คำนำ
โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ มีหนาที่ ใหการศึกษาและ
ฝกอบรมบุคคล ซึ่งได้ผ่านการคัดเลือกใหเลื่อนฐานะ หรือบรรจุเปนนายทหารสัญ ญาบัตร ในระดับยุทธวิธี
เพื่อให้การนําหนวยการบังคับบัญชา และการปฏิบัติงานในระดับผูบังคับหมวดในอนาคตอยู่บนหลักการพื้นฐาน
ที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของทหารอาชีพ
ดังนั้นเพื่อให้ นายทหารนักเรียนได้ทราบข้อมูลและคําแนะนําในการศึกษา รวมทั้งแนวทาง
การปฏิบัติของนายทหารนักเรียน ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติตน ในขณะศึกษาอยู่ที่โรงเรียนนายทหาร
ชั้น ผู้ บั ง คับ หมวด โรงเรีย นจึงได้ จัด ทํ า “คู่ มือ นายทหารนั ก เรี ยนชั้ น ผู้บั ง คั บ หมวด” ขึ้น ซึ่ง ประกอบด้ ว ย
แนวทางการจัดการเรียนการสอน การปกครอง การวัดและประเมินผล ระเบียบปฏิ บัติ ตลอดจนกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับผู้เข้ารับการศึกษา โดยหวังว่าคู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ และสร้างความมั่นใจให้กับนายทหาร
นักเรียนผู้เข้ารับการศึกษาในโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ต่อไป
(ลงชื่อ) นาวาอากาศเอก ธันยวัต ชูส่งแสง
(ธันยวัต ชูส่งแสง)
ผู้อํานวยการโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
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บทที่ ๑
ข้อมูลพื้นฐำนของโรงเรียนนำยทหำรชั้นผู้บังคับหมวด
๑. ประวัติ
ประเทศไทยได้เริ่มกิจการการบินครั้ง แรก เมื่อ พ.ศ.๒๔๕๖ ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งมีฐานะเป็นแผนกการบิน ขึ้นกับจเรทหารช่างกองทัพบก ต่อมาได้ยกฐานะขึ้นเป็น
กองทัพอากาศ สังกัด กระทรวงกลาโหม ตาม พ.ร.บ.จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๔๗๕
ซึ่งประกาศ เมื่อ ๙ เมษายน ๒๔๘๐
กองทัพอากาศได้พัฒนาขีดความสามารถของกําลังพล โดยเฉพาะนายทหารประทวนที่มีความรู้
ความชํานาญ มีประสบการณ์ในการทํางาน โดยเปิดสอบคัดเลือกและอบรมเพื่อเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร
การอบรมนี้เรียกว่า “การอบรมพันจ่าอากาศเป็นนายทหารสัญญาบัตร” เริ่มดําเนินการ เมื่อ พ.ศ.๒๔๙๑ โดย
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นผู้ดําเนินการ
พ.ศ.๒๔๙๕ มีการเปิดการอบรม “พิเศษ” โดยรับจากข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร
จากส่วนราชการต่าง ๆ ในกองทัพอากาศ เข้ารับการอบรมเป็นนายทหารสัญญาบัตร
พ.ศ.๒๕๐๖ กองทัพอากาศ ออกคําสั่ง (เฉพาะ) ที่ ๙/๐๖ ลง ๑๒ พ.ย.๐๖ เรื่อง ให้ใช้อัตรา
กองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๐๖ หลักสูตรโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บัง คับหมวด จึงถือกําเนิดขึ้น โดยอยู่ในความ
รับผิดชอบของโรงเรียนนายทหารอากาศ ซึ่งเป็น นขต.ยศ.ทอ. ตามอัตรา ทอ.๒๕๐๖ โดยใช้ชื่อหลักสูตรว่า
“หลักสูตร รร.ผบ.หมวด”และถือว่า วันที่ ๑๒ พ.ย.ของทุกปี เป็นวันสถาปนา รร.นม.ยศ.ทอ.
พ.ศ.๒๕๑๗ ได้มีการแก้ไขอัตรากองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๐๖ ตามคําสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๑๗๘/๑๗
ลง ๒๘ มิ.ย.๑๗ แก้ไขการจัดกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ และ นขต. ตามอัตราเฉพาะกิจ หมายเลข ๔๑๐๑
ทําให้หลักสูตรโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด แบ่งออกเป็น ๒ หลักสูตร
- หลักสูตร นม.๑ อบรมพันจ่าอากาศเอก ที่ผ่านการสอบคัดเลือก เป็นนายทหารสัญญาบัตร
- หลักสูตร นม.๒ อบรมข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร เป็นนายทหารสัญญาบัตร
พ.ศ.๒๕๒๗ เพิ่มหลักสูตร พันจ่าอากาศเอกเกษียณอายุ ระยะเวลาการฝึกศึกษาอบรม ๑ สัปดาห์
พ.ศ.๒๕๒๙ เพิ่มหลักสูตร ผู้สําเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๕ ระยะเวลาการฝึกศึกษาอบรม
๑ สัปดาห์
พ.ศ.๒๕๓๑ เพิ่มหลักสูตร นม.๓ อบรมให้กับนายทหารสัญญาบัตรระดับผู้บังคับหมวด ที่ไม่ได้
ผ่านการศึกษาหลักสูตร นม.๑ หรือ นม.๒
พ.ศ.๒๕๓๙ มีการปรับอัตรากองทัพอากาศใหม่ จาก อัตรากองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๐๖ เป็นอัตรา
กองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๓๙ ตามคําสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ลับ ที่ ๑๗๑/๓๙ ลง ๑๖ ก.ค.๓๙ โดยโรงเรียนนายทหาร
ชั้นผู้บังคับหมวดเป็นหน่วยขึ้นตรงกับ กองการศึกษา กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองบัญ ชาการฝึกศึกษา
ทหารอากาศ

-๒พ.ศ.๒๕๔๐ เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณในส่วนการฝึกศึกษา จึงมีการปรับปรุงหลักสูตร
โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวดใหม่ โดยรวม หลักสูตร นม.๑, นม.๒ และ นม.๓ เข้าไว้ด้วยกันโดยใช้ชื่อว่า
“หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด” และเปลี่ยนชื่อหลักสูตร “พันจ่าอากาศเอกเกษียณอายุ” เป็นหลักสูตร
“นายทหารประทวน เป็น นายทหารสัญญาบัตร”
พ.ศ.๒๕๕๒ มีการปรับโครงสร้าง ทอ.ใหม่ เมื่อ ๑ เม.ย.๕๒ อัตราเฉพาะกิจ หมายเลข ๔๐๑๑
ตามคํ าสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ลับที่ ๔๐/๕๒ ลง ๑ เม.ย.๕๒ และ คําสั่ง ยศ.ทอ.ลับที่ ๔/๕๒ ลง ๓๑ ส.ค.๕๒ ให้
โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด เป็นหน่วยขึ้นตรงกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
พ.ศ.๒๕๕๓ มีการปรับปรุง แก้ไ ขหลักสูตรนายทหารประทวน เป็ น นายทหารสั ญ ญาบัต ร
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) สาระสําคัญ คือ นําผู้เข้ารับการอบรมไปต่างจังหวัด ๒ วัน ๑ คืน ตามอนุมัติ ผบ.ทอ.(รอง ผบ.ทอ.
รับคําสั่ง ฯ) เมื่อ ๓๐ เม.ย.๕๓ ท้ายหนังสือ กพ.ทอ.ที่ กห ๐๖๐๔.๖/๓๒๙๖ ลง ๒๗ เม.ย.๕๓ โดย รร.นม.ยศ.ทอ.
ได้ถือปฏิบัติตั้งแต่หลักสูตรนายทหารประทวน เป็น นายทหารสัญญาบัตร รุ่นที่ ๓๘ เป็นต้นมา
๒. สัญลักษณ์ ภำษิต และคำย่อที่เกี่ยวข้องกับสถำบัน

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

-๓๓. ภำรกิจ และกำรจัดส่วนรำชกำร
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด

หมวดธุรการ

แผนกการศึกษา

แผนกปกครอง

แผนกวัดและประเมินผล

ฝ่ายบริการการศึกษา

๓.๑ โรงเรียนนายทหารชั้นผูบังคับหมวด มีหนาที่ใหการศึกษาและฝกอบรมบุคคล ซึ่งได้ผ่านการคัดเลือก
ใหเลื่อนฐานะ หรือบรรจุเปนนายทหารสัญญาบัตรในระดับยุทธวิธี การนําหนวย และการบังคับบัญชาสําหรับ
การปฏิบัติงานในระดับผู บังคับหมวด มีผูอํานวยการโรงเรียนนายทหารชั้นผู บังคับหมวด เปนผูบังคับบัญ ชา
รับผิดชอบ
๓.๒ การจัดส่วนราชการ โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด เป็นหน่วยขึ้นตรง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
แบงสวนราชการออกเปน
๓.๒.๑ หมวดธุรการ
มีหนาที่ ดําเนินการเกี่ยวกับธุรการ การสารบรรณ การกําลังพล การเงิน การพัสดุ ตลอดจน
ดู แลอาคารสถานที่ และเครื่ องมื อเครื่ องใชของโรงเรี ยนนายทหารชั้ นผู บั งคั บหมวด มี หั ว หน้ า หมวดธุ ร การ
เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ
๓.๒.๒ แผนกการศึกษา
มีหนาที่ ดําเนินการสอน ฝึกอบรม ควบคุม วางแผน ประสานงาน และกํากับดูแลการศึกษา
ใหเป็นไปตามแผนการศึกษาและหลักสูตรที่กําหนด จัดทําโครงการและงบประมาณการศึกษา ตลอดจนปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตร จัดหาผู บรรยาย เอกสาร ตํารา และโสตทัศนูปกรณ โดยมีหัวหนาแผนกการศึกษา เปน
ผูบังคับบัญชารับผิดชอบ
๓.๒.๓ แผนกปกครอง
มีหนาที่ ดําเนินการ สอน ฝึกอบรม ควบคุม จัดทําทะเบียนประวัติ กําหนด และวางแผน
การฝก การกีฬา การปกครอง ตลอดจนใหคําปรึกษาแนะนํา และรับผิดชอบเกี่ยวกับกิจกรรมของผู เขารับ
การศึกษา โดยมีหัวหนาแผนกปกครอง เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ
๓.๒.๔ แผนกวัดและประเมินผล
มีหนาที่ วางแผน กําหนด ระเบียบ แนวปฏิบัติ หลักเกณฑ์การดําเนินงาน ดานการประเมิน
การบรรยาย การจัดการเรียนการสอน กิจกรรมตาง ๆ ในหลักสูตร รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการจัดทําหลักสูตร
การปรับปรุงเครื่องมือวัดผล การประเมินคุณลักษณะสวนบุคคล การดําเนินการสอบ การจัดทําคลังขอสอบ
มาตรฐาน ตลอดจนรวบรวมผลการศึกษา ผลการประเมินสรุปรายงาน จัดทําสถิติผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผูเขารับการศึกษา และสอนในวิชาที่ได้รับมอบหมาย โดยมีหัวหนาแผนกวัดและประเมินผล เปนผูบังคับบัญชา
รับผิดชอบ

-๔๓.๒.๕ ฝายบริการการศึกษา
มีหนาที่ เสนอความตองการ เบิก รวบรวม เก็บรักษา แจกจาย และผลิตสื่อวัสดุอุปกรณ
การศึกษา ประสานกับหนวยเกี่ยวของกับการจัดทําตํารา ตลอดจนใหบริการใช้โสตทัศนูปกรณ และสอนใน
วิชาที่ได้รับมอบหมาย โดยมีหัวหนาฝายบริการการศึกษา เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ
๔. ปรัชญำ พันธกิจ วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์
๔.๑ ปรัชญา คือ “ผู้นําที่ดี มีความรู้ คู่วินัย พลานามัยสมบูรณ์”
๔.๒ พั น ธกิ จ คื อ จั ด การศึ ก ษา ฝึก อบรมทั ก ษะความเป็ น ผู้ นํ า และคุ ณ ลั ก ษณะทางทหาร ฝึ ก อบรม
นายทหารนัก เรียนให้ มีความเข้าใจในการเป็น ทหารอาชีพระดับ สัญ ญาบั ตร การบริหารจัดการองค์กรให้ มี
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร สนับสนุนการทําผลงานทางวิชาการ บริ การ
วิชาการต่อสังคมและชุมชนตามศักยภาพของหน่วย
๔.๓ วิสัยทัศน์ คือ สถาบันการศึกษาที่มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรระดับผู้บังคับหมวด ให้มีความรู้ในการ
เป็นทหารอาชีพ และมีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจของ ทอ.
๔.๔ อัตลักษณ์ คือ นายทหารสัญ ญาบัตรที่เป็นผู้บัง คับบัญ ชาระดับ ผู้บั งคับหมวด ที่มีความรู้ด้านการ
ปกครองบังคับบัญชา และการทหารเบื้องต้น
๔.๕ เอกลักษณ์ คือ เป็นสถาบันการศึกษาที่ผลิตทหารอาชี พที่ผ่านการคัดเลือกให้เลื่อนฐานะหรือบรรจุ
เป็นนายทหารสัญญาบัตรในระดับผู้บังคับหมวดของกองทัพอากาศ

* อัตลักษณ์ หมายถึง ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ
เอกลักษณ์ หมายถึง ความสําเร็จที่สะท้อนเป็นลักษณะโดดเด่นของสถานศึกษา

บทที่ ๒
คำแนะนำในกำรศึกษำ
๑. นโยบำยกำรดำเนินกำรศึกษำ
โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ได้กําหนดนโยบาย เพื่อเป็นแนวทาง
ปฏิบัติ ในการดําเนินการศึกษา ดังนี้
๑.๑ รร.นม.ยศ.ทอ. ถื อ ว่า นายทหารนัก เรีย นเป็ น ผู้เข้ารับ การศึ กษา ในหลัก สูต รหลัก ขั้น ต้ น ดั ง นั้ น
มาตรการใดที่ใช้บังคับหรือถือเป็นแนวทางปฏิบัติในเรื่องการปกครองและการศึกษา ทางโรงเรียนจะแนะนําให้
ทราบระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ที่ทางโรงเรียนกําหนดไว้ ส่วนในทางปฏิบัติให้เป็นหน้ าที่ของนายทหารนักเรียน
แต่ละคนที่จะต้องกระทําและควบคุมตนเอง ซึ่งทางโรงเรียนจะส่งเสริมให้นายทหารนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมที่มี
ความใกล้ชิดกับคณะอาจารย์ของโรงเรียนให้มากที่สุด แต่จะต้องอยู่ในกรอบของระเบียบวินัยและจรรยาบรรณ
ของความเป็นครูอาจารย์
๑.๒ การดําเนินการศึกษาของ รร.นม.ฯ จะมุ่งส่งเสริมให้นายทหารนักเรียนเป็นผู้ที่มีความเป็นผู้นําที่ดี
มีความรู้ ความประพฤติดี และพลานามัยที่ดี ตามภาษิตของสถาบัน
๑.๓ รร.นม.ฯ จะจัดให้มีการศึกษาในด้านวิชาการ การฝึกวิชาทหาร การกีฬา และกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อพัฒนา
นายทหารนักเรียนให้เป็นกําลังพลที่มีประสิทธิภาพของกองทัพอากาศ
๑.๔ รร.นม.ฯ จะมีการวัดและประเมินผลการศึกษาทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ และคุณ ลักษณะ
ส่วนบุคคล โดยการประเมินจะกระทําด้วยหลักวิชา เหตุผล ความยุติธรรม และคุณธรรม
๑.๕ รร.นม.ฯ จะแต่งตั้งอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเป็นผู้รับผิดชอบการศึกษาแต่ละ
หลักสูตร
๒. วิธีกำรดำเนินกำรศึกษำ
๒.๑ การบรรยาย
รร.นม.ฯ จะเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งจากภายในและภายนอกกองทัพอากาศ มาบรรยายในหัวข้อ
และรายวิชาต่าง ๆ ที่กําหนดไว้ในหลักสูตร
๒.๒ การสัมมนา
เป็ นการศึกษาร่วมกันเป็นกลุ่ม ในปัญ หาหรือบ่งการที่ กําหนด เพื่อให้ นทน.ฯ แต่ละคนได้มีโอกาส
แสดงออกถึงความเข้าใจในรายวิชาที่ ได้ศึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกัน และกัน อย่างกว้างขวางและ
ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยนําความรู้ความชํานาญและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน หรือจากบทเรียนหรือตําราอื่นที่ได้
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
เป็นกิจกรรมที่ให้ นทน.ฯ ได้ฝึกการพูดให้ถูกต้องและเหมาะสมตามโอกาสต่าง ๆ เช่น การ
พูดบอกเล่า การพูดชักชวน การบรรยายสรุปทางทหาร การพูดนําเสนอผลงาน เป็นต้นโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
จะให้คําวิจารณ์ แนะนํา และประเมินผลการปฏิบัติ

-๖๒.๓.๒ การเขียน
เป็นกิจกรรมที่ นทน.ฯจะต้องปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความชํานาญ และความถูกต้อง โดยรวมถึง
การนําเสนอผลงาน เช่น การเขียนหนังสือราชการ การเขียนรายงานการประชุม การเขียนโครงเรื่อง การพิมพ์
ขนาดของตั ว อั ก ษร การกํ า หนดสี ข องตั ว อั ก ษรที่ เหมาะสมในการนํ า เสนอผลงาน และการเขี ย นแบบ
อื่น ๆ ตามที่หลักสูตรกําหนด
๒.๓.๓ การอ่านและการฟัง
นทน.ฯ จะต้องสร้างทักษะการอ่านและการฟัง ตั้ง แต่เริ่มเข้ารับการศึกษา เพื่ อทําความ
เข้าใจในบทเรียน ปัญหา และสถานการณ์ที่ทาง รร.นม.ฯ กําหนดได้อย่างรวดเร็วและฉับไว
๒.๓.๔ การฝึกความเป็นผู้นํา
นทน.ฯ จะได้ รับ การฝึ ก ประสบการณ์ ค วามเป็ น ผู้ นํ าและผู้ ต าม โดยการปฏิ บั ติ ภ ายใต้
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่ รร.นม.ฯ กําหนด
๒.๓.๕ การปรึกษาแนะนํา
รร.นม.ฯ จั ดให้ มี การปรึก ษาแนะนํ าแก่ นทน.ฯ ทั้ ง เป็ น กลุ่ม สั มมนาและเป็ น รายบุ ค คล
ในระหว่างการศึกษา เพื่อเป็นการปรับปรุงและช่วยแก้ไขปัญหาในระหว่างการศึกษาของ นทน.ฯ
๒.๓.๖ เอกสารประกอบการศึกษา
รร.นม.ฯ จัดเอกสารที่เห็นว่าเหมาะสมให้นายทหารนักเรียนใช้ศึกษาในหมวดวิชาต่าง ๆ
ตามหลักสูตร
๒.๓.๗ การดูงานและการศึกษาภูมิประเทศ
เป็นกิจกรรมที่จะช่วยขยายมุมมองและเปิดโลกทัศน์ของนายทหารนักเรียน ให้ได้เห็นกิจการ
ของหน่วยงานที่สําคัญต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานทหารและพลเรือนภาครัฐ และเอกชน ทั้งในกรุงเทพมหานครและ
ต่างจังหวัด เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในการจัดส่วนราชการและการบริหารงาน
๒.๓.๘ กิจกรรมในสนามเพื่อฝึกความเป็นผู้นํา
รร.นม.ฯ กําหนดให้มีการปฏิบัติกิจกรรมในสนาม เพื่อให้ นทน.ฯ ได้ใช้เกมส์การแข่งขันกีฬา
เป็นเครื่องมื อในการประยุกต์ใช้ห ลักวิชาและพั ฒ นาทักษะความเป็น ผู้นํา การบริห ารงาน และการบริห าร
ทีมงาน
๒.๓.๙ การฝึกในสถานการณ์จําลอง
เป็นกิจกรรมที่กําหนดในหลักสูตร เพื่อตรวจสอบและ ประเมิน ผลการเรียนรู้ของ นทน.ฯ
ในการนํ าทฤษฎี ความรู้ ความเป็ นผู้ นํ า ความเป็ นผู้ ตามและการบั ง คั บบั ญ ชา มาประยุ ก ต์ ใช้ ให้ เหมาะสม
กั บ สถานการณ์ ที่ กํ า หนด รวมทั้ ง ให้ น ายทหารนั ก เรี ย นได้ เพิ่ ม พู น ประสบการณ์ ด้ า นความเป็ น ผู้ นํ า และ
การบังคับบัญชา จากการแก้ปัญหาในสถานการณ์จําลองที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริง
๒.๓.๑๐ การปฏิบัติสังคมจิตสาธารณะ และจิตอาสา
เป็นกิจกรรมที่สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับ นทน.ฯ ในเรื่องมารยาทและการสมาคมใน
สังคมทหารตามประเพณีนิยมของทหารมารยาทแบบสากล ตลอดจนการแต่งกายในการ เข้าร่วมงานสังคมได้
อย่างถูก ต้องอีกทั้งส่งเสริมให้ นทน.ฯ มีความเสียสละ มีจิตสาธารณะ และจิตอาสาในการช่วยเหลือ สังคม
ส่วนรวม
๒.๓.๑๑ กีฬาสัมพันธ์
เป็นกิจกรรมที่สร้างความรัก ความสามัคคี ระหว่างนายทหารนักเรียน ผู้บังคับบัญชา และ
คณาจารย์ ในรุ่นปัจจุบันและผู้ที่สําเร็จการศึกษาจาก รร.นม.ฯ ไปแล้ว

