................... 

 ต าแหน่ง      หน.ฝ่าย   หน.แผนก  
    หก.- ผอ.   อื่น ๆ........................ 

 อายุ            น้อยกว่า ๕๐ ปี  ๕๐ - ๕๕ ปี          ๕๕ ปีขึ้นไป 
  

 
 
 
 



 
 

ตอนที่ ๒ :  การประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของผู้ส าเร็จการศึกษา 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

ดีมาก ดี พอใช ้ ควรปรับปรุง ต้องปรับปรุง 
(๕) (๔) (๓) (๒) (๑) 

ความรู้ความเข้าใจทางวิชาการ (Knowledge) 

ความเป็นผู้น าและการบริหารหน่วยงาน      

การติดต่อส่ือสาร      

การทหาร      

ความรู้ความช านาญระดับหมวด      

ทักษะการปฏิบัติงาน (Skill) 

ความสามารถในการเป็นผู้น า      

ความสามารถในการเป็นผู้บังคับบัญชาระดับหมวด      

ความสามารถในการติดต่อประสานงาน      

ความสามารถในการเสนอแนะงานต่อผู้บังคับบัญชา      

ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ      

ผลการปฏิบัติงาน (Performance) 

ประสิทธิภาพการวางแผนงาน      

ประสิทธิภาพการติดตามและควบคุมการปฏิบัติงาน      

ประสิทธิภาพการตัดสินใจ      

ประสิทธิภาพการแก้ปัญหา      

ประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ      
 

ตอนที่ ๓ :   ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากท่าน      

  
  

  

  

กรุณาส่งกลับ ผวผ.รร.นม.ยศ.ทอ.  
Email : Thapanee_pach@rtaf.mi.th 

          
      ขอขอบคุณในความร่วมมือ 

                                         ผวผ.รร.นม.ยศ.ทอ. 
                                       โทร.๒ – ๖๒๑๔ 

- ๒ - 

 



 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ผปค.รร.นม.ยศ.ทอ.(โทร ๒-๕๓๕๑) 

ที่  กห ๐๖๓๗.๗(๓)/ วันที่                
เรื่อง  รายงานช้ีแจง 

เรียน อจ.ท่ีปรึกษา หมวดบินที.่......หมู่บินท่ี................ 

ตามค าส่ังของ...............................................ให้กระผม (ดิฉัน)....................................................
นทน.รร.นม.ยศ.ทอ. ฯ หมายเลข..................... รายงานการช้ีแจงเรื่อง................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา 
 

…………………………………………………….. 
หมายเลข........................ 

 
เรียน หน.ผปค.รร.นม.ยศ.ทอ. 

      เพื่อพิจารณา 
       .............................................. 

     อจ.ท่ีปรึกษาหมวดบนิท่ี...... หมู่บินท่ี.......... 
     ............/.............../............... 

เรียน ผอ.รร.นม.ยศ.ทอ. 
..........................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 
  น.ท. 

               หน.ผปค.รร.นม.ยศ.ทอ. 
               ........../............./........  

ทราบแล้ว  
     - 

          น.อ. 
           ผอ.รร.นม.ยศ.ทอ. 

                     ………../………/……… 
 
 
 
 

 
 

ผนวก ฐ – ๑๐ 