-๗๒.๓.๑๓ กิจกรรมอื่น ๆ
กิจกรรมที่ 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 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงตารางการศึกษา
รร.นม.ฯ จะแจ้งรายการเปลี่ยนแปลงให้ทราบโดยเร็ว และเป็นหน้าที่ของ นทน.ฯ ทุกคนจะต้องสนใจติ ดตาม
เป็นประจํา
๒.๕ เวลาการศึกษา
๒.๕.๑ นทน.ฯ ที่สําเร็จการศึกษาจาก รร.นม.ฯ จะต้องมีเวลาศึกษาตามหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕
๒.๕.๒ การคํานวณเวลาการศึกษาตามหลักสูตร ให้นําเวลาการศึกษาทั้งหมดที่กําหนดไว้ ลบออกด้วย
เวลาลากิจ ลาป่วย และ เวลาที่ 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 ตลอดจนแบบฝึกหัด ต่าง ๆ พอเพียงและเหมาะสมหรือไม่ โดย ผวผ.ฯ จะดําเนินการตั้งแต่
เริ่มต้นการศึกษาต่อเนื่องไปจนจบการศึกษา เพื่อนําไปเป็นข้อมูลพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรต่อไป
๓.๒ การประเมินผลผู้บรรยาย รร.นม.ฯ เปิดโอกาสให้ นทน.ฯ ได้วิจารณ์ แสดงความคิดเห็น และได้ประเมินค่า
ผู้บรรยายทั้งภายใน และภายนอกกองทัพ อากาศที่ม าบรรยายทุก ครั้ง ตามแบบการประเมินการสอนของ
รร.นม.ฯ (รายละเอียดตามผนวก ฐ) เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุง แก้ไ ขการบรรยายใน รร.นม.ฯ
ต่อไป
๓.๓ การประเมินผลนายทหารนักเรียน รร.นม.ฯ จะดําเนินการประเมิน นทน.ฯ ตลอดระยะเวลาการศึกษา
ในหลักสูตร ๒ แบบ คือ
๓.๓.๑ การประเมินความรู้ความสามารถ ถือแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบโรงเรียนนายทหาร
ชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษา หลักสูตรนายทหาร
ชั้นผู้บังคับหมวด พ.ศ.๒๕๖๐ (รายละเอียดตามผนวก ก)
๓.๓.๒ การประเมิ น ค่ า คุ ณ ลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คล ถื อ แนวทางการปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บโรงเรี ย น
นายทหารชั้ น ผู้ บั งคั บ หมวด กรมยุ ท ธศึ ก ษาทหารอากาศ ว่ า ด้ ว ยการประเมิ น ค่ าคุ ณ ลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คล
นายทหารนักเรียน หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด พ.ศ.๒๕๖๐ (รายละเอียดตามผนวก ค)
๔. กำรปฏิบัติกิจกรรมในห้องสัมมนำ
๔.๑ การปฏิบัติกิจกรรมตามหลักสูตรของ รร.นม.ฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้าน
วิชาการ และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายทหารนักเรียน ห้ามนายทหารนักเรียนกระทําการใด ๆ
อันจะก่อให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้ง และแตกแยกความสามัคคีในหมู่คณะ

-๘๔.๒ การปฏิบัติกิจกรรม นายทหารนักเรียนจะต้องปฏิบัติตนตามระเบียบและข้อกําหนดในการปฏิบัติ
กิจกรรมโดยเคร่งครัด
๔.๓ ในการสัมมนาที่มีอาจารย์ผู้ควบคุมการสัมมนา ให้นายทหารนักเรียนบอกแสดงความเคารพอาจารย์
ผู้ควบคุมการสัมมนาเพียง ๒ ครั้ง คือ ครั้งแรกเมื่อเริ่มต้นการสัมมนา และครั้งที่สองเมื่อสิ้นสุดการสัมมนา กรณี
ระหว่างการสัมมนา หากมีผู้บังคับบัญชา หรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบในบทเรียนนั้นๆ เข้าไปสังเกตการณ์ ให้ นทน.
ดําเนินการสัมมนาต่อไป โดยอาจารย์ผู้ควบคุมการสัมมนาจะเป็นผู้ต้อนรับ และแสดงความเคารพแต่เพียงผู้เดียว
๔.๔ นทน.ฯ ผู้ใดไม่เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมตามที่ รร.นม.ฯ กําหนด จะถือว่าการปฏิบัติกิจกรรมของ นทน.ฯ
ในครั้ง นั้ น ได้ คะแนนเป็ น ศู น ย์ ยกเว้น ไปราชการตามคํ าสั่ง กองทัพ อากาศ หรือ ป่ว ยโดยมี ใบรับ รองแพทย์
จากแพทย์ซึ่งมิได้เป็น นทน.ฯ ด้วยกัน หรือมีกิจจําเป็นที่ 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 เร็ ว ที่ สุ ด เท่ า ที่ 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
จะพิจารณาให้คะแนนต่ําสุดในการสัมมนาครั้งนั้น แต่ถ้า นทน.ผู้นั้นไม่ได้รับการอนุมัติ ก็จะได้คะแนนเป็นศูนย์
ทั้งนี้การรายงานของ นทน.ต้องกระทําทันทีที่มาเรียนตามปกติ หรืออย่างช้าไม่เกิน ๓ วันทําการ หากพ้นกําหนด
ดังกล่าวจะให้คะแนนเป็นศูนย์
๕. กำรปฏิบัติเมื่อไม่ได้เข้ำร่วมกำรสัมมนำหรือกำรสอบภำควิชำกำร
๕.๑ นทน.ฯ ที่ไม่ได้เข้าร่วมการสัมมนาตามแบบฝึกหัดที่ทาง รร.นม.ฯ กําหนด ถือว่า นทน.ฯ ผู้นั้นได้
คะแนนแบบฝึกหัดการสัมมนาครั้งนั้นเป็นศูนย์ ยกเว้น นทน.ฯ เขียนรายงานชี้แจงเหตุผล เรียน ผอ.รร.นม.ยศ.ทอ.
ผ่านอาจารย์ผู้ควบคุมการสัมมนา และ นทน.ฯ ต้อ งเขียนรายงานแสดงความคิดเห็นตามบ่งการในแบบฝึกหัด
ครั้งนั้นส่งอาจารย์ผู้ควบคุมการสัมมนาให้เร็วที่สุดทันที ที่มาเรียนตามปกติ หรืออย่างช้า ไม่เกิน ๓ วันทําการ
หากพ้นกําหนดจะให้คะแนนเป็นศูนย์
๕.๒ นทน.ฯ เข้าร่วมการสัมมนาไม่ครบตามชั่วโมงที่กําหนดในแบบฝึกหัด เนื่องจากเข้าห้องสัมมนาช้า
หรือไม่สัมมนาต่อจนเสร็จสิ้นการสัมมนา การให้คะแนนให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้ควบคุมการสัมมนา
๕.๓ นทน.ฯ ที่ ไม่ ไ ด้ เข้ า ทดสอบภาควิ ช าการของแต่ ล ะหมวดวิ ช า นทน.ฯ จะต้ อ งรี บ ชี้ แ จงเหตุ ผ ล
เรียน ผอ.รร.นม.ฯ ผ่าน หน.ผวผ.รร.นม.ยศ.ทอ. เพื่อขออนุ ญ าตทําการสอบภายหลัง เมื่อได้รับอนุมั ติแล้ว
นทน.ฯ จึงจะทํ าการสอบได้ สําหรั บคะแนนที่ ได้ หากคะแนนมากกว่าครึ่ ง หนึ่ง ของคะแนนเต็มในการสอบ
ครั้งนั้น จะได้เพียงครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็ม แต่หากได้คะแนนต่ํากว่าครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็ม ก็ใ ห้ได้คะแนน
เป็นไปตามที่ได้
๖. กำรสำเร็จกำรศึกษำ
๖.๑ ผู้สําเร็จการศึกษาต้องผ่านเกณฑ์การประเมินผลความรู้ ความสามารถ และมีคะแนนการประเมิน
คุ ณ ลั กษณะส่ วนบุ คคล ตามระเบี ยบโรงเรียนนายทหารชั้ นผู้ บั งคั บหมวด กรมยุ ทธศึ กษาทหารอากาศ ว่ าด้ วย
การประเมินค่าคุณลักษณะส่วนบุคคลนายทหารนักเรียน หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด พ.ศ.๒๕๖๐
๖.๒ นทน.ฯ ต้องมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ ของระยะเวลาการศึกษา ตลอดหลักสูตร
และต้องมีผลการศึกษาตามเกณฑ์การประเมินผล ซึ่ง รร.นม.ฯ ได้ทําการประเมินผล นทน.ฯ เป็ นรายบุคคล
เป็นระยะตลอดเวลาการศึกษา จึงจะถือว่าสําเร็จการศึกษาจาก รร.นม.ฯ
๖.๓ ถูกตัดคะแนนความประพฤติไม่เกิน ๔๐ คะแนน ตามระเบียบโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ว่าด้วย คะแนนความประพฤตินายทหารนักเรียน หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด
พ.ศ.๒๕๖๐

-๙๖.๔ ได้รับหนังสือรับรอง หรือประกาศนียบัตร จากโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด
๖.๕ เมื่อสิ้นสุดการศึกษา รร.นม.ฯ จะรายงานผลการศึกษาของผู้เข้ารับการศึกษาที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ต่อเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศภายใน ๑๐ วันทําการหลังปิดการศึกษา
๗. กำรพ้นสภำพกำรเป็นนำยทหำรนักเรียน
นทน.ที่ต้องพ้นสภาพการเป็น 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 ตามระเบี ยบโรงเรียนนายทหารชั้น ผู้บังคับหมวด
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ว่าด้วยคะแนนความประพฤติผู้เข้ารับการศึกษา โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด
พ.ศ.๒๕๖๐ หรือมีความประพฤติไม่เหมาะสมหรือฝ่าฝืนระเบียบไม่สมควรที่จะให้ศึกษาต่อไป โดยการพิจารณา
ของคณะกรรมการพิจารณาความประพฤติ ที่ ผอ.รร.นม.ฯ แต่งตั้ง
๗.๕ มีสุขภาพไม่สมบูรณ์หรือเจ็บป่วยระหว่างศึกษา จนไม่สามารถปฏิบัติกิจกรรมตามหลักสูตรได้
๗.๖ นทน.หญิง ผู้ซึ่งอยู่ในระหว่างตั้งครรภ์ ตามระเบียบกองทัพอากาศ ว่าด้วย โรงเรียนนายทหารชั้น
ผู้บังคับหมวด พ.ศ.๒๕๔๔ ข้อ ๗
ผอ.รร.นม.ฯ จะดําเนินการให้ นทน.ฯ พ้นสภาพการเป็น นทน.ฯ ตามสายการบังคับ บัญชาจนถึง ผบ.ทอ.
เพื่อพิจารณาโดยในระหว่างการดําเนินการให้ นทน.ฯ ผู้นั้นศึกษาต่อไป จนกว่า ผบ.ทอ. จะอนุมัติการพ้นสภาพ
การเป็น นทน.ฯ

บทที่ ๓
คำแนะนำในกำรปฏิบัติตน
๑. กำรปกครอง
ตามระเบียบกองทัพอากาศ ว่าด้วย โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด พ.ศ.๒๕๕๔ กําหนดให้นายทหาร
นักเรียนที่เข้ารับการศึกษาในโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศคงอยู่ในสังกัดเดิม
แต่ในระหว่างการศึก ษา ให้ อยู่ในการปกครองบั งคั บบั ญ ชาของ ผอ.รร.นม.ยศ.ทอ.จึง กําหนดการปกครอง
บังคับบัญชา นายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด ไว้ดังนี้
ผอ.รร.นม.ยศ.ทอ.
รอง ผอ.รร.นม.ยศ.ทอ.
หน.ผปค.รร.นม.ยศ.ทอ.
รอง หน.ผปค.รร.นม.ยศ.ทอ.
นกฝ.ผปค.รร.นม.ฯ
อจ.ผปค.รร.นม.ฯ
หน.นทน.รร.นม.ฯ
รอง หน.นทน.ฯ ๑,๒,๓
ผช.หน.นทน.ฯ ๑, ๒, ๓
ประธานฝ่ายต่างๆ

ผบ.มว.บิน๑
หน.หมู่บิน ๑ - ๓

ผบ.มว.บิน๒
หน.หมู่บิน ๑ - ๓

ผบ.มว.บิน๓
หน.หมู่บิน ๑ - ๓

สำยกำรบังคับบัญชำของ นทน.หลักสูตร นม.

ผบ.มว.บิน๔
หน.หมู่บิน ๑ - ๓

- ๑๑ แนวนโยบายการปกครองของ รร.นม.ฯ มุ่ งเน้ นให้ นทน.ฝึกความเป็นผู้นํ า วางแผน การประสานงาน
แก้ปัญ หาตามสถานการณ์ การจัดดําเนินงาน การทํางานร่วมกันเป็นหมู่คณะ และที่สําคัญ ฝึกปฏิบัติงานใน
ระดับผู้บังคับหมวด จึงจัดแบ่ง นทน.เป็นกลุ่ม หมู่บิน จํานวน ๑๒ หมู่บิน แต่ละสัมมนาจะมีจํานวนสมาชิกตาม
ความเหมาะสม และแต่ ง ตั้ ง นทน.ที่ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กให้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ การบั ง คั บ บั ญ ชา บริ ห ารและ
จัด ดําเนิ นงานในหน้ าที่ ต่าง ๆ ที่กําหนด นทน.ผู้ไ ด้รับ การแต่ง ตั้ง จะปฏิบัติห น้าที่ที่ไ ด้รับมอบหมาย เพื่อให้
การปกครองระหว่างที่ นทน.หลักสูตร นม. ที่เข้ารับการศึกษาใน รร.นม.ฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๑.๑ คณะกรรมกำรบริหำรกิจกรรมของ นทน.
๑.๑.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกิจกรรมของ นทน.รร.นม.ฯ มีนโยบาย ฝึกความเป็นผู้นํา
ให้กับ นทน. ผู้บังคับบัญชาและอาจารย์จะมอบนโยบายพร้อมกับให้คําแนะนํา และจะกํากับดูแลอย่างใกล้ชิด
เมื่อเห็นว่ามีความจําเป็น โดยในห้วงระยะเวลา ๑ - ๒ สัปดาห์แรกของการเปิดการศึกษา รร.นม.ฯ จะให้ นทน.
ร่วมกัน พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกิจกรรมของ นทน.เป็นการชั่วคราวก่อน หลังจาก นทน.มีความ
สนิทสนมกันพอสมควรแล้ว หรือหลังจากการกลับ มาจากการศึกษาดูง านครั้ง ที่ ๑ จะให้ นทน.ดําเนิน การ
เลือกตั้ง คณะกรรมการบริหารกิ จกรรมของ นทน.แล้วรายงานผ่าน หน.ผปค.ฯ เพื่อ นําเรีย น ผอ.รร.นม.ฯ
ออกคําสั่งแต่งตั้งต่อไป
๑.๑.๒ ในกรณีที่นายทหารนักเรียนประสบปัญ หาในด้านการปกครอง 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 ตามที่กําหนด นทน.จะต้อง
เสนอใบลาตามสายบังคับบัญชาตามที่กําหนดไว้ในแบบการลา โดยยื่นใบลาถึงผู้มีอํานาจอนุญาตให้ลาได้ก่อน
วันลาอย่างน้อย ๓ วันทําการ
๑.๒.๒ การลาเกิน ๑ วัน ให้ทําหนังสือบันทึกข้อความ ตามระเบียบของทางราชการ เรียนอาจารย์
ที่ปรึกษาประจําสัมมนา เพื่อนําเรียน ผอ.รร.นม.ฯ ผ่าน หน.ผปค.รร.นม.ฯ พิจารณาอนุญ าต โดยยื่นใบลาถึง
ผู้มีอํานาจอนุญาตให้ลาได้ก่อนวันลาอย่างน้อย ๓ วันทําการ
๑.๒.๓ การลาจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ ผู้มีอํานาจอนุญาตให้ลา ได้ลงชื่ออนุญาตแล้ว
๑.๒.๔ ในกรณีจําเป็นเร่งด่วน นทน.สามารถขออนุญาตลาทางโทรศัพท์ได้ โดยติดต่อกับ หน.ผปค.
รร.นม.ฯ เพื่อนําเรียน ผอ.รร.นม.ฯ ทราบ ในโอกาสแรกที่จะกระทําได้ ทั้งนี้ นทน.ต้องแจ้งให้ อาจารย์ที่ปรึกษา
ประจําสัมมนา และหัวหน้าสัมมนาของตนทราบด้วยในคราวเดียวกัน และจะต้องรีบเขี ยนใบลาให้ถูกต้องตาม
ระเบียบในโอกาสแรกที่สามารถกระทําได้
๑.๓ กำรมำสำย
๑.๓.๑ ช่วงเวลา ๐๗๐๐ - ๐๘๐๐ ถือว่ากิจกรรมประจําวันได้เริ่มแล้วที่บริเวณลานรวมพล และ
ที่ห้องบรรยาย รร.นม.ฯ นทน.ที่ไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ ถือว่ามาสาย
๑.๓.๒ นทน.ที่มาช่วงเวลา ๐๘๐๐ - ๑๗๐๐ ให้นับเป็นการลา (เวลาการศึกษา) และต้องไปลงชื่อ
มาเข้ารับการศึกษาที่ ผปค.รร.นม.ฯ ในโอกาสแรกที่เดินทางมาถึง (เขียนใบชี้แจง)
๑.๓.๓ เมื่อ นทน.ลงชื่อมาเข้ารับการศึกษาที่ ผปค.รร.นม.ฯ แล้ว ให้เข้าข้างห้องบรรยาย รร.นม.ฯ
รอจนกว่าจะเริ่มชั่วโมงเรียนถัดไป จึงเข้าห้องบรรยายได้

- ๑๒ ๑.๔ กำรขำดกำรศึกษำ
๑.๔.๑ กรณี ที่ นทน.ไม่ ม าเข้ ารั บ การศึ ก ษาหรื อ ไม่ ม าร่ วมกิ จ กรรมของโรงเรี ย นตามวั น เวลา
ที่กําหนด และไม่ได้ขออนุญ าตตามระเบียบของโรงเรียน หรือ หน.ผปค.รร.นม.ฯ ไม่ได้รับการติดต่อ ถือว่า
นทน.ขาดการศึกษา นทน.ต้องเขียนรายงานชี้แจงเหตุผลต่อ ผอ.รร.นม.ฯ ผ่าน หน.ผปค.รร.นม.ฯ ในโอกาสแรก
ที่สามารถกระทําได้
๑.๔.๒ กรณีที่ นทน.ไม่เข้าศึกษาในแต่ละชั่วโมงตามตารางกําหนดการศึกษาและไม่ได้ขออนุญ าต
ให้พิจารณาลงโทษตามระเบียบ รร.นม.ยศ.ทอ.ว่าด้วย คะแนนความประพฤติ โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ พ.ศ.๒๕๖๐
๑.๔.๓ นทน.ทุกคนที่เข้ารับการศึกษาใน รร.นม.ฯ ถือว่าหมดหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านการปฏิบัติ
ราชการจากหน่วยต้นสังกัดเดิมแล้ว ฉะนั้นการขาดการศึกษาโดยอ้างพันธะที่เกี่ยวข้องกับหน่วยต้นสังกัดเดิม
จึงไม่เป็นเหตุผลที่ทาง รร.นม.ฯ จะอนุญาต
๒. กำรมำเข้ำรับกำรศึกษำ
๒.๑ การมาเข้ารับ การศึกษาของ นทน.จะต้องมาถึง รร.นม.ฯ และลงชื่อในใบรายงานยอดประจําวัน
ภายในเวลา ๐๗๐๐ และเข้าแถวเพื่อสํารวจยอด ณ ลานรวมพล รร.นม.ฯ หรือสถานที่ ผปค.รร.นม.ฯ กําหนด
โดยเวลา ๐๗๐๐ น.เวร ที่ได้รับการแต่งตั้งประจําวันเป่านกหวีดรวม เป็นสัญ ญาณให้ นทน.เข้าแถวสํารวจยอด
โดยให้ นทน.ผู้เข้าเวร น.เวรประจําวันเป็นผู้รายงานยอดกับอาจารย์เวรประจําวัน
๒.๒ หน.สัมมนาหรือผู้ทําการแทน เป็นผู้ลงชื่อรับผิดชอบการจําหน่ายยอด นทน.ในสัมมนาของตนแล้ว
ส่งให้อาจารย์ประจําสัมมนาลงชื่อรับทราบต่อไป
๒.๓ นายทหารเวรประจําวัน ส่งยอดผู้เข้ารับการศึกษาประจําวัน ให้แก่ หน.ผปค.รร.นม.ฯ หรือผู้แทน
๒.๔ เวลา ๐๗๔๐ - ๐๘๐๐ เป็นช่วงเวลารับผิดชอบของ ผกศ.รร.นม.ฯ ที่จะอบรม ชี้แจงการปฏิบัติ ให้กับ
นทน.ฯ และให้ นทน.ฯ ฝึกปฏิบัติการพูดและแสดงออกต่อหน้าชุมชน รวมทั้งให้โอกาสคณะกรรมการ นทน.ฯ
ดําเนินกิจกรรมได้ตามสมควร โดย ผกศ.รร.นม.ฯ จะเฝ้าสังเกต และให้คําปรึกษาแนะนํา
๒.๕ กรณีที่ นทน.มาเข้ารับการศึกษาไม่ทันตามเวลาที่กําหนดในข้อ ๒.๑ เมื่อ นทน.ผู้นั้นมาถึง รร.นม.ฯ
ให้มารายงานตัวกับ ผปค.รร.นม.ฯ เป็นลําดับแรก โดย นทน.ผู้ที่มาเข้ารับการศึกษาไม่ทันตามเวลาจะจําหน่าย
ดังนี้
๒.๕.๑ มาถึง รร.นม.ฯ ระหว่างเวลา ๐๗๐๐ - ๐๘๐๐ จําหน่ายมาสาย
๒.๕.๒ มาถึง รร.นม.ฯ ตั้งแต่ ๐๘๐๐ เป็นต้นไป ถือว่าขาดเรียน และต้องรายงานชี้แจงพร้อมใบลา
ย้อนหลังให้เสร็จสิ้นขั้นตอนการลาภายในวันนั้น

- ๑๓ ๓. คำบกำรศึกษำและเสียงสัญญำณ
๓.๑ การศึกษาในแต่ละวัน แบ่งเป็น ๘ คาบ ๆ ละ ๕๐ นาที ดังนี้
คาบที่ ๑ ๐๘๐๐ - ๐๘๕๐
คาบที่ ๒ ๐๙๐๐ - ๐๙๕๐
คาบที่ ๓ ๑๐๐๐ - ๑๐๕๐
คาบที่ ๔ ๑๑๐๐ - ๑๑๕๐
เวลาอาหารกลางวัน ๑๒๐๐ - ๑๓๐๐
คาบที่ ๕ ๑๓๐๐ - ๑๓๕๐
คาบที่ ๖ ๑๔๐๐ - ๑๔๕๐
คาบที่ ๗ ๑๕๑๐ - ๑๖๐๐
คาบที่ ๘ ๑๖๑๐ - ๑๗๐๐
๓.๒ ตารางกําหนดเวลาเรียนในคาบที่ ๕ - ๘ ในวันที่มีการฝึกวิชาทหารหรือกีฬาหรือกิจกรรมอื่น 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.นั่งประจําที่ของตนให้เรียบร้อย และ
นทน.ผู้รับผิดชอบกดออดสัญญาณที่ติดตั้งอยู่ด้านบนของประตูทางด้านข้างห้องบรรยาย (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 เมื่อสิ้นสุดเวลาในแต่ละคาบ เป็นเวลาพักของ นทน. ซึ่ง นทน.จะออก
จากห้องบรรยายได้เมื่อเสร็จสิ้นการบรรยาย หรือผู้บรรยายอนุญาต
๔. กำรปฏิบัติในห้องบรรยำย
๔.๑ ระหว่างการบรรยายในแต่ละคาบ ให้ นทน.นั่งที่นั่งของตน ตามผังที่นั่ง ที่ ผปค.ฯ กําหนด ห้ามสลับ
หรือโยกย้ายที่นั่ง ก่อนได้รับอนุญาตจาก ผปค.ฯ หรือผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้นที่สูงขึ้นไป
๔.๒ การแสดงความเคารพอาจารย์ผู้บรรยาย เมื่ออาจารย์ผู้บรรยายเข้าห้องในชั่วโมงแรกของแต่ละวิชา
ให้ หน.นทน.บอกแสดงความเคารพและ นทน.ทุกคนลุกขึ้นแสดงความเคารพ โดยพร้อมเพรียงกัน เมื่อเสร็จสิ้น
การบรรยายแต่ ละวิชาแล้ว หน.นทน.บอกแสดงความเคารพอี กครั้งหนึ่ง (ระหว่างชั่ วโมงพั กไม่ต้ องบอกแสดง
ความเคารพ)
๔.๓ การซักถาม ให้ นทน.ยกมื อขึ้นก่ อน เมื่อผู้บ รรยายอนุญ าตจึง ลุกขึ้ นยืน ถาม ถ้าผู้บ รรยายไม่เห็ น
ให้ขออนุญาต
๔.๔ นทน. ต้ องนั่ งฟังบรรยายให้ เรียบร้อ ยอยู่ ในอาการสํารวม ตื่ นตั วอยู่ เสมอ เคารพ และให้เกียรติ
ต่อผู้บรรยายตลอดเวลา รวมทั้งจะต้องไม่ออกจากห้องบรรยายจนกว่าจะเสร็จสิ้นการบรรยายในแต่ละคาบ
นอกจากมีเหตุจําเป็นอย่างยิ่ง ให้ลุกขึ้นแสดงความเคารพผู้บรรยาย แล้วจึงออกจากห้อ งบรรยายโดยพยายาม
มิให้รบกวนสมาธิผู้อื่น

- ๑๔ ๔.๕ นทน.ทุกคน ต้องดูแลความสะอาดเรียบร้อยของห้องบรรยาย ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของโต๊ะเรียน
รวมทั้งร่วมกันรับผิดชอบต่อความเสียหายของวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในห้องบรรยาย รวมทั้ง ห้องสุขาที่อยู่ในส่วน
ของห้องบรรยายให้อยู่ในความรับผิดชอบของ นทน.ด้วย
๔.๖ ขณะมีการบรรยาย นทน.ต้องไม่ลุกเดิน ไม่ทํางานอื่นใดนอกเหนือจากเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่กําลัง
บรรยาย หรืออ่านหนังสือที่ไม่เกี่ยวข้องกับวิชาที่กําลังบรรยาย ห้ามนําอาหารและเครื่องดื่มมารั บประทานใน
ห้องบรรยาย ไม่นั่งหลับ และห้ามใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด รวมทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ เครื่องเล่นอื่นใด
๔.๗ การใช้ห้องบรรยาย ห้องพักผ่อนข้างห้องบรรยายทั้งสองด้าน นอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ
ให้นายทหารนักเรียนทํารายงานขออนุญาตต่อ ผู้อํานวยการโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษา
ทหารอากาศ ผ่าน หัวหน้าแผนกปกครอง โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด ฯ
๔.๘ โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด ฯ จะจัดอาจารย์ผู้รับผิดชอบแต่ละหมวดวิชา เฝ้าฟังการบรรยาย
ตลอดจนกํากับดูแลการปฏิบัติในห้องบรรยายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๕. กำรพักระหว่ำงคำบ และกำรพักไปรับประทำนอำหำรกลำงวัน
๕.๑ การพัก ระหว่างคาบหรือเมื่อผู้บรรยายอนุญ าตให้พัก นทน.สามารถใช้ ข้างห้องบรรยายทั้งสองด้าน
และบริเวณด้านหลังอาคาร รร.นม.ฯ ได้ และสามารถสูบบุหรี่ในบริเวณที่ ผปค.ฯ ได้ชี้แจงไว้เท่านั้น และดูแล
ความสะอาดให้เรียบร้อย
๕.๒ การพั ก ไปรั บประทานอาหารกลางวัน เวลา ๑๒๐๐ - ๑๓๐๐ ให้ นทน.มารวมแถวที่ ลานรวมพล
(จั ดแถวหน้ ากระดาน ๑๒ แถวตามหมู่ บิ น ) เตรี ยมรายงานยอดและเดิ นแถวไปรับ ประทานอาหารกลางวั น
ณ ชุมนุม น.สัญญาบัตรฯ ชั้น ๒ รูปแบบการรับประทานอาหารตามที่ ผปค.รร.นม.ฯ ชี้แจง
- รร.นม.ฯ ได้ คัดเลือ กผู้ป ระกอบการดําเนิ นการจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน ให้ แก่ นทน. และได้จั ด
อาหารกลางวัน ไว้ให้ นทน.ได้รับประทานร่วมกัน โดยใช้เงินงบประมาณของทางราชการตามสิทธิที่พึงได้และ
ทาง รร.นม.ฯ จะดําเนินการเบิกจ่ายค่าอาหารให้เฉพาะ นทน.สังกัด ทอ. (สําหรับหน่วยนอก ทอ.การปฏิบัติให้
ประสานกับเจ้าหน้าที่การเงิน รร.นม.ฯ)
- การจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน โดยใช้งบประมาณของทางราชการ รร.นม.ฯ จะออกหนังสือรับรอง
การจัดเลี้ยงให้ในปลายหลักสูตร สําหรับ นทน.ทอ.ที่ปฏิบัติงานอยู่นอกที่ตั้งดอนเมือง
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 เครื่องแบบอื่นๆที่ รร.นม.ฯ อาจกําหนดหรือได้รับสั่งการจากผู้บังคับบัญชาเป็นกรณีพิเศษ
๖.๒ วันที่มีการฝึกวิชาทหาร
ให้ นทน.แต่งกายเครื่องแบบฝึก ก ตามคําสั่ง ทอ. (เฉพาะ) ที่ ๓๓/๔๔ เรื่อง ให้ใช้เครื่องแบบฝึกและ
เครื่องแบบสนาม และเครื่องแบบตรวจราชการสนาม

- ๑๕ ๖.๓ ฝึกกิจกรรมในสนาม ให้ นทน.แต่งกายชุดกีฬาแบบที่ รร.นม.ยศ.ทอ.กําหนด ดังนี้
เสื้ อ ยื ด มี ป กประกอบกางเกงวอร์ ม สี น้ํ า เงิ น ดํ า รองเท้ า กี ฬ าสี ข าวและถุ ง เท้ า สี ข าว โดย นทน.
จะเปลี่ยนเป็นชุดกีฬาในสถานที่ที่เหมาะสม เช่น ห้องหมู่บิน ห้องสุขา หรือห้องที่จัดไว้ให้ ห้ามไม่ให้ นทน.ฯ
เปลี่ยนชุดที่รถหรือที่จอดรถโดยเด็ดขาด
๖.๔ การแต่งกายนอกจากที่ กล่ าว เช่น การไปศึ กษาดู งาน ศึ กษาภู มิ ประเทศ และอื่น ๆ ทางโรงเรีย น
จะกําหนดตามความเหมาะสม และหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ นทน.ทราบ
๖.๕ การใช้เสื้อกัน หนาวประกอบเครื่อ งแบบ กําหนดให้ นทน.ใช้เสื้ อกัน หนาวตามระเบียบของ ทอ.
กําหนดเท่านั้น
๖.๖ การแต่งกายนอกเครื่องแบบ กระทําได้เฉพาะวันหยุดราชการ หรือมีการสั่งการ หรืออนุญาตเป็นครั้งคราว
๖.๗ การแต่งกายนอกเหนือจากนี้จะสั่งการเป็นครั้งคราว หรือการขออนุญาตเป็นกรณีพิเศษ
๗. กำรแสดงควำมเคำรพ
นทน.ต้ อ งแสดงความเคารพอย่ า งถู ก ต้ อ งตามแบบธรรมเนี ย มของทหาร นทน.ผู้ ล ะเลยการแสดง
ความเคารพจะถือว่า มีความผิดทางวินัย และหากตรวจพบจะต้องถูกพิจารณาความผิด ลงบันทึกเป็ นหลักฐาน
เพื่อ ประกอบการพิ จารณาการประเมิน คุ ณ ลัก ษณะส่วนบุ คคล รวมทั้ ง นทน.จะต้ องปฏิ บั ติตามและรัก ษา
ระเบีย บวินั ยทหารโดยเคร่งครัด และประพฤติป ฏิบั ติตนโดยสมเกียรติ ความเป็น นายทหารชั้ นสัญ ญาบัต ร
ในทุ ก โอกาส ข้ อ ยกเว้ น การแสดงความเคารพของ น.ประทวน ให้ ใ ช้ ท่ า การแสดงความเคารพแบบ
น.สัญญาบัตรโดย ให้ถือเป็นการฝึก ซึ่งให้ใช้เฉพาะใน รร.นม.ฯ เท่านั้น
๘. กำรปฏิบัติ เกี่ยวกับกำรใช้ห้องสัมมนำ
๘.๑ เมื่อมีการใช้ห้องสัมมนา ให้นายทหารนักเรียนปิดม่านหน้าต่างและประตูให้เรียบร้อย และเมื่อสิ้นสุด
การสัมมนา นทน.จะต้องเปิดม่านหน้าต่าง ประตู จัดโต๊ะเก้าอี้ พร้อมทั้งปิดไฟ เครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์
ไฟฟ้าอื่น ๆ ให้เรียบร้อย
๘.๒ รร.นม.ฯ ไม่อนุญาตให้ นทน.นําอาหาร และเครื่องดื่มเข้าไปในห้องสัมมนา ยกเว้นชั่วโมงการสัมมนา
อนุญาตให้ นทน.จัดเฉพาะเครื่องดื่มมาบริการได้เท่านั้น โดย นทน.ต้องรับผิดชอบดูแลความสะอาดเรียบร้อย
ของห้องสัมมนา
๘.๓ การใช้ห้ องสั มมนา นอกเวลาราชการ หรือในวันหยุ ดราชการ ให้ น ายทหารนั กเรียนทํ ารายงาน
ขออนุญาตต่อ ผอ.รร.นม.ฯ ผ่าน หน.ผปค.รร.นม.ฯ
๘.๔ การปฏิบัติเมื่อไม่ได้เข้าร่วมการสัมมนา หรือการขาดสอบภาควิชาการ
๘.๔.๑ นทน.ที่ไม่ได้เข้าร่วมการสัมมนา ตามแบบฝึกหัดที่ทางโรงเรียนกําหนด ถือว่า นทน.ผู้นั้น
ได้ ค ะแนนแบบฝึ ก หั ด การสั ม มนาครั้ ง นั้ น เป็ น ศู น ย์ ยกเว้ น ถ้ า นทน.ผู้ นั้ น เขี ย นรายงานชี้ แ จงเหตุ ผ ล
เรียน ผอ.รร.นม.ฯ ผ่านอาจารย์ผู้ควบคุมการสัมมนา และอาจารย์ผู้ควบคุมการสัมมนา บันทึกความเห็นให้
ปฏิบัติกิจกรรมทดแทน
๘.๔.๒ นทน.ที่ไม่ได้เข้าร่วมการสัมมนา ครบตามชั่วโมงที่กําหนดในแบบฝึกหั ด เนื่องจากเข้ า ห้อง
สัมมนาช้า หรือไม่สัมมนาต่อจนเสร็จสิ้นการสัมมนา การให้คะแนนให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้ควบคุม
การสัมมนา

- ๑๖ ๘.๔.๓ นทน.ที่ไม่ได้เข้าทดสอบภาควิชาการ ของแต่ละหมวดวิชา นทน.ผู้นั้นจะต้องรีบรายงาน
ชี้แจงเหตุผล เรียน ผอ.รร.นม.ฯ ผ่าน หน.ผวผ.รร.นม.ฯ เพื่อทําการขออนุญ าตทําการทดสอบภายหลัง เมื่อ
ได้รับการอนุมัติแล้ว นทน.ผู้นั้นจึงจะทําการทดสอบได้ โดย หน.ผวผ.รร.นม.ฯ จะเป็นผู้กํากับดูแลและให้คะแนน
สําหรับคะแนนที่ทํ าการสอบ หากทํ าคะแนนได้ม ากกว่าครึ่ง หนึ่ ง ของคะแนนเต็ม ในวิช านั้ น จะได้ คะแนน
เพียงครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มในวิชานั้น แต่หากได้คะแนนต่ํากว่าครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มในวิชานั้น ก็ให้ได้
คะแนนเป็นไปตามที่ทําได้
๘.๕ การต้อนรับและแนะนําอาจารย์
เพื่อให้ นทน.ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ต้อนรับ และแนะนําอาจารย์ ได้มีโอกาสทําความรู้จัก และ
คุ้นเคยกับอาจารย์ก่อนที่จะบรรยาย และแสดงไมตรีจิตที่อาจารย์ได้กรุณาสละเวลามาบรรยาย ตลอดจนให้
นายทหารนักเรียนได้มีโอกาสแสดงออก จึงให้ปฏิบัติ ดังนี้
๘.๕.๑ ต้อนรับอาจารย์ ตั้ งแต่เดิ นทางมาถึง เชิญ อาจารย์พั ก ณ ห้อ งพั กผู้บรรยาย และอํานวย
ความสะดวกในการใช้อุปกรณ์การช่วยสอนต่าง ๆ ตลอดจนการบริการเครื่องดื่ม พร้อมอาหารว่าง
๘.๕.๒ เมื่อพร้อมให้นําอาจารย์เข้าห้องบรรยาย และแนะนําอาจารย์ต่อ นทน.
๘.๕.๓ ติดตามการบรรยายของอาจารย์ และร่วมซักถามปัญหาต่าง ๆ จากการบรรยายนั้นๆ
๘.๕.๔ กล่ า วขอบคุ ณ อาจารย์ เมื่ อ จบการบรรยาย และส่ง อาจารย์ เมื่ อ เดิ น ทางกลั บ ในกรณี ที่
การบรรยายสิ้นสุดในช่วงเวลาอาหารกลางวัน ให้เชิญอาจารย์รับประทานอาหารกลางวันด้วย
๙. กำรบริกำรด้ำนกำรแพทย์
รร.นม.ฯ มีเวชภัณฑ์บางชนิด และบริการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ซึ่งในกรณีที่ นทน.มีความต้องการใช้ บริการ
ด้านการแพทย์ของ รร.นม.ฯ ให้ติดต่อรับบริการที่ห้อง ผกศ.รร.นม.ฯ โดยควรมีผู้ที่มีความรู้ด้านการแพทย์ หรือ
น.การแพทย์เป็นผู้ช่วยเหลือให้คําแนะนําทุกครั้งที่ใช้บริการ หากมีความจําเป็นต้องรับการรักษาจากโรงพยาบาล
อนุญาตให้ไปรับการรักษาที่ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. โดยแจ้งให้ ผปค.รร.นม.ฯ ทราบก่อนทุกครั้ง
๑๐. กำรจอดยำนพำหนะ
นทน.ที่นําพาหนะส่วนตัวมาเข้ารับการศึกษาด้วยตนเอง ให้จอดพาหนะให้เป็นระเบียบ ณ บริเวณ
ที่กําหนด 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 ทั้งภายใน และภายนอกพาหนะ
๑๑. กำรใช้ห้องสุขำ
การใช้ห้องสุขาของ นทน.ชาย และ นทน.หญิง ใน รร.นม.ฯ จัดไว้ดังนี้
๑๑.๑ ห้องสุขาชาย อยู่ภายในอาคาร รร.นม.ฯ ชั้น ๑ - ๒ ด้านฝั่งทิศตะวันออกของอาคาร และอาคาร
บก.ยศ.ทอ.(ชั้น ๑) ฝั่งทิศตะวันตก
๑๑.๒ ห้องสุขาหญิง อยู่ภายในอาคาร รร.นม.ฯ ชั้น ๑ - ๒ ด้านฝั่งทิศตะวันตกของอาคาร และข้างห้อง
บรรยายทั้งสองฝั่ง

- ๑๗ ๑๒. กำรรักษำควำมสะอำดทั่วไป
นทน.ทุกคนพึงมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดสถานที่ภายใน รร.นม.ฯ เช่น ห้องบรรยาย ห้องสุขา
และ เขตพื้ น ที่ รับผิ ดชอบ หรือ สถานที่ ต่ าง ๆ ที่ นทน.ใช้ป ระกอบกิ จกรรม ซึ่ง เป็ น การรักษาความสะอาด
ของผู้ใช้ ส่วนภาระการทําความสะอาดอาคาร รร.นม.ฯ เป็นของ จนท.รร.นม.ฯ หาก นทน.เห็นว่าไม่สะอาด
หรือบกพร่องให้แจ้ งต่ อ ผปค.ฯ เพื่ อดํ าเนิน การ สํ าหรับ ห้องสัม มนาอยู่ในความดูแ ลรับผิ ดชอบของ 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 หากมี ค วามจําเป็ น ต้ องใช้ บ ริก ารตามข้อ ๑๓.๑ เพื่ อเป็ น ผลประโยชน์ ต่ อ กิ จกรรมของรุ่ น
โดยรวม ให้ขออนุญาตผ่าน ผปค.ฯ
๑๓.๓ นทน.สามารถใช้อาคาร สถานที่ และสิ่งอํานวยความสะดวกตามที่ รร.นม.ฯ กําหนดได้ ตั้งแต่
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 จดหมายที่จะส่งมา รร.นม.ฯ ให้ใช้คําเต็ม คือ
โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด 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 ซึ่งติดตั้งในห้องพัก นทน.
โดยให้ใช้ได้ในเวลาพักหรือไม่มีกิจกรรมการศึกษาและใช้เท่าที่จําเป็น
๑๔.๒.๒ การติดต่อจากภายนอกขณะ นทน.กํ าลัง ศึกษาหรือปฏิ บัติกิจ กรรม จนท.รร.นม.ฯ
จะไม่ตาม นทน.มารับโทรศัพท์ เพื่อมิให้เป็นการรบกวนการศึกษา จนท.รร.นม.ฯ จะบันทึกข้อความ และแจ้งให้
นทน.ทราบที่ป้ายปิดประกาศข้างห้องบรรยาย รร.นม.ฯ ฝั่งทิศตะวันตก
๑๔.๒.๓ การใช้โทรศัพท์ หรือเครื่องมือสื่อสารของทางราชการใน รร.นม.ฯ ที่นอกเหนือจาก
กําหนดนี้ ห้ามมิให้ นทน.ใช้โดยเด็ดขาด แต่หากมีความจําเป็นเร่งด่วน ให้ขออนุญาต ผปค.ฯ เป็นครั้งคราว
๑๕. กำรกีฬำ และสังคม
๑๕.๑ การกีฬา
รร.นม.ฯ มีความประสงค์ที่จะให้ นทน.ทุกคนเล่นกีฬา เพื่อสุขภาพของ นทน.เอง และฝึกความ
เป็นผู้นํา โดยกําหนดกีฬาวอลเล่ย์บอล และ ฟลิกเกอร์บอล เป็นหลัก ส่วนกีฬาประเภทอื่น อาจจะมีการเล่น
ประกอบตามความเหมาะสม

- ๑๘ ๑๕.๒ การสังคม
รร.นม.ฯ มี ความประสงค์ ที่จะให้ นทน.มีความรู้ และปฏิ บัติต นในการเข้าสมาคมได้ ทุกระดั บ
โดยเฉพาะมารยาทและการปฏิบัติตนในโอกาสต่าง ๆ จึงให้ นทน.จัดงานปฏิบัติสังคมด้วย
๑๖. คำแนะนำอื่น ๆ
๑๖.๑ นทน.ฯ พึงระมัดระวังหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่สังคมไม่ยอมรับทุกกรณี เช่น ผิดขนบธรรมเนียม
ศีลธรรม จารีตประเพณีที่ดีงาม นทน.ฯ ชาย พึงให้เกียรติต่อ นทน.ฯ หญิง เสมอ พึงระมัดระวัง เรือ่ งการ
ประพฤติปฏิบัติตน ทั้งในด้านส่วนตัวและส่วนรวม เพื่อรักษาเกียรติและศักดิ์ศรีของตน ไม่ให้เกิดความ
เสื่อมเสีย
๑๖.๒ นทน.หญิง พึงระวังและป้องกันการตั้งครรภ์ ระหว่างเข้ารับการศึกษาใน รร.นม.ฯ เพราะหาก
ตั้งครรภ์ต้องพ้นการศึกษาตามระเบียบ ทอ.ว่าด้วย รร.นม.ฯ พ.ศ.๒๕๕๔
๑๖.๓ นทน.จะต้องประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมอันดี และการปฏิบัติใดที่มิได้กําหนดไว้ใน ระเบียบ คําสั่ง
หรือคู่มือฉบับนี้ให้ปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมทหาร หรือประเพณีนิยม
๑๖.๔ นทน.จะต้องไม่กระทําการใด ๆ อันก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท หรือแตกความสามัคคีในหมู่คณะ
๑๖.๕ นทน.ฯ ควรระมัดระวังความปลอดภัย และการสูญเสียทรัพย์สิน ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม
๑๖.๖ ในช่ วงเวลาที่ รร.นม.ฯ ยั งมิ ได้ มีคํ าสั่ ง แต่ง ตั้ง นทน.ปฏิบั ติห น้าที่ ให้ป ฏิบั ติต ามคําชี้ แจงของ
ผปค.รร.นม.ฯ จนกว่าจะมีคําสั่งแต่งตั้ง นทน.ปฏิบัติหน้าที่ ต่อไป
๑๗. ตำแหน่ง หน้ำที่ และภำรกิจของ นทน.หลักสูตร นม.
เพื่อให้การฝึกและศึกษาใน รร.นม.ยศ.ทอ มีความสอดคล้องและบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ ของ หลักสูตร
จึงกําหนดให้ นทน.ปฏิบัติหน้าที่ในด้านการบังคับบัญ ชา การบริหาร การจัดการทรัพยากร การแก้ไขปัญ หา
ตลอดจนการจัดดําเนินงาน และทํางานเป็นหมู่คณะ จึงกําหนดหน้าที่เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติไว้ดังนี้
๑๗.๑ หน้ำที่ของประธำนรุ่น
๑๗.๑.๑ กําหนดนโยบาย วางแผน ควบคุม กํากับดูแล กําหนดแนวทางการปฏิบัติและรับผิดชอบ
ในการดําเนินงานของ นทน.ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเหมาะสม
๑๗.๑.๒ แต่งตั้งบุคคล คณะบุคคล หรือคณะกรรมการเพื่อช่วยเหลือในการดําเนินกิจกรรมของ
นทน.ได้ตามความจําเป็น และเหมาะสม
๑๗.๑.๓ ปฏิบัติงานตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชา ครู อาจารย์ รร.นม.ฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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 ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

- ๑๙ ๑๗.๓ หน้ำที่ของประธำนศึกษำหมู่บิน
๑๗.๓.๑ รับผิดชอบในการแจกจ่ายเอกสาร, ตํารา, คําสั่ง และ แบบฝึกต่างๆ ตลอดจนอุปกรณ์
ที่เกี่ยวกับการศึกษา
๑๗.๓.๒ ชี้แจงระเบียบปฏิบัติในการปฏิบัติตนในห้องเรียน ในห้องสอบ ตลอดจนแนวทางการ
ตอบปัญหา
๑๗.๓.๓ ประเมินค่าผลการเรียนของ นทน.แต่ละคนว่าควรหรือจําเป็นต้องให้ความช่วยเหลืออย่างไร
๑๗.๓.๔ นัดพบปะ และปรึกษาหารือเกี่ยวกับการศึกษา เพื่อช่วยเหลือ นทน.ที่ผลการเรียน
ไม่ดี
๑๗.๓.๕ ควบคุมเกี่ยวกับการส่ง บฝ. ต่างๆ การเตรียมตัวในการปฏิบัตกิ ิจกรรมที่เกี่ยวกับการศึกษา
ตามที่ทาง รร.กําหนด
๑๗.๔ หน้ำที่ของประธำนฝึกวิชำทหำรหมู่บิน
๑๗.๔.๑ ให้คําแนะนําด้านการฝึกวิชาทหารในสัมมนา
๑๗.๔.๒ เบิกจ่ายอุปกรณ์เกี่ยวกับการฝึกวิชาทหาร
๑๗.๔.๓ แจ้งยอดการฝึกฯ ให้นายทหารการฝึกทราบ ทุกครั้งที่ทําการฝึกฯ
๑๗.๕ หน้ำที่ของประธำนกีฬำหมู่บิน
๑๗.๕.๑ รับผิดชอบในการเบิกจ่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการกีฬา
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. ในกรณีที่เจ็บป่วย ฯลฯ
๑๗.๗ หน้ำที่เหรัญญิกหมู่บิน
๑๗.๗.๑ เก็บเงินที่ใช้ในกิจการของรุ่น ส่งเหรัญญิกรุ่น
๑๗.๗.๒ เก็บรักษาเงินที่ใช้ในกิจการของหมู่บิน
๑๗.๗.๓ ควบคุมการใช้จ่ายและจัดทําหลักฐาน รายรับ-รายจ่าย แจ้งให้ นทน.ภายในสัมมนาทราบ
๑๗.๘ หน้ำที่ของประธำนฝ่ำยแพทย์และเวรฝ่ำยแพทย์
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

- ๒๐ ๑๗.๘.๔ หลังจากเลิกใช้ห้องปฐมพยาบาล เวรประจําวันดูแลเก็บ จัดเตียง ผ้าปู ให้เรียบร้อย
๑๗.๘.๕ ยาในตู้ยา เช็ควันหมดอายุ และจัดวางยาให้เรียบร้อย สะดวกต่อการใช้
๑๗.๘.๖ เวรสัมมนาประจําวัน ฝ่ายแพทย์ในสัมมนาดูแลและจัดเตรียมกระเป๋ายา ทั้งก่อนและ
หลังชั่วโมง การฝึกวิชาทหาร การกีฬา และอื่นๆ
๑๗.๘.๗ ดูแล และห้าม นทน.เก็บของ หรือเปลี่ยนเสื้อผ้าในห้องพยาบาล
๑๗.๘.๘ เก็บกระเป๋ายาหลังจากเลิกใช้ไว้ในตู้ยาห้องปฐมพยาบาล
๑๗.๘.๙ เมื่อเลิกใช้ห้องปฐมพยาบาล ดูแล ปิดไฟ – เครื่องปรับอากาศ - พัดลมดูดอากาศ และ
ล็อคประตู
๑๗.๘.๑๐ ห้ามรับประทานอาหารในห้องปฐมพยาบาล
๑๗.๘.๑๑ ชี้แจงการปฏิบัติตน เพื่อระวังป้องกันสุขภาพ
๑๗.๘.๑๒ แจ้งสถานการณ์ และผู้ป่วยที่เข้าพักในห้องพยาบาล รร.นม.ฯ ให้ อจ.เวรประจําวัน
และ อจ.ผู้รับผิดชอบทราบ
๑๗.๘.๑๓ ให้คําปรึกษา และดูแลสุขภาพของ นทน.ที่มีอาการเจ็บป่วย
๑๗.๙ หน้ำที่ของประธำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
๑๗.๙.๑ สนับสนุนการใช้งานการบริการอุปกรณ์สารสนเทศ และการประชาสัมพันธ์ในกิจกรรม
ของโรงเรียน
๑๗.๙.๒ รวบรวมบันทึกภาพกิจกรรมของรุน่
๑๗.๙.๓ ช่วยดูแล และกํากับสื่อ โสตทัศนูปกรณ์ ในการเรียนการสอนตลอดจนการสัมมนา

ผนวก ก

ระเบียบโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
ว่าด้วย การวัดและประเมินผลการศึกษา โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
พ.ศ.๒๕๖๐
---------------------------------------อาศัยอานาจตามระเบียบ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษา
ในสถานศึกษาของกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ พ.ศ.๒๕๕๖ จึงกาหนดระเบียบโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
ว่าด้วย การวัดและประเมินผลการศึกษา โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บัง คับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
พ.ศ.๒๕๖๐”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ ยกเลิ กระเบี ยบโรงเรี ยนนายทหารชั้ นผู้ บั งคั บหมวด กรมยุ ทธศึ กษาทหารอากาศ
ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษา โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บั งคั บหมวด กรมยุท ธศึกษาทหารอากาศ
พ.ศ.๒๕๕๖
ข้ อ ๔ บรรดาระเบี ยบ และค าสั่ งอื่ นใดที่ ก าหนดไว้ แล้ ว ซึ่ งขั ดหรื อแย้ งกั บระเบี ยบนี้ ให้ ใช้
ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๕ ในระเบียบนี้
๕.๑ “โรงเรีย นนายทหารชั้น ผู้ บัง คั บ หมวด” หมายความว่า “โรงเรีย นนายทหาร
ชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ”
๕.๒ “นายทหารนักเรียน” หมายความว่า ผู้เข้ารับการศึกษาในโรงเรียนนายทหาร
ชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
๕.๓ “การวั ด ผล” หมายความว่ า กระบวนการน าเครื่อ งมื อ ไปตรวจสอบความรู้
ความสามารถ เพื่อให้ได้มาซึ่งตัวเลข สัญลักษณ์ หรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวกับนายทหารนักเรียน
๕.๔ “การประเมินผล” หมายความว่า การนาข้อมูลจากการวัดผลไปคานวณค่าเทียบ
กับเกณฑ์ เพื่อตัดสินลงความเห็นในตัวผู้เข้ารับการศึกษา
๕.๕ “น้าหนักคะแนน หรือ จานวนหน่วยกิต ” หมายความว่า หน่วยแสดงปริมาณ
การศึกษา โดยกาหนดค่าความสาคัญของเนื้อหาในแต่ละวิชา หรือแต่ละหมวดวิชา ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร โดยกาหนดใช้จานวนชั่วโมงต่อน้าหนักคะแนน หรือหน่วยกิต เท่ากันตลอดหลักสูตร โดยหลักสูตร
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด ให้ใช้หลักเกณฑ์การกาหนดจานวนชั่วโมงต่อ ๑ น้าหนักคะแนน หรือ ๑ หน่วยกิต
ดังนี้
๕.๕.๑ ชั่วโมงบรรยาย…

-๒๕.๕.๑ ชั่วโมงบรรยาย ๑๘ ชั่วโมง คิดน้าหนักคะแนน ๑
๕.๕.๒ ชั่วโมงสัมมนา/ปฏิบัติ ๓๖ ชั่วโมง คิดน้าหนักคะแนน ๑
๕.๕.๓ การดูงานและศึกษาภูมิประเทศ ๗๒ ชั่วโมง คิดน้าหนักคะแนน ๑
หมวดวิชาที่ ๔ คิดน้าหนักคะแนน ๑ โดยคิดเฉพาะการไปดูงานและศึกษาภูมิประเทศ
ข้อ ๖ การวัดและประเมินผลการศึกษา เป็นการวัดและประเมินผลทางด้านความรู้ ความสามารถ
ซึ่งกระทาได้โดยการทดสอบ และ/หรือ การสัมมนา และ/หรือ การปฏิบัติ
๖.๑ “การทดสอบ” หมายความว่า กระบวนการในการวัดผลการศึกษา ที่ให้ได้มาซึ่ง
จานวนปริม าณ หรือคุ ณ สมบั ติอ ย่างใดอย่างหนึ่ ง เพื่ อ น าไปสู่ก ารประเมิ น ผล สามารถทาได้ห ลายวิธี เช่ น
การทดสอบ โดยการเขียนตอบ การทดสอบปากเปล่า การทดสอบภาคปฏิบัติ
๖.๒ “การสั มมนา” หมายความว่า กระบวนการแลกเปลี่ย นความรู้ ความคิ ดเห็ น
ในประเด็นต่างๆ ที่หลากหลาย เพื่อหาข้อสรุปให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การเรียนการสอน
๖.๓ “การปฏิบัติ” หมายความว่า การฝึกปฏิบัติ การทารายงาน การทาโครงงาน การเสนอ
ผลงาน หรือ อื่นๆ ที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถของผู้เข้ารับการศึกษา ตามวัตถุประสงค์การเรียนการสอน
ข้อ ๗ การวัดและประเมินผลการศึกษา ดาเนินการได้ ๒ วิธี ซึ่งจะกระทาด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง
หรือทั้งสองวิธี ก็ได้
๗.๑ การวัดและประเมินผลการศึกษาโดยครู - อาจารย์
๗.๒ การวัดและประเมินผลการศึกษาโดยคณะกรรมการ
ข้อ ๘ การวั ด และประเมิ น ผลการศึ ก ษาโดยครู - อาจารย์ เป็ น การวั ด และประเมิ น ผล
การศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรโดยครู - อาจารย์ สามารถกระทาได้ทั้ง ในระหว่างการเรียนการสอน
(Formative Assessment) และเมื่ อ เสร็ จ สิ้ น การเรี ย นการสอน(Summative Assessment) หรื อ อาจจะ
กระทาเมื่อเสร็จสิ้นการเรียนการสอนในคราวเดียวกันได้
ข้ อ ๙ การวั ด และประเมิ น ผลการศึ ก ษาโดยคณะกรรมการ เป็ น การวั ด และประเมิ น ผล
การศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรโดยคณะกรรมการ ซึ่งแต่งตั้งโดยคาสั่งของโรงเรียนนายทหารชั้นผู้ บังคับ
หมวด
ข้อ ๑๐ การวัด และประเมินผลการศึ กษาแต่ ละครั้ง ผู้เข้ารับการศึก ษาจะต้องเข้า รับการ
ทดสอบตามเวลาที่กาหนดไว้ หากผู้ใดไม่เข้ารับการทดสอบให้ถือว่าผู้นั้นหมดสิทธิ์ ในการเข้ารับการทดสอบใน
ครั้งนั้น เว้นแต่กรณีเจ็บป่วย ซึ่งคณะกรรมการแพทย์ของกองทัพอากาศ จานวนไม่น้อยกว่า ๓ คน ตรวจและลง
ความเห็นว่าไม่สามารถเข้ารับการทดสอบในครั้ง นั้นได้ หรือไม่เข้ารับการทดสอบในครั้งนั้น อันเนื่องมาจาก
ความจ าเป็ น อย่ างอื่น ให้ ผู้อ านวยการโรงเรี ยนนายทหารชั้ น ผู้บั ง คั บ หมวด พิ จ ารณาให้ เข้ารั บ การทดสอบ
ภายหลังได้เป็นรายๆ ไป
ข้อ ๑๒ นายทหารนักเรียนมีเวลาศึกษาไม่ถึง ร้อยละ ๘๕ ของปีการศึกษาหรือเวลาศึกษา
ตลอดหลัก สู ต ร ไม่ มี สิท ธิ์เข้ ารั บ การทดสอบ หรื อ ไม่ มี สิ ท ธิ์ส าเร็ จ การศึ ก ษา เว้ น แต่ ผู้ อ านวยการโรงเรี ย น
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด จะพิจารณาเป็นรายๆ ไป

ข้อ ๑๓ การประเมิน...

-๓ข้อ ๑๓ การประเมินผลการศึกษา ให้ดาเนินโดยใช้ การประเมินผลเป็นระบบระดับคะแนน
(GRAGING SYSTEM)
๑๓.๑ ให้กาหนดระดับคะแนน 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 หรือรายหมวดวิชาที่ทดสอบได้จากนา
คะแนนดิบของผู้เข้ารับการทดสอบแต่ละคนมาดาเนินกรรมวิธีเพื่อเป็นคะแนนมาตรฐาน
๑๓.๓ ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย (Grade Point Average) ได้จาการนาผลคูณของค่า
ระดับคะแนนกับน้าหนักคะแนน หรือหน่วยกิตของแต่ละรายวิชา หรือรายหมวดวิชาตลอดหลักสูตรมารวมกัน
แล้วหารด้วยน้าหนักคะแนนรวม หรือหน่วยกิตรวมทั้งหมดของหลักสูตร โดยการคานวณให้คิดเป็นทศนิยม
๒ ตาแหน่ง
๑๓.๔ ผู้ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยตั้ง แต่ ๒.๐๐ ขึ้นไป และค่าระดับคะแนนแต่ละ
รายวิชา หรือรายหมวดวิชา ตั้งแต่ ๑ ขึ้นไป ให้ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมินผลการศึกษา
๑๓.๕ ผู้ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรตั้งแต่ ๒.๐๐ ขึ้นไป และค่าระดับ
คะแนน แต่ละรายวิชา หรือรายหมวดวิชาไม่ต่ากว่า ๒ ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิ นผลการศึกษา จัดเป็ น
ประเภท ก ถ้าได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรตั้งแต่ ๒.๐๐ ขึ้นไปและค่าระดับคะแนนแต่ละรายวิชา
หรือรายหมวดวิชาต่ากว่า ๒ แต่ไม่ต่ากว่า ๑ ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมินผลการศึกษา จัดเป็น ประเภท ข
๑๓.๖ ผู้ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรตั้งแต่ ๒.๐๐ ขึ้นไป แต่ได้ค่าระดับ
คะแนน แต่ละรายวิชาหรือรายหมวดวิชาต่ากว่า ๑ ให้มีการทดสอบแก้ตัวเป็นรายวิชา หรือรายหมวดวิชา ที่ค่า
ระดับคะแนนต่ากว่า ๑ แล้วนาคะแนนดิบที่ได้ไปเปรียบเทียบกับคะแนนดิบของกลุ่มที่ทดสอบคราวก่อน เพื่อ
ปรับ เป็นค่าระดับคะแนน ถ้าผลการทดสอบครั้ง ใหม่ไ ด้คะแนนตั้งแต่ ๒ ขึ้นไป ให้ได้รับค่าระดับคะแนน ๑
เท่านั้ น และให้ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน ผลการศึกษา จัดเป็น ประเภท ข ถ้าผลการทดสอบได้ค่าระดั บ
คะแนนต่ ากว่ า ๒ ถื อ ว่ า ไม่ ผ่ า นเกณฑ์ ก ารประเมิ น ผลการศึ ก ษา ทั้ ง นี้ ในการทดสอบแก้ ตั ว ดั ง กล่ า วให้
ผู้อานวยการโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กาหนดการทดสอบแก้ตัวโดยเร็วที่สุดโดยให้ทันกับกาหนด
ปิดการศึกษา

๑๓.๗ เกณฑ์การประเมิน…

-๔๑๓.๗ เกณฑ์การประเมินผลการศึกษาเป็นระบบระดับคะแนน ให้ใช้เกณฑ์ ดังนี้
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
เกณฑ์ความรู้ความสามารถ
๓.๕๐ - ๔.๐๐
ดีมาก
๓.๐๐ - ๓๔๙
ดี
๒.๕๐ - ๒.๙๙
ปานกลาง
๒.๐๐ - ๒.๔๙
พอใช้
ต่ากว่า ๒.๐๐
ไม่ผ่านเกณฑ์
๑๓.๘ การจัดลาดับที่ในการทดสอบ ให้ผู้เข้ารับการทดสอบที่ได้ค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยมากที่สุด เป็นลาดับ ที่ ๑ และลดหลั่น กันลงไปตามลาดับ หากมี ค่าระดับ คะแนนเฉลี่ยเท่ากัน ก็ให้อ ยู่
ในลาดั บเดีย วกัน แล้วเรีย งลาดั บ ต่อ ไปจนครบจ านวนผู้ ที่ เข้ารับ การทดสอบ และให้จั ดล าดับ ที่ ผู้ที่ ส อบได้
ประเภท ก อยู่ในลาดับเหนือกว่า ประเภท ข
๑๓.๙ การประกาศผลการศึกษาในแต่ละหมวดวิชา ประกาศเฉพาะภาคทฤษฎีและ
การประกาศผลจบการศึกษา ให้นาเรียนผู้อานวยการโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวดลงนาม ให้กรรมการ
และเลขานุการ ตามข้อ ๙ เป็นผู้ประกาศผลการศึกษาในแต่ละหมวดวิชา และประกาศผลจบการศึกษา
ข้อ ๑๔ ผู้ที่ถือว่าสาเร็จการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติ ตามนี้
๑๔.๑ ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการศึกษา
๑๔.๒ ผ่ านเกณฑ์ การตั ดคะแนนความประพฤติ และการประเมิ นค่ าคุ ณ ลั กษณะ
ส่วนบุคคล
๑๔.๓ ได้รับหนังสือรับรอง หรือประกาศนียบัตร จากโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด
ข้อ ๑๕ ถึงแม้ผู้เข้ารับการศึกษาจะมีเวลาในการศึกษาครบร้อยละ ๘๕ แต่ถ้าไม่ผ่านเกณฑ์
การตั ด คะแนนความประพฤติ และการประเมิ น ค่ า คุ ณ ลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คล มี ค ะแนนรวม/คะแนนเฉลี่ ย
ต่ากว่า ๒.๐๐ จะไม่มี สิ ทธิ เข้ ารับ การทดสอบ หรือ เมื่ อ เข้า รับ การทดสอบ และผ่านเกณฑ์ การประเมิ น ผล
การศึกษาแล้ว แต่ไม่ผ่านเกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติ และการประเมินค่าคุณลักษณะส่วนบุคคล มี
คะแนนรวม/คะแนนเฉลี่ย ต่ากว่า ๒.๐๐ ก่อนรับหนังสือรับรอง หรือประกาศนียบัตร จะไม่มีสิทธิได้รับหนังสือ
รับรอง หรือประกาศนียบัตร และถือว่าไม่สาเร็จการศึกษา
ข้อ ๑๖ การรายงานผลการศึกษาโดยรวมเป็นชั้นหรือกลุ่ม ให้รายงานผลการศึกษาตามลาดับชั้น
ให้ใช้แบบตาม ผนวก ค ของระเบียบกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษา
ในสถานศึกษาของกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ พ.ศ.๒๕๕๖
ข้อ ๑๗ การรายงานผลการศึกษาเป็นรายบุคคล ให้รายงานผลการศึกษา และผลการประเมิน
ค่าคุณลักษณะส่วนบุคคล ตามลาดับชั้นจนถึงต้นสังกัดของนายทหารนักเรี ยนเพื่อทราบ ให้ใช้ใบแบบตามผนวก จ
ของระเบี ย บกรมยุ ท ธศึ ก ษาทหารอากาศ ว่ า ด้ ว ย การวั ด และประเมิ น ผลการศึ ก ษา ในสถานศึ ก ษาของ
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ พ.ศ.๒๕๕๖
ข้อ ๑๘ เมื่อสิ้นสุดการศึกษา ให้รายงานผลการศึกษาของนายทหารนักเรียนที่อยู่ในความ
รับผิดชอบต่อเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ (โดยรายงานผ่านสานักบริหารการศึกษาฯ) ภายใน ๑๐ วันทาการ
หลังปิดการศึกษา
ข้อ ๑๙ ให้รองผู้อานวยการ…

-๕ข้อ ๑๙ ให้รองผู้อานวยการโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐

(ลงชื่อ) นาวาอากาศเอก ศิรพงศ์ ศรีตุลานุกค์
(ศิรพงศ์ ศรีตุลานุกค์)
ผู้อานวยการโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

ผนวก ข

ระเบียบโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
ว่าด้วย คะแนนความประพฤติ โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
พ.ศ.25๖๐
.......................................................
อาศัยอำนาจตาม ระเบียบกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ว่าด้วย การวัดและประเมินผลการศึกษา
ในสถานศึกษาของกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ พ.ศ.๒๕๕๖ ข้อ ๒๐ ให้ ผู้บังคับบัญชาสถานศึกษา กำหนด
หลักเกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติ และ/หรือการประเมินค่าคุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้เข้ารับการศึกษา
เพิ่มเติมได้ 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
ข้ อ ๕ ให้ น ายทหารนั ก เรี ย นผู้ เข้ า รั บ การศึ ก ษาในโรงเรี ย นนายทหารชั้ น ผู้ บั ง คั บ หมวด
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ มีคะแนนความประพฤติคนละ ๕๐ คะแนน
ข้อ ๖ ผู้มีอำนาจตัดคะแนนความประพฤติตามระเบียบนี้ คือ ผู้อำนวยการโรงเรียนนายทหาร
ชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
ข้อ ๗ ผู้มีสิทธิเสนอการตัดคะแนนความประพฤติตามระเบียบนี้ คือ ผู้บังคับบัญชา อาจารย์
โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
ข้อ ๘ ให้ผู้มีสิทธิเสนอการตัดคะแนนความประพฤติ แจ้งลักษณะความผิดให้นายทหารนักเรียน
ผู้ เข้ ารั บการศึ กษาในโรงเรี ยนนายทหารชั้ น ผู้ บั งคั บ หมวด กรมยุ ท ธศึ ก ษาทหารอากาศ ที่ ก ระทำผิ ด ทราบ
เป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนรายงานขอตัดคะแนนความประพฤติ
ข้อ ๙ ให้แผนกปกครอง รายงานตามลำดับชั้นถึง ผู้อำนวยการโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด
กรมยุ ทธศึกษาทหารอากาศ และเมื่อได้ตัดคะแนนความประพฤติ ผู้ เข้ารับการศึกษาในโรงเรียนนายทหาร
ชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ คนใดแล้วให้ แผนกปกครอง โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ แจ้งให้ผู้ถูกตัดคะแนนความประพฤติทราบทุกครั้ง
ข้อ ๑๐ ให้แผนกปครอง…

-๒ข้อ ๑๐ ให้ แ ผนกปกครอง โรงเรียนนายทหารชั้นผู้ บั งคับหมวด กรมยุท ธศึก ทหารอากาศ
ลงหลั ก ฐานการตั ด คะแนนความประพฤติ เป็ น ส่ ว นรวม แล้ ว รายงานสถานภาพคะแนนความประพฤติ ให้
ผู้อำนวยการโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ทราบตลอดระยะเวลาการศึกษา
ข้อ ๑๑ ให้แผนกปกครองแจ้งผลการตัดคะแนนความประพฤติ ให้อาจารย์ประจำสัมมนาทราบ
เพื่อประกอบการประเมินค่าคุณลักษณะส่วนบุคคลต่อไป
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.
ร.ต.

ร่าง
พิมพ์/ทาน
ตรวจ

พ.ย.๖๐
พน.ท.
พ.ย.๖๐

ผนวก ก - ๑
ลักษณะความผิดและเกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติ
ของผู้เข้ารับการศึกษาในโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
ลำดับ
กรณีความผิด
1. หมวดคำสั่ง และระเบียบ
๑.1 ขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชา อาจารย์ ครูฝึก
โรงเรียนนายทหารชั้นผูบ้ ังคับหมวดฯ
๑.๒ ฝ่าฝืนระเบียบของโรงเรียนนายทหาร
ชั้นผู้บังคับหมวด
๑.๓ ละเลย หลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมาย
๑.๔ ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งในการศึกษา
ภูมิประเทศ, ดูงาน หรือฝึกภาคสนาม
2.

๓.

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

การลงทัณฑ์
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
ตัดไม่เกิน
ตัดไม่เกิน
ตัดไม่เกิน
ตัดไม่เกิน
ตัดไม่เกิน
ตัดไม่เกิน

๒0 คะแนน
๑0 คะแนน
10 คะแนน
10 คะแนน
10 คะแนน
10 คะแนน
10 คะแนน

หมายเหตุ

ผนวก ก - ๒
ลักษณะความผิดและเกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติ
ของผู้เข้ารับการศึกษาในโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ (ต่อ)
ลำดับ
กรณีความผิด
การลงทัณฑ์
หมายเหตุ
๔. หมวดการปฏิบัติทั่วไป
๔.๑ ลงลายมือชื่อแทนกัน
ตัดไม่เกิน 5 คะแนน
๔.๒ จอดรถยนต์ จักรยานยนต์ หรือ
ตัดไม่เกิน 5 คะแนน
จักรยานในที่ห้ามจอด
๔.๓ เข้า - ออก รร.นม.ฯ ไม่เป็นไปตาม
ตัดไม่เกิน 5 คะแนน
รร.นม.ฯ กำหนด
๕.

๖.

๗.

หมวดความสามัคคี
๕.1 พูดหรือกระทำการใด ๆ อันอาจ
ก่อให้เกิดการแตกความสามัคคี
ในหมู่คณะหรืออาจทำให้วินัยของ
นทน.เสื่อมลง
๕.2 ประพฤติตนไม่เหมาะสมอันอาจจะ
ทำให้ชื่อเสียงและเกียรติยศของ
นทน.เสื่อมเสีย
หมวดการแต่งกาย
๖.1 แต่งกายไม่ถูกต้องตามระเบียบ ทอ.
๖.๒ แต่งกายไม่เหมาะสมหรือไม่เป็นไป
ตามที่โรงเรียนกำหนด
หมวดการปฏิบัติตน
๗.1 ใช้วาจาหยาบคายหรือไม่สมควรต่อ
ผู้บังคับบัญชา อาจารย์ หรือครูฝึก
๗.๒ กล่าวเท็จต่อผู้บังคับบัญชา อาจารย์
หรือครูฝึก
๗.2 ใช้กิริยาวาจาหยาบคายหรือไม่สมควร
กับเพื่อน นทน.
๗.3 ไม่รักษาความลับของทางราชการ
๗.4 ไม่แสดงความเคารพผู้บังคับบัญชา
อาจารย์ หรือครูฝึกที่อาวุโสกว่า

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
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
ให้โทษที่ผิดกฎหมาย
๘.๘ เจตนาถือเอาทรัพย์สิน หรือสิ่งของมีค่า
ของทางราชการ หรือของผู้อื่น
โดยเจ้าของไม่ยินยอมเอามาเป็นของตน

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

หมายเหตุ

ผนวก ข - ๑

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ รร.นม.ยศ.ทอ.(โทร.๒-๒๙๒๕)
ที่ กห.๐๖๓๗.๘(๓)/
วันที่
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
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา
(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............
ข้อความใดที่ไม่ใช้ให้ขีดฆ่าออก และใส่เครื่องหมาย / ลงใน ที่ต้องการ
ผู้ถูกกล่าวหา
............................................................................................................................. ...............
ผู้กล่าวหา
............................................................................................................................................
เรื่องที่กล่าวหา
............................................................................................................................. ...............
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

ระเบียบโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
ว่าด้วย การประเมินค่าคุณลักษณะส่วนบุคคล โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
พ.ศ.๒๕๖๐
อาศั ย อ านาจตาม ระเบี ย บกรมยุ ท ธศึ ก ษาทหารอากาศ ว่ า ด้ ว ย การวั ด และประเมิ น ผล
การศึกษา ในสถานศึกษาของกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ พ.ศ.๒๕๕๖ ข้อ ๒๐ ให้ผู้บังคับบัญ ชาสถานศึกษา
กาหนดหลักเกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติ และ/หรือการประเมินค่าคุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้เข้ารับ
การศึกษาเพิ่มเติมได้นั้น โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ว่าด้วย การประเมินค่า
คุณลักษณะส่วนบุคคลนายทหารนักเรียน หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
ว่าด้วย การประเมินค่าคุณลักษณะส่วนบุคคล โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
พ.ศ.๒๕๖๐”
ข้อ ๒ ให้ใช้ระเบียบนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก “ระเบียบโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
ว่าด้วย การประเมินค่าคุณลักษณะส่วนบุคคล โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
พ.ศ.๒๕๕๖”
ข้อ ๔ ระเบียบนี้ใช้กับนายทหารนักเรียนผู้เข้ารับการศึกษาในโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
ข้อ ๕ ผู้มีหน้าที่ ในการประเมินคุ ณลักษณะส่วนบุคคล ตามระเบียบนี้ คือ คณะกรรมการ
ประเมินค่าคุณลักษณะส่วนบุคคลของนายทหารนักเรียนผู้เข้ารับการศึกษาในโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามคาสั่งโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษา
ทหารอากาศ
ข้อ ๖ การประเมินค่าคุณลักษณะส่วนบุคคล ให้เป็นไปตามระเบียบกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษา ในสถานศึกษาของกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ พ.ศ.๒๕๕๖ ข้อ ๑๘,
ข้อ ๑๙, ผนวก ก - ๑ และ ผนวก ก - ๒
ข้อ ๗ ให้รองผู้อานวยการโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐
(ลงชื่อ) นาวาอากาศเอก ศิรพงศ์ ศรีตุลานุกค์
(ศิรพงศ์ ศรีตุลานุกค์)
ผู้อานวยการโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

ผนวก ก - ๑
กาหนดคานิยามการประเมินค่าคุณลักษณะส่วนบุคคล
๑. ความวิริยะอุตสาหะ หมายถึง ความเอาใจใส่ต่อหน้าที่การงานและการศึกษา ความขยัน
หมั่นเพียร ความอดทนและความตั้งใจในการทางาน การศึกษาค้นคว้าหาความรู้
๒. วินัย หมายถึง การปฏิบัติตนตามระเบียบ ข้อบังคับ และแบบธรรมเนียมทหาร รวมทั้ง
การตรงต่อเวลา
๓. ความประพฤติ หมายถึง การแสดงออก กิริยา วาจา การมีสัมมาคารวะ การรู้จักกาลเทศะ
และการควบคุมตนเอง
๔. บุ ค ลิ ก ลั ก ษณะ หมายถึ ง ลั ก ษณะท่ า ทางองอาจผึ่ ง ผาย เข้ ม แข็ ง สมกั บ เป็ น ทหาร
ลักษณะท่าทางการวางตัวเหมาะสมกับสภาพของตน
๕. นิสั ย และอุ ป นิ สั ย หมายถึ ง สิ่ ง ที่ ป ระพฤติ ป ฏิ บัติ อ ย่ า งสม่ าเสมอจนเป็ น ความเคยชิ น
การยึ ด มั่ น ในสิ่ ง ที่ ถู ก ต้ อ งซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต สุ ภ าพเรี ย บร้ อ ย อ่ อ นโยน โอบอ้ อ มอารี ความกระตื อ รื อ ร้ น
ในการปฏิบัติงาน ความอดกลั้นต่อสภาวะแวดล้อม
๖. การสังคม หมายถึง การปฏิบัติตนต่อหมู่คณะ และสภาพแวดล้อมได้เหมาะสม ตามกาลเทศะ
และระเบียบประเพณีอันดีงาม การมีมนุษยสัมพันธ์กับผู้อื่น ใจกว้างยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น ให้ความร่วมมือ
ในการทากิจกรรมต่าง ๆ
๗. ความเป็ น ผู้ น า หมายถึ ง การแสดงออกในการน าหมู่ ค ณะให้ ป ฏิ บั ติภ ารกิ จ ได้ ส าเร็ จ
ตัดสินใจได้เหมาะสมกับสถานการณ์
๘. เชาว์ริเริ่ม หมายถึง ความคิดในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่ นาความเจริญเข้ามาสู่หมู่คณะ
การมีปฏิภาณไวพริบ การแก้ไขปัญหาต่างๆ
๙. การปฏิบัติงาน หมายถึง การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติภารกิจต่างๆ ความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานให้สาเร็จ การเสียสละต่อส่วนรวม
๑๐. ดุ ล ยพิ นิ จ หมายถึ ง การวิ นิ จ ฉั ย ตั ด สิ น หรื อ ตกลงใจ โดยใช้ ค วามคิ ด พิ จ ารณา
อย่างสมเหตุสมผล ละเอียดรอบคอบ และมีหลักเกณฑ์
----------------------------------------

หมายเหตุ * ข้อ ๗. รร.คท.ยศ.ทอ. ให้ใช้คาว่า “ความเป็นครู” แทน “ความเป็นผู้นา”
ความเป็นครู หมายถึง การแสดงออกในการเป็นครูให้ปฏิบัติภารกิจได้สาเร็จ เช่น เป็นผู้มีคุณธรรมสูง รู้จัก
รับผิดชอบต่อหน้าที่การงานของตน มีความกระตือรือร้น จิตใจมั่นคง มีความเชื่อมั่นในการเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ศิษย์

ผนวก ก - ๒
เกณฑ์การประเมินค่าคุณลักษณะส่วนบุคคล ๑๐ ข้อ
คุณลักษณะ
ส่วนบุคคล
๑. ความวิริยะ
อุตสาหะ

๒. วินัย

๓. ความประพฤติ

๔. บุคลิกลักษณะ

ความหมายของคะแนนที่ประเมิน
๑ คะแนน

๒ คะแนน

๓ คะแนน

มีความเอาใจใส่ใน
หน้าที่การงานและ
การศึกษาน้อย มีความ
อดทนน้อย ตั้งใจ
ทางานน้อย ไม่
แสวงหาความรู้
เพิ่มเติม ต้องคอยให้
คาแนะนาและกระตุ้น
เตือนอยู่เสมอ

มีความเอาใจใส่ใน
หน้าที่การงานและ
การศึกษาปานกลาง
มีความอดทน
ขยันหมั่นเพียร และ
ตั้งใจทางานปานกลาง
ศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้เพื่อพัฒนา
ตนเองปานกลาง
บางครัง้ ต้องกระตุ้น
เตือน

มีความเอาใจใส่ใน
หน้าที่การงานและ
การศึกษาดี มีความ
อดทน ขยันหมั่นเพียร
และตั้งใจทางานดี มี
การศึกษาค้นคว้า
พัฒนาอยู่เสมอ

๔ คะแนน

มีความเอาใจใส่ใน
หน้าที่การงานและ
การศึกษาดีมาก
มีความอดทน
ขยันหมั่นเพียร และ
ตั้งใจทางานดีมาก
มีการศึกษาค้นคว้า
หาความรู้อยู่
ตลอดเวลาช่วยเหลือ
แนะนาในเรื่อง
การศึกษาให้แก่
หมู่คณะ
ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ปฏิบัติตนตามระเบียบ ปฏิบัติตนตามระเบียบ
ข้อบังคับและแบบ
ข้อบังคับและแบบ
ข้อบังคับ และแบบ
ข้อบังคับ และแบบ
ธรรมเนียมทหาร ไม่ ธรรมเนียมทหารเมื่อมี ธรรมเนียมทหารดี
ธรรมเนียมทหารดีมาก
ตรงต่อเวลา โดยไม่มี การกากับดูแล ไม่ตรง โดยไม่ต้องมีการกากับ ตรงต่อเวลา สามารถ
เหตุจาเป็น ไม่มีการ
ต่อเวลาเป็นบางครั้ง ดูแล ตรงต่อเวลาเป็น เป็นตัวอย่างที่ดี
ปรับปรุงตนเองแม้จะ ต้องตักเตือนจึงมีการ ส่วนใหญ่
แก่หมู่คณะ
ถูกตักเตือน
การปรับปรุงตนเอง
ไม่ประพฤติตนตาม
ประพฤติตนตาม
ประพฤติตนตาม
ประพฤติตนตาม
วัฒนธรรมประเพณี
วัฒนธรรม ประเพณี วัฒนธรรม ประเพณี วัฒนธรรม ประเพณี
อันดีของหมู่คณะ ขาด อันดีของหมู่คณะ
อันดีของหมู่คณะ
อันดีของหมู่คณะ
สัมมาคารวะ ไม่รู้จัก มีสัมมาคารวะ รู้จัก
เป็นอย่างดี มีสัมมา
เป็นอย่างดี มีสัมมา
กาลเทศะ ไม่มี
กาลเทศะ
คารวะ รู้จักกาลเทศะ คารวะ รู้จักกาลเทศะ
มารยาท ใช้วาจาไม่
เป็นบางครั้ง
ในทุกโอกาส
ในทุกโอกาส เป็น
สุภาพเป็นส่วนใหญ่
แบบอย่างที่ดีในเรื่อง
ความประพฤติ
แก่หมู่คณะ
มีลักษณะของความ
มีลักษณะของความ
มีลักษณะของความ
มีลักษณะของความ
เข้มแข็ง และความสง่า เข้มแข็ง และความสง่า เข้มแข็ง และความ
เข้มแข็ง และความ
งามในแบบทหารน้อย งามในแบบทหารปาน สง่างามในแบบทหาร สง่างามในแบบทหาร
การวางตัวไม่
กลาง มีท่าทางองอาจ ที่ดี มีท่าทางองอาจ
ดีมาก มีท่าทางองอาจ
เหมาะสมกับสภาพ
ผึ่งผาย การวางตัวไม่ ผึ่งผาย แต่งกาย
ผึ่งผาย แต่งกาย
ของตนเอง
เหมาะสมกับสภาพ
ประณีต และวางตัว
ประณีต และวางตัว
ของตนเอง
เหมาะสมกับสภาพ
เหมาะสมกับสภาพ
ของตนเอง
ของตนเอง
เป็นส่วนใหญ่
เป็นส่วนใหญ่

เกณฑ์การประเมินค่าคุณลักษณะส่วนบุคคล (ต่อ)
คุณลักษณะ
ส่วนบุคคล
๕. นิสัยและ
อุปนิสัย

๖. การสังคม

๗. ความเป็นผู้นา

ความหมายของคะแนนที่ประเมิน
๑ คะแนน

๒ คะแนน

๓ คะแนน

แสดงกิริยาไม่สุภาพ
บ่อยครั้งขาดความ
ซื่อสัตย์ ขาดความ
กระตือรือร้นในการ
ปฏิบัติงาน
ต้องกากับดูแล
ตลอดเวลา
มีความอดกลั้นต่อ
สภาวะแวดล้อมน้อย

แสดงกิริยาสุภาพ
เรียบร้อย
ปานกลาง มีความ
ซื่อสัตย์สุจริตปาน
กลางกระตือรือร้นใน
การปฏิบัติงาน
เป็นบางครั้ง
มีความอดกลั้น
ต่อสภาวะแวดล้อม
ปานกลาง

แสดงกิริยาสุภาพ
เรียบร้อยดี
มีความซื่อสัตย์สุจริตดี
กระตือรือร้นในการ
ปฏิบัติงานเป็นส่วน
ใหญ่ มีความอดกลั้น
ต่อสภาวะแวดล้อมดี

๔ คะแนน

แสดงกิริยาสุภาพ
เรียบร้อยดีมาก
มีความซื่อสัตย์สุจริต
ดีมาก กระตือรือร้น
ในการปฏิบัติงาน
ตลอดเวลา ทั้งต่อหน้า
และลับหลัง มีความ
อดกลั้นต่อสภาวะ
แวดล้อมดีมาก
สามารถเป็นแบบอย่าง
ที่ดี แก่หมู่คณะ
เข้าสังคม และให้ความ มนุษยสัมพันธ์
มีมนุษยสัมพันธ์ดี
มีมนุษยสัมพันธ์
ร่วมมือในการทา
ปานกลาง เข้าสังคม เข้าสังคม และให้
ดีมาก เข้าสังคมได้ดี
กิจกรรมต่างๆ ของหมู่ และให้ความร่วมมือใน ความร่วมมือในการทา เป็นผู้ที่ทาให้
คณะน้อย ไม่รับฟัง
การทากิจกรรมต่างๆ กิจกรรมต่างๆ
บรรยากาศในสังคม
ความคิดเห็นของผู้อื่น ของหมู่คณะ เป็น
ของหมู่คณะเป็นส่วน มีความเป็นกันเอง
บางครัง้ รับฟังความ ใหญ่ รับฟังความ
ให้ความร่วมมือในการ
คิดเห็นของผู้อื่นเป็น คิดเห็นของผู้อื่นเป็น ทากิจกรรมต่างๆ
บางครัง้
ส่วนใหญ่
ของหมู่คณะทุกครัง้
รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่นดี
ขาดความเชื่อมั่นใน
มีความเชื่อมั่นใน
มีความเชื่อมั่นใน
มีความเชื่อมั่นใน
ตนเอง ลังเล ไม่กล้า ตนเองในบาง
ตนเองเป็นส่วนใหญ่
ตนเองทุกสถานการณ์
ตัดสินใจ ไม่รับฟัง
สถานการณ์ ตัดสินใจ ตัดสินใจได้เหมาะสม ตัดสินใจได้เหมาะสม
ความคิดผู้อื่น
เชื่องช้า รับฟัง
กับสถานการณ์
กับสถานการณ์มีความ
ไม่สามารถนา
ความคิดผู้อื่นน้อย
รับฟังความคิดผู้อื่น
กระตือรือร้นในการนา
หมู่คณะในการปฏิบัติ มีความกระตือรือร้น เป็นส่วนใหญ่ มีความ หมู่คณะให้ปฏิบัติ
ภารกิจได้ มีความ
และนาหมู่คณะให้
กระตือรือร้นในการนา ภารกิจดีมาก มีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ ปฏิบัติภารกิจได้ใน
หมู่คณะให้ปฏิบัติ
รับผิดชอบต่อหน้าที่
การเป็นผู้นาน้อย
ระดับปานกลาง มี
ภารกิจ มีความ
การเป็นผู้นาดีมาก
ต้องคอยกากับดูแล
ความรับผิดชอบต่อ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ มีจิตใจมั่นคง มีเหตุผล
หน้าที่การเป็นผู้นา
การเป็นผู้นาดี
สามารถโน้มน้าวจิตใจ
ปานกลาง
ของหมู่คณะให้ปฏิบัติ
ต้องคอยกระตุ้นเตือน
ตามด้วยดี
จึงจะมีการพัฒนา

เกณฑ์การประเมินค่าคุณลักษณะส่วนบุคคล (ต่อ)
คุณลักษณะ
ส่วนบุคคล

ความหมายของคะแนนที่ประเมิน
๑ คะแนน

๒ คะแนน

๓ คะแนน

๔ คะแนน

๘. เชาว์ริเริ่ม

ทาตามผู้อื่น หรือ
ขอความคิดเห็น หรือ
ขอคาแนะนาจากผู้อื่น
เสมอ
ไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ได้ด้วย
ตนเอง ต้องคอยกากับ
ดูแล

มีความคิดเป็นของ
ตนเอง แต่จะลังเล
ขาดความมั่นใจ และ
เลียนแบบผู้อื่น
บางครัง้ สามารถแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ได้เป็น
บางครัง้ โดยอาจต้องมี
ผู้แนะนา

มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ดี มี
ปฏิภาณไหวพริบดี
สามารถแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ได้เป็นส่วนใหญ่

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

๙. การปฏิบัติงาน

ให้ความร่วมมือ และ
เสียสละต่อหมู่คณะ
หรือส่วนรวมน้อย
มีความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่การงานน้อย ยัง
ขาดความมุ่งมั่นในการ
ปฏิบัติงานให้สาเร็จ

ให้ความร่วมมือในการ
ปฏิบัติงานของหมู่
คณะ หรือส่วนรวม
เป็นบางครั้ง
มีความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่การงานปาน
กลาง มีความมุ่งมั่นใน
การปฏิบัติงานให้
สาเร็จปานกลาง
เสียสละต่อส่วนรวม
เป็นบางครั้ง

ให้ความร่วมมือในการ
ปฏิบัติงานของหมู่
คณะ หรือส่วนรวม
เป็นส่วนใหญ่ มีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่
การงานดี มีความ
มุ่งมั่นในการ
ปฏิบัติงานให้สาเร็จดี
เสียสละต่อส่วนรวม
เป็นส่วนใหญ่

ให้ความร่วมมือใน
การปฏิบัติงานของ
หมู่คณะ หรือ
ส่วนรวมดีมาก
มีความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่การงาน
ดีมาก มีความมุ่งมั่น
ปฏิบัติงานจนสาเร็จ
และได้ผลอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ให้ความร่วมมือ
และเสียสละเพื่อ
ส่วนรวมเป็นอย่างดี

๑๐. ดุลยพินิจ

วินิจฉัย ตัดสินใจ
ตกลงใจ ตาม
เหตุการณ์และ
สภาพแวดล้อม
โดยไม่มีหลักเกณฑ์
คานึงถึงเหตุผลน้อย
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
---------------------------------------เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาในโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
ได้ป ฏิบั ติ ไปในแนวทางเดีย วกัน จึ งได้กำหนดทรงผม ชุดกีฬา เสื้อชมกิจการ และเครื่องแบบฝึ ก ของผู้ เข้ารับ
การศึ กษาในโรงเรี ยนนายทหารชั้ นผู้ บั งคั บหมวด กรมยุทธศึ กษาทหารอากาศ ให้ เป็ นไปด้ วยความเรี ย บร้ อ ย
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 “เสื้ อ ชมกิ จ การ” หมายความว่ า เสื้ อ ยื ด คอปก ที่ มี ต ราโรงเรี ย นนายทหาร
ชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ อยู่บนหน้าอกซ้ายด้านหน้า ส่วนด้านหลังและด้านข้างใส่ข้อความ
ได้ตามเหมาะสม ซึ่งจะใช้ในการปฏิบัติกิจกรรมของผู้เข้ารับการศึกษา โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธ
ศึกษาทหารอากาศ (ตามผนวก ค)
๔.๕ “เครื่ อ งแบบฝึ ก ” หมายความว่ า หมวกแก็ป ทรงอ่ อ นสี พ รางดิ จิ ตอลที่ มี ตรา
กองทัพอากาศเสื้อปกสีพรางปล่อยเอว กางเกงฝึกพรางสีพราง เข็มขัดด้ายถักหรือวัตถุเทียมด้ายถักสีน้ำเงินดำ ถุงเท้าสี
ดำ รองเท้าสูงครึ่งน่องหนังสีดำชนิดผูกเชือก ซึ่งให้ผู้เข้ารับการศึกษาโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธ
ศึกษาทหารอากาศ ใช้ใส่ในการฝึกวิชาทหาร (ตามผนวก ง)
๔.๖ ข้อ ๔.๓ – ๔.๕…

-๒๔.๖ ข้อ ๓.๓ - ๓.๕ สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขได้ ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการ
ของโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
ข้อ ๕ ให้รองผู้อำนวยการโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒
(ลงชื่อ) นาวาอากาศเอก ธันยวัต ชูส่งแสง
(ธันยวัต ชูส่งแสง)
ผู้อำนวยการโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

น.ท.
ร.ต.
น.ท.

ร่าง
พิมพ์/ทาน

ตรวจ

พ.ย.๖๐

พ.ย.๖๐
พ.ย.๖๐

ผนวก ก - ๑
ทรงผมนายทหารนักเรียนชาย

ด้านหน้า

ด้านหลัง

ด้านข้าง

ผนวก ก - ๒
ทรงผมนายทหารนักเรียนหญิง

ด้านหน้า

ด้านหลัง

ด้านข้าง

ผนวก ข
ชุดกีฬา

ด้ านหน้ า

ด้ านหลัง

ผนวก ค
เสื้อชมกิจการ

ด้านหน้า

ด้านหลัง

ผนวก ง
หมวกแก๊ปทรงสีอ่อนพราง
ด้ านหน้ า

ด้ านหลัง

เสื้อปกสีพรางปล่อยเอว กางเกงฝึกพรางสีพราง

ผนวก จ

คำถวำยสัตย์ปฏิญำณ
ของนำยทหำรนักเรียน หลักสูตร นำยทหำรชั้นผู้บังคับหมวด
ต่อพระฉำยำลักษณ์พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณ
พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว

เพื ่อ แสดงความจงรัก ภัก ดี/ ต่อ องค์ส มเด็จ พระเจ้า อยู ่ห ัว /
พระบาทสมเด็ จ /พระปรเมนทรรามาธิบ ดี / ศรี สิ น ทรมหาวชิ ร าลงกรณ
/พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว/จึงขอให้นายทหารนักเรียน/หลักสูตร นายทหารชั้น
ผู้บังคับหมวด/รุ่นที่ ๘๒ ทุกท่าน/กล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณตามข้าพเจ้า
ข้าพเจ้า/ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า
ข้ า พเจ้ า /จั ก เทิ ด ทู น และรั ก ษาไว้ / ซึ่ ง สถาบั น ชาติ / ศาสนา/
พระมหากษัตริย์
ข้าพเจ้า/จักขยันหมั่นเพียร/ตั้งใจเล่าเรียนศึกษา/เคารพเชื่อฟัง/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 ชั้ 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/จักไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด/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 / ชื่ อ เ สี ย ง /
และเกียรติภูมิของสถาบันแห่งนี้/ให้มั่นคงสถาพรสืบไป

ผนวก ฉ

คำปฏิญำณตนเพื่อสร้ำงจิตสำนึกในควำมเป็นทหำรอำกำศ
ข้ำพเจ้ำ ขอปฏิญำณว่ำ
ข้ำพเจ้ำ จักอยู่ในระเบียบวินัยอันดี มีควำมมุ่งมั่น ตั่งใจปฏิบัติงำนของตนให้มีควำมเชี่ยวชำญ
อย่ำงมืออำชีพ
ข้ำพเจ้ำ จักยึดมั่นในระบบเกียรติศักดิ์ ชื่อสัตย์ จงรักภักดีต่อชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์
มีคุณธรรมจริยธรรม กล้ำทำในสิ่งที่ถูกต้อง
ข้ำพเจ้ำ จักมีควำมรับผิดชอบต่อตนเอง หน่วยงำน สังคมและประเทศชำติ โดยยึด
ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก

ผนวก ช

คำรำยงำนต่ำงๆ
๑.น.เวรฯ เรียกแถว
“หน้ า กระดาน ๑๒ แถว ปิ ด ระยะ ตามสั ม มนา มาหาข้ า พเจ้ า ”,“นิ่ ง ”,“แต่ ล ะสั ม มนานั บ ”, พั ก
“จัดเครื่องแต่งกายให้เรียบร้อย”, (เลิกทา) “นักเรียนผู้บังคับหมวด แถว-ตรง”, “ตามระเบียบพัก”
๒.น.เวรฯ นำกล่ำวคำปฏิญำณ (วิ่งไปหยุดหน้ำแถวยืนตำมระเบียบพัก)
“นักเรียนผู้บังคับหมวด กล่าวคาปฏิญาณตามข้าพเจ้า” “แถว-ตรง”ตรงหน้าวันทยหัตถ์ “ยก,อก” อึ๊บ “ผู้นาที่ดี
ย่อมถึงพร้อมด้วยความรู้ ความประพฤติ และพลานามัย” (๓ ครั้ง) ลดมือลง กลับหลังหัน วิ่งกลับเข้าหัวแถว
กลับหลังหัน สั่ง มือลง “พัก”ซ้ายหันเข้าหาแถว สั่ง “แถว-ตรง”,“ตามระเบียบพัก”ขวาหันแล้วตามระเบียบพัก
๓.รำยงำนยอดของ น.เวรฯ
“นักเรียนผู้บังคับหมวดแถวตรงแสดงความเคารพอาจารย์เวรประจาวัน”ตรงหน้าวันทยหัตถ์
“ยก,อก” อึ๊บ (ตบเท้าวิ่งหักฉากไปหยุดหน้าอาจารย์เวร ทาวันทยหัตถ์) แล้วรายงาน
“กระผม (ดิฉัน) นักเรียนผู้บังคับหมวด…..รักชาติ ยิ่ง ชีพ.....เป็นนายทหารเวร โรงเรียนนายทหาร
ชั้ น ผู้ บั ง คั บ หมวด ได้ น านั ก เรี ย นผู้ บั ง คั บ หมวดรุ่ น ที่ . ........มารั บ การอบรมวั น นี้ จ านวน………………คน
บัดนี้พร้อมแล้ว ครับ (ค่ะ)”
ลดมือลง เดินขึ้นไปส่งยอด กลับหลังหัน เดินลงมา ตบเท้าหยุดจุดเดิม กลับหลัง หัน ทาวันทยหัตถ์
ลดมือลงกลับหลังหัน ตบเท้าวิ่งกลับหัวแถว สั่ง ,มือลง“พัก” ซ้ายหันเข้าหาแถว สั่ง นักเรียนผู้บัง คับหมวด
“แถว-ตรง”,“ตามระเบียบพัก”ขวาหันแล้วตามระเบียบพัก
๔.กำรเชิญธง (น.เวรฯ )
“นักเรียนผู้บังคับหมวด เตรียมเชิญธง” “แถว-ตรง” “เชิญธง” ผู้เชิญธงกลับเข้าแถว สั่ง “พัก” ซ้ายหัน
เข้าหาแถว สั่ง “แถว-ตรง”, “ตามระเบียบพัก” ขวาหันแล้วตามระเบียบพัก
๕.ผช.น.เวรฯ รำยงำนยอดรับประทำนอำหำรแต่ละหมวด
“หมวดที่ …….. “แถว-ตรง” แสดงความเคารพ นายทหารเวรประจ าวั น ” ตรงหน้ า วั น ทยหั ต ถ์
“ยก,อก” อึ๊บ ลดมือลง ตบเท้าวิ่งหักฉากไปหยุดหน้า น.เวรฯ แล้วรายงาน
“กระผม (ดิ ฉัน) นักเรียนผู้บังคั บหมวด….. รัก ชาติ ยิ่ง ชีพ ….. เป็นผู้ช่วยนายทหารเวรหมวดที่.......
ได้นานักเรียนผู้บังคับหมวด หมวดที่........ มารับประทานอาหาร จานวน………… คน ครับ (ค่ะ)”
ลดมือลง กลับหันหลัง ตบเท้าวิ่งกลับเข้าหัวแถว ตบเท้าหันหน้าไปด้านหลัง กลับหลังหัน ทาวันทยหัตถ์
สั่ง มือลง “พัก” ซ้ายหันเข้าหาแถว สั่ง นักเรียนผู้บังคับหมวด“แถว-ตรง”, “ตามระเบียบพัก”ขวาหันแล้ว
ตามระเบียบพัก
น.เวรสั่ง นักเรียนผู้บังคับหมวด “แถว-ตรง”ขวาหันแต่ละหมวดจัดแถวตอนเรียง๔ จัดแถว,นิ่ง,พัก

๖.คำบอกคำสั่งกำรรับประทำนอำหำรกลำงวัน (น.เวรฯ)
หน้าโรงเลี้ยงสั่ง “นักเรียนผู้บังคับหมวด “แถวตรง” “ถอดหมวก”, “ขวา-หัน ”, “สองแถวริมซ้าย
ประจ าโต๊ ะ อาหาร ข้ า งหลั ง ทางซ้ า ย วิ่ ง หน้ า วิ่ ง ”, “สองแถวที่ เ หลื อ ข้ า งหลั ง ทางซ้ า ย วิ่ ง หน้ า วิ่ ง ”
ด้านบนโรงเลี้ยงสั่ง “ขวา-ซ้าย หัน”, “จัด-เก้าอี้”, “นั่ง”, “ตบฉาก”, “ขัดหลัง”, “ตักข้าว-รินน้า”,
“ทานได้” นทน.ฯ เชิญอาจารย์ทานข้าว “อาจารย์ครับ ทานข้าวครับ”
รับประทานอาหารเสร็จสั่ง “นักเรียนผู้บังคับหมวด ลุก”, “เก็บเก้าอี้”, “ขวา-ซ้าย หัน”, “สองแถวริมซ้าย
ลงไปจัดแถว วิ่งหน้า วิ่ง”, “สองแถวต่อไป วิ่งหน้า วิ่ง”, .... “สองแถวที่เหลือ วิ่งหน้า วิ่ง”
๗.กำรออกกำลังกำยตอนเช้ำ
“ตามคาสั่ง ของ อจ.ปกครอง / ให้ กระผม (ดิฉัน) / นักเรียนผู้บังคับหมวด /… รักชาติ ยิ่งชีพ… /
กางแขนบิดลาตัว ซ้าย-ขวา, ดันพื้น /..๒๐ ครั้ง../..เพื่อเตรียมความพร้อมของร่างกาย... / ขออนุญาตปฏิบัติ
ครับ (ค่ะ)” (คนคุมแถวสั่ง) กางแขนบิดลาตัว ซ้าย-ขวา, ดันพื้น / ทา / ๒๐ ครั้ง/ ทา
ตามคาสั่ง ของ..อจ.ปกครอง../ ให้กระผม (ดิฉัน) / นักเรียนผู้บังคับหมวด/.. รักชาติ ยิ่งชีพ.. /
กางแขนบิดลาตัว ซ้าย-ขวา, ดันพื้น... ๒๐... ครั้ง/ เพื่อเตรียมความพร้อมของร่างกาย / บัดนี้ปฏิบัติเสร็จ
เรียบร้อย แล้วครับ (ค่ะ)
๘.รำยงำนตัวต่อธงประจำ รร.นม. เมื่อมำถึง และก่อนกลับบ้ำน
เมื่อมาถึง ผู้ควบคุมแถว บอกแสดงความเคารพ ใช้คาว่า “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/ข้อบัง คับ/และคาสั่ง /ของผู้บัง คับบัญชา/ ครู /อาจารย์
อย่างเคร่งครัด
ก่อนกลับ ผู้ควบคุมแถว บอกแสดงความเคารพ ใช้คาว่า “นักเรียนผู้บังคับหมวด” “แถวตรง”ตรงหน้า
วันทยหัตถ์ “ยก,อก” อึ๊บ รายงาน กระผม (ดิฉัน) /นักเรียนผู้บังคับหมวด/...รักชาติ ยิ่งชีพ.../หมายเลข....... /
เหล่าทหาร อากาศโยธิน/ สังกัด กองบิน ๑ ครับ (ค่ะ)
กระผม (ดิฉัน)/ จะไม่กระทาเสื่อมเสียชื่อเสียง/ และเกียรติยศ/ ต่อโรงเรียน/ นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด/
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) / นักเรียนผู้บัง คับหมวด/..รักชาติ ยิ่งชีพ../ ขออนุญาต
เข้าพบ.....(ชื่อผู้ที่ต้องการเข้าพบ) ครับ (ค่ะ)
๑๑.เมื่อโดนทำโทษ
ตามคาสั่ ง (ของใคร?) ของ อจ.ที่ ปรึก ษาหรือผู้ ตรวจ/ ให้ กระผม (ดิฉั น)/ นั กเรี ยนผู้ บัง คั บหมวด/
....รักชาติ ยิ่งชีพ..../กางแขนบิดลาตัว ซ้าย-ขวา, ดันพื้น ๒๐ ครั้ง/ ฐาน รองเท้าไม่มัน/ ขออนุญาตปฏิบัติ ครับ
(ค่ะ)
เมื่อปฏิบัติเรียบร้อยรายงาน ตามคาสั่ง ของ อจ.ที่ปรึกษาหรือผู้ตรวจ/ ให้กระผม (ดิฉัน)/ นักเรียน
ผู้บังคับหมวด/..รักชาติ ยิ่งชีพ../กางแขนบิดลาตัว ซ้าย-ขวา, ดันพื้น ๒๐ ครั้ง/ฐาน รองเท้าไม่มัน/ บัดนี้ปฏิบัติเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว ครับ (ค่ะ)

๑๒.รำยงำนยอดฝึกกีฬำ
แสดงความเคารพ ผู้รับผิดชอบกีฬา “แถวตรง”โค้งคานับ สั่ง“ยก,อก” อึ๊บ กระผม (ดิฉัน)/ นักเรียนผู้บังคับ
หมวด/..รักชาติ ยิ่งชีพ../ ได้นานักเรียนผู้บังคับหมวดรุ่นที่.........../ มารับการฝึกกีฬาวันนี้ จานวน....คน บัดนี้พร้อมแล้ว
ครับ (ค่ะ)
๑๓.รำยงำนยอดกำรฝึกวิชำทหำร
แสดงความเคารพ ผู้รับผิดชอบการฝึกวิชาทหาร “แถวตรง”ตรงหน้าวันทยหัตถ์ “ยก,อก” อึ๊บ กระผม
(ดิฉัน)/ นักเรียนผู้บังคับหมวด/ ..รักชาติ ยิ่งชีพ../ ได้นานักเรียนผู้บังคับหมวดรุ่นที่......../ มารับการฝึกวิชาทหารวันนี้
จานวน.....คน บัดนี้พร้อมแล้วครับ (ค่ะ)

กำรบอกคำสั่งของผู้ควบคุมแถว เช้าหน้าศูนย์ภาษา ยศ.ทอ. (๕ - ๒๐ คน รวมผู้ควบคุมแถว)
ฟังเรียกแถว “ตอนเรียงสี่ มาหาข้าพเจ้า” “นิ่ง” “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” “นิ่ง” “พัก”
ทาขวาหันแล้วตบเท้าวิ่งไปหยุดหัวแถว บอก “นักเรียนผู้บังคับหมวด ” “แถว-ตรง”ตรงหน้าวันทยหัตถ์ “ยก,อก”..
อึ๊บ รายงาน (นทน.ทาวันทยหัตถ์) 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 “นิ่ง” ทาขวาหันวิ่งไปหยุดหัวแถว สั่ง “วางกระเป๋า”สั่ง“ถอดหมวก”วางหมวก
บนกระเป๋า แล้วสั่ง “รายงาน” “ตามคาสั่ง ของ อจ.ปกครอง / ให้ กระผม (ดิฉัน) / นักเรียนผู้บังคับหมวด /
รักชาติ ยิ่งชีพ /กางแขนบิดลาตัว ซ้าย-ขวา, ดันพื้น / ๒๐ ครั้ง/ เพื่อเตรียมความพร้อมของร่างกาย / ขออนุญาต
ปฏิบัติครับ (ค่ะ)” รายงานตัวเสร็จ สั่ง “กึ่งขวาหัน กางแขนบิดลาตัว ซ้าย-ขวา, ดันพื้นท่าเริ่มต้น ทา / ๒๐ ครั้ง/”
“ทา” “ลุก”“กึ่งซ้ายหัน” “รายงาน”ตามคาสั่ง ของ อจ.ปกครอง/ ให้กระผม (ดิฉัน) / นักเรียนผู้บังคับหมวด/ รักชาติ
ยิ่งชีพ /กางแขนบิดลาตัว ซ้าย-ขวา, ดันพื้น ๒๐ ครั้ง/ เพื่อเตรียมความพร้อมของร่างกาย/ บัดนี้ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อย
แล้วครับ (ค่ะ)“สวมหมวก” “หยิบกระเป๋า” หันเข้าหาแถว สั่ง “หัวแถวเป็นหลักปิดระยะ” “นิ่ง” 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.
- รอง ผอ.รร.นม.ยศ.ทอ.
- ผกศ.รร.นม.ยศ.ทอ.และผู้รับผิดชอบกีฬา
- ผปค.รร.นม.ยศ.ทอ.
- ผวผ.รร.นม.ยศ.ทอ.
- ฝบศ.รร.นม.ยศ.ทอ.
- มว.ธก.รร.นม.ยศ.ทอ.
- น.กรรมวิธีข้อมูล รร.นม.ยศ.ทอ.
- เจ้าหน้าที่การเงิน
- ห้องควบคุมเสียง(ห้องบรรยาย) รร.นม.ยศ.ทอ.

๒-๒๙๑๘
๒-๒๙๑๖
๒-๒๙๒๕, ๒-๓๓๗๑, ๒-๖๒๑๖
๒-๕๓๕๑, ๒-๖๒๑๗, ๒-๖๒๑๘
๒-๖๑๑๔-๕
๒-๕๙๔๙
๒-๓๓๗๐, ๒-๒๙๐๙ (พ่วงโทรสาร)
๒-๒๙๒๖
๒-๒๗๒๑
๒-๕๓๕๒

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

ผนวก ฌ
สถานที่

(แผนที)่
๑. ชั้นล่างอาคาร รร.นม.ยศ.ทอ. ฝั่งทิศเหนือ 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. ชั้นล่างอาคาร รร.นม.ยศ.ทอ. ฝั่งทิศใต้ 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. ชั้นบนอาคาร รร.นม.ยศ.ทอ.ฝั่งทิศเหนือ ประกอบด้วย
ห้องสัมมนา ๑ - ๘ (ห้องสัมมนา ๙ - ๑๒ อยู่ที่ชั้นล่าง อาคาร บก.ยศ.ทอ.ด้านทิศตะวันตก ฝั่งทิศใต้)
๔. ชั้นบน อาคาร รร.นม.ยศ.ทอ. ฝั่งทิศใต้ 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
หลั ก สู ตรนายทหารชั้ น ผู้ บัง คั บ หมวด มี 4 หมวดวิ ช า แบ่ ง ออกเป็น บรรยาย 126 ชม.
สัมมนา 20 ชม. ปฏิ บัติ 354 ชม. (ในหน่ว ย 224 ชม. นอกหน่วย 130 ชม.) และในแต่ ละหมวดวิช า
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และรายละเอียดดังนี้
หมวดวิชาที่ ๑ พื้นฐานของผู้นาและผู้บังคับบัญชา
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษา มีความเข้าใจในการเป็นผู้นาและผู้บังคับบัญชา ที่มี คุณธรรมจริยธรรม
มีทั กษะในการติ ดต่อสื่ อสาร มี ความคิ ดอย่ างเป็ นระบบ สามารถแก้ ไ ขปั ญ หาได้อย่ างถู กต้ องตามหลั กวิ ชา
มีเทคนิคการบริหารจัดการสมัยใหม่ สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- หน่วยกิต
๕ หน่วยกิต
- บรรยาย
62 ชั่วโมง
- สัมมนา
12 ชั่วโมง
- ปฏิบัติ
52 ชั่วโมง
หมวดวิชาที่ ๒ การทหารและกิจการกองทัพอากาศ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษามีความเข้าใจ ประวัติ หลักนิยม การจัดส่วนราชการ และการปฏิบัติ
ภารกิจของส่วนราชการ ทอ. เพื่อให้มีความพร้อม และนาไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง
- หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
- บรรยาย
52 ชั่วโมง
- สัมมนา
8 ชั่วโมง
- ปฏิบัติ
6 ชั่วโมง
หมวดวิชาที่ ๓ การฝึกความเป็นผู้นาทางทหาร
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษามีทักษะ ความเป็นทหารและยุทธวิธีทางทหารเบื้องต้น รวมทั้งมีเจตคติที่ดี
ต่อทหารอาชีพ และมีบุคลิกลักษณะที่เหมาะสมที่จะเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตรระดับเรืออากาศของกองทัพอากาศ
- หน่วยกิต
๕
หน่วยกิต
- บรรยาย
๔
ชั่วโมง
- สัมมนา
ชั่วโมง
- ปฏิบัติ
๒๑๒
ชั่วโมง
หมวดวิชาที่ ๔ กิจกรรมและวิชาเสริมหลักสูตร
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษามีความเข้าใจในการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ และข้อบังคับของ รร.นม.ยศ.ทอ.
ในระหว่างการศึกษา และวิชาเสริมหลักสูตร นอกจากนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาได้รับความรู้ และประสบการณ์
จากการศึกษาดูงานหน่วยงานของกองทัพอากาศ ภาครัฐ และเอกชน ซึ่ง จะเป็นประโยชน์ในการประยุกต์
ใช้ต่อการปฏิบัติราชการ
- หน่วยกิต
๑
หน่วยกิต
- บรรยาย
๘
ชั่วโมง
- สัมมนา
ชั่วโมง
- ปฏิบัติ
๘๔ ชั่วโมง

ผนวก ฏ
คำกล่ำวขอบคุณหรือมอบของที่ระลึก
๑. เรียน ...................................................

- ผู้ว่าราชการจังหวัด
- ผู้บังคับฐานบิน
- ฯลฯ

๒. กระผม (ดิฉัน) ในนามของคณะนายทหารนักเรียนโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ .....................

๓. ขอขอบคุณ

- ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด .......................
ที่ได้กรุณา
- ผู้บังคับฝูงบิน .......................................

- บรรยายสรุป
(จัด จนท.บรรยาย
สรุปเรื่องราวของ.............................
- อานวยความสะดวก
ในการเข้าชม
กิจการของ.......................................

- บรรยายสรุป
๔. ความรู้ต่าง ๆ ที่ได้รับจาก ........................
- เข้าชมกิจการ
ครั้งนี้จะเป็นประโยชน์
ต่อการศึกษาในปัจจุบันและการปฏิบัติราชการในอนาคตของคณะนายทหารนักเรียนเป็นอย่างมาก
หรืออำจเพิ่มกรณีพิเศษ “นอกจากนั้นคณะนายทหารนักเรียนรู้สึกประทับใจอย่างยิ่งในการที่ ......................
- ท่านผู้ว่า
- จัดให้มีการเลี้ยงต้อนรับ
ทาให้คณะ
- ผบ.ฐานบิน ได้กรุณา
- แจกของที่ระลึก
นายทหารนักเรียน
-ฯลฯ
- ฯลฯ
รู้สึกอบอุ่น
ใจในไมตรีของท่านครั้งนี้เป็นอย่างมาก ใคร่ขอขอบคุณท่านด้วยใจจริงอีกครั้งหนึ่ง
หรืออำจเพิ่มกรณีพิเศษ “ในนามของคณะนายทหารนักเรียน .........................................(สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของ
จว...................หรือในบริเวณนั้น) จงดลบัลดาลให้ท่านและข้าราชการทุกคนตลอดจนครอบครัวมีความสุข
ความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป”

-๒๕. กรณีที่มีการมอบของที่ระลึก
- เข้าชมกิจการต่อไป
ก่อนที่คณะนายทหารนักเรียนจะ
- เดินทางต่อไป
ในนามของคณะนายทหาร
- ลาไป
โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ...................................
- จังหวัด
ขอมอบของที่ระลึกแก่ทาง .................
- ฐานบิน
- ฯลฯ
ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย
(ให้กับผู้อำวุโสกว่ำ) กระผมขอเรียนเชิญผู้อานวยการโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรุณามอบของที่
ระลึกให้กับ .................................................(ผู้ว่าฯ)....................................ขอเรียนเชิญครับ (ค่ะ)
(ให้ผู้ อ ำวุโ สต่ ำกว่ำ ) กระผมขอเชิ ญท่ านกรุ ณารับ มอบของที่ ระลึก จาก ผู้อ านวยการโรงเรีย นนายทหาร
ชั้นผู้บังคับหมวด ขอเรียนเชิญครับ (ค่ะ)
- เดินทางต่อไป
๖. กรณีที่ไม่มีการมอบของที่ระลึก ก่อนที่คณะนายทหารนักเรียนจะ

ในนามคณะ
- ลาไป

นายทหารนักเรียนโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กระผมขอขอบคุณท่านอีกครั้งหนึ่งสาหรับการต้อนรับที่
อบอุ่นเป็นอย่างมากในครั้งนี้
------------------------------------------

ผนวก ฎ
การแนะนาผู้บรรยาย และการกล่าวขอบคุณผู้บรรยาย
๑. ตัวอย่างการแนะนาผู้บรรยาย การพูดและการฟัง
เรียน อาจารย์ผู้บรรยาย และสวัสดีเพื่อนนายทหารนักเรียน หลักสูตร
รุ่นที่
ทุกท่าน
ทุกท่านคงจะเคยได้ยินคากล่าวที่ว่า “พูดดีเป็นศรีแก่ตัว” ประโยคสั้นๆเพียงประโยคเดียวนี้
สื่อให้เห็นถึงความสาคัญและอานะภาพของคาพูด จึงเป็นทักษะที่ควรค่าต่อการเรียนรู้เพราะเราทุกคนใช้การ
พูดเป็นสื่ออยู่ในชีวิตประจาวัน ทุกวัน หากเรามีศิลปะในการพูดแล้วนอกจาจะให้ผลลัพธ์ในแง่ดีการติดต่อ
ประสานงานกับผู้อื่นแล้ว ยังเป็นการเพิ่มเสน่ห์ให้ตนเอง เป็นผู้ที่น่าคบหาอีกด้วย ซึ่งในวันนี้เราจะได้รับความรู้
เกี่ยวกับการพูดและการฟัง จากผู้บรรยายที่มีความรู้ในเรื่องนี้เป็นอย่างดี
ท่านสาเร็จการศึกษาจาก

ประวัติการทางาน

ปัจจุบันท่านดารงตาแหน่ง
ขอแนะนาให้รู้จัก และรับฟังการบรรยาย จากอาจารย์
ขอเรียนเชิญอาจารย์ครับ/ค่ะ

ยศ-ชื่อ-สกุล

-๒๒. ตัวอย่างการกล่าวขอบคุณผู้บรรยาย
เรียนท่านอาจารย์ (กระผม / ดิฉัน)
ในนามของคณะอาจารย์ และนายทหารนักเรียน หลักสูตร
รุ่นที่
โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด ขอขอบพระคุณท่าน ที่ได้กรุณามาบรรยาย ในเรื่อง
(ที่อาจารย์บรรยาย)
ความรู้ที่ได้รับ นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
ทางโรงเรียน ฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คงได้รับความกรุณาในการบรรยายจากท่านอีก สาหรับ
การศึกษาในรุ่นต่อ ๆ ไป ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง (ค่ะ / ครับ)

ผนวก ฐ – ๑

แบบประเมินผลผู้บรรยาย
โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
หลักสูตร................................................................... วัน เดือน ปี........................................................................................
ชื่อวิชา...................................................................ชื่อผู้บรรยำย/วิทยำกร............................................................................
คำชี้แจง ใบแบบประเมินผลนี้ มีจุดมุ่งหมำยเพื่อนำข้อมูลไปใช้ปรับปรุงพัฒนำหลักสูตร และกำรจัดกำรเรียนกำรสอนต่อไป
โปรดแสดงควำมคิดเห็นตรงกับควำมรู้สึกของท่ำนให้มำกที่สุด โดยขีดเครื่องหมำย  ลงในช่องว่ำง
รายการประเมิน

มากที่สุด
(๕)

ระดับความคิดเห็น
มาก ปานกลาง น้อย
(๔)
(๓)
(๒)

น้อยที่สุด
(๑)

ก. บุคลิกภำพของผู้บรรยำย
๑. กำรแต่งกำย
๒. กำรใช้เสียง
๓. ลักษณะท่ำทำง
๔. ควำมเชื่อมั่นในตนเอง
ข. กำรสร้ำงบรรยำกำศในกำรเรียนกำรสอน
๕. เป็นกันเองกับผู้เรียน
๖. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ค. กำรดำเนินกำรเรียนกำรสอน
๗. ควำมน่ำสนใจของกำรนำเข้ำสู่บทเรียน
๘. กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนชัดเจนเข้ำใจง่ำย
๙. กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเหมำะสมกับผู้เรียน
๑๐. กำรรักษำเวลำและกำรบริหำรเวลำ
๑๑. กำรสรุปเนื้อหำระหว่ำงกำรบรรยำย
ง. กำรใช้สื่อกำรสอน
๑๒. สื่อกำรสอนชัดเจน เข้ำใจง่ำย
๑๓. มีกำรเตรียมสื่อกำรสอนสอดคล้องกับเนื้อหำวิชำ
๑๔. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ …………………………………………………………………………………..……………..………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
จัดทำโดย ผวผ.รร.นม.ยศ.ทอ.

ผนวก ฐ – ๒

แบบประเมินผลรายวิชา
โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
หลักสูตร ....................................................... วัน เดือน ปี ....................................
ชื่อวิชา ......................................................... ชือ่ ผู้บรรยาย/วิทยากร ………………………………………
คำชี้แจง ใบแบบประเมินผลนี้ มีจุดมุ่งหมำยเพื่อนำข้อมูลไปใช้ปรับปรุงพัฒนำหลักสูตร และกำรจัดกำรเรียนกำรสอนต่อไป
โปรดแสดงควำมคิดเห็นตรงกับควำมรู้สึกของท่ำนให้มำกที่สุด โดยขีดเครื่องหมำย  ลงในช่องว่ำง
ลาดับ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา

๑.

วิชำนี้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพียงใด

๒.

๖.

กำรเรียงลำดับของเนื้อหำวิชำเหมำะสมเพียงใด
เนื้อหำสำระที่ท่ำนได้รับจำกวิชำนี้เป็นประโยชน์
ต่อกำรปฏิบัติงำนเพียงใด
ท่ำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ก่อนกำรเรียนวิชำนี้
มำกน้อยเพียงใด
ท่ำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ หลังกำรเรียนวิชำนี้
มำกน้อยเพียงใด
วิชำนี้เรียนตรงกับควำมต้องกำรของท่ำนเพียงใด

๗.

วิชำนี้มีควำมทันสมัยเพียงใด

๘.

วิชำนี้ควรบรรจุในหลักสูตรนี้เพียงใด

๓.
๔.
๕.

มากที่สุด
(๕)

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปานกลาง น้อย
(๔)
(๓)
(๒)

น้อยที่สุด
(๑)

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

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

จัดทำโดย ผวผ.รร.นม.ยศ.ทอ.

แบบประเมินผลรายวิชา
โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
-------------------------------------------หลักสูตร นำยทหำรชั้นผู้บังคับหมวด เร่งรัด รุ่นที่ ๑ วัน เดือน ปี ๒๘ มิ.ย.๕๙
ชื่อวิชา กำรประชุมและกำรสัมมนำ ชื่อผู้บรรยาย/วิทยากร น.ท.วรพล เนตรหำญ
คำชี้แจง ใบแบบประเมินผลนี้ มีจุดมุ่งหมำยเพื่อนำข้อมูลไปใช้ปรับปรุงพัฒนำหลักสูตร และกำรจัดกำรเรียนกำรสอนต่อไป
โปรดแสดงควำมคิดเห็นตรงกับควำมรู้สึกของท่ำนให้มำกที่สุด โดยขีดเครื่องหมำย  ลงในช่องว่ำง
ลาดับ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา

๑.

วิชำนี้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพียงใด

๒.

๖.

กำรเรียงลำดับของเนื้อหำวิชำเหมำะสมเพียงใด
เนื้อหำสำระที่ท่ำนได้รับจำกวิชำนี้เป็นประโยชน์
ต่อกำรปฏิบัติงำนเพียงใด
ท่ำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ก่อนกำรเรียนวิชำนี้
มำกน้อยเพียงใด
ท่ำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ หลังกำรเรียนวิชำนี้
มำกน้อยเพียงใด
วิชำนี้เรียนตรงกับควำมต้องกำรของท่ำนเพียงใด

๗.

วิชำนี้มีควำมทันสมัยเพียงใด

๘.

วิชำนี้ควรบรรจุในหลักสูตรนี้เพียงใด

๓.
๔.
๕.

มากที่สุด
(๕)

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปานกลาง น้อย
(๔)
(๓)
(๒)

น้อยมาก
(๑)

๙. เวลาที่ใช้สาหรับวิชานี้เหมาะสมเพียงใด
เวลาน้อยไป

เหมาะสมแล้ว

เวลามากไป

ควรเป็น..............ชั่วโมง

๑๐. ข้อควรปรับปรุงเกี่ยวกับเนื้อหาวิชานี้ ……………………………………………………………………………………………………..………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

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

จัดทำโดย ผวผ.รร.นม.ยศ.ทอ.

แบบประเมินผลรายวิชา
โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
-------------------------------------------หลักสูตร นำยทหำรชั้นผู้บังคับหมวด เร่งรัด รุ่นที่ ๑ วัน เดือน ปี ๒๘ มิ.ย.๕๙
ชื่อวิชา หนังสือรำชกำร ชื่อผู้บรรยาย/วิทยากร น.ท.จุฬำกรณ์ กล่อมแฟง
คำชี้แจง ใบแบบประเมินผลนี้ มีจุดมุ่งหมำยเพื่อนำข้อมูลไปใช้ปรับปรุงพัฒนำหลักสูตร และกำรจัดกำรเรียนกำรสอนต่อไป
โปรดแสดงควำมคิดเห็นตรงกับควำมรู้สึกของท่ำนให้มำกที่สุด โดยขีดเครื่องหมำย  ลงในช่องว่ำง
ลาดับ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา

๑.

วิชำนี้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพียงใด

๒.

๖.

กำรเรียงลำดับของเนื้อหำวิชำเหมำะสมเพียงใด
เนื้อหำสำระที่ท่ำนได้รับจำกวิชำนี้เป็นประโยชน์
ต่อกำรปฏิบัติงำนเพียงใด
ท่ำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ก่อนกำรเรียนวิชำนี้
มำกน้อยเพียงใด
ท่ำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ หลังกำรเรียนวิชำนี้
มำกน้อยเพียงใด
วิชำนี้เรียนตรงกับควำมต้องกำรของท่ำนเพียงใด

๗.

วิชำนี้มีควำมทันสมัยเพียงใด

๘.

วิชำนี้ควรบรรจุในหลักสูตรนี้เพียงใด

๓.
๔.
๕.

มากที่สุด
(๕)

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปานกลาง น้อย
(๔)
(๓)
(๒)

น้อยมาก
(๑)

๙. เวลาที่ใช้สาหรับวิชานี้เหมาะสมเพียงใด
เวลาน้อยไป

เหมาะสมแล้ว

เวลามากไป

ควรเป็น..............ชั่วโมง

๑๐. ข้อควรปรับปรุงเกี่ยวกับเนื้อหาวิชานี้ ……………………………………………………………………………………………………..………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

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

จัดทำโดย ผวผ.รร.นม.ยศ.ทอ.

แบบประเมินผลรายวิชา
โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
-------------------------------------------หลักสูตร นำยทหำรชั้นผู้บังคับหมวด เร่งรัด รุ่นที่ ๑ วัน เดือน ปี ๒๘ มิ.ย.๕๙
ชื่อวิชา จิตวิทยำสำหรับผู้บังคับบัญชำ ชื่อผู้บรรยาย/วิทยากร น.อ.ณัฐวุฒิ สำมไพบูลย์
คำชี้แจง ใบแบบประเมินผลนี้ มีจุดมุ่งหมำยเพื่อนำข้อมูลไปใช้ปรับปรุงพัฒนำหลักสูตร และกำรจัดกำรเรียนกำรสอนต่อไป
โปรดแสดงควำมคิดเห็นตรงกับควำมรู้สึกของท่ำนให้มำกที่สุด โดยขีดเครื่องหมำย  ลงในช่องว่ำง
ลาดับ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา

๑.

วิชำนี้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพียงใด

๒.

๖.

กำรเรียงลำดับของเนื้อหำวิชำเหมำะสมเพียงใด
เนื้อหำสำระที่ท่ำนได้รับจำกวิชำนี้เป็นประโยชน์
ต่อกำรปฏิบัติงำนเพียงใด
ท่ำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ก่อนกำรเรียนวิชำนี้
มำกน้อยเพียงใด
ท่ำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ หลังกำรเรียนวิชำนี้
มำกน้อยเพียงใด
วิชำนี้เรียนตรงกับควำมต้องกำรของท่ำนเพียงใด

๗.

วิชำนี้มีควำมทันสมัยเพียงใด

๘.

วิชำนี้ควรบรรจุในหลักสูตรนี้เพียงใด

๓.
๔.
๕.

มากที่สุด
(๕)

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปานกลาง น้อย
(๔)
(๓)
(๒)

น้อยมาก
(๑)

๙. เวลาที่ใช้สาหรับวิชานี้เหมาะสมเพียงใด
เวลาน้อยไป

เหมาะสมแล้ว

เวลามากไป

ควรเป็น..............ชั่วโมง

๑๐. ข้อควรปรับปรุงเกี่ยวกับเนื้อหาวิชานี้ ……………………………………………………………………………………………………..………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

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

จัดทำโดย ผวผ.รร.นม.ยศ.ทอ.

แบบประเมินผลรายวิชา
โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
-------------------------------------------หลักสูตร นำยทหำรชั้นผู้บังคับหมวด เร่งรัด รุ่นที่ ๑ วัน เดือน ปี ๒๙ มิ.ย.๕๙
ชื่อวิชา กำรแก้ปัญหำตำมหลักวิชำ ชื่อผู้บรรยาย/วิทยากร น.ท.พิชิตพล ถนอมงำม
คำชี้แจง ใบแบบประเมินผลนี้ มีจุดมุ่งหมำยเพื่อนำข้อมูลไปใช้ปรับปรุงพัฒนำหลักสูตร และกำรจัดกำรเรียนกำรสอนต่อไป
โปรดแสดงควำมคิดเห็นตรงกับควำมรู้สึกของท่ำนให้มำกที่สุด โดยขีดเครื่องหมำย  ลงในช่องว่ำง
ลาดับ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา

๑.

วิชำนี้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพียงใด

๒.

๖.

กำรเรียงลำดับของเนื้อหำวิชำเหมำะสมเพียงใด
เนื้อหำสำระที่ท่ำนได้รับจำกวิชำนี้เป็นประโยชน์
ต่อกำรปฏิบัติงำนเพียงใด
ท่ำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ก่อนกำรเรียนวิชำนี้
มำกน้อยเพียงใด
ท่ำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ หลังกำรเรียนวิชำนี้
มำกน้อยเพียงใด
วิชำนี้เรียนตรงกับควำมต้องกำรของท่ำนเพียงใด

๗.

วิชำนี้มีควำมทันสมัยเพียงใด

๘.

วิชำนี้ควรบรรจุในหลักสูตรนี้เพียงใด

๓.
๔.
๕.

มากที่สุด
(๕)

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปานกลาง น้อย
(๔)
(๓)
(๒)

น้อยมาก
(๑)

๙. เวลาที่ใช้สาหรับวิชานี้เหมาะสมเพียงใด
เวลาน้อยไป

เหมาะสมแล้ว

เวลามากไป

ควรเป็น..............ชั่วโมง

๑๐. ข้อควรปรับปรุงเกี่ยวกับเนื้อหาวิชานี้ ……………………………………………………………………………………………………..………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

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

จัดทำโดย ผวผ.รร.นม.ยศ.ทอ.

แบบประเมินผลรายวิชา
โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
-------------------------------------------หลักสูตร นำยทหำรชั้นผู้บังคับหมวด เร่งรัด รุ่นที่ ๑ วัน เดือน ปี ๒๙ มิ.ย.๕๙
ชื่อวิชา คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับผู้บังคับบัญชำ ชื่อผู้บรรยาย/วิทยากร น.อ.ณัฐวุฒิ สำมไพบูลย์
คำชี้แจง ใบแบบประเมินผลนี้ มีจุดมุ่งหมำยเพื่อนำข้อมูลไปใช้ปรับปรุงพัฒนำหลักสูตร และกำรจัดกำรเรียนกำรสอนต่อไป
โปรดแสดงควำมคิดเห็นตรงกับควำมรู้สึกของท่ำนให้มำกที่สุด โดยขีดเครื่องหมำย  ลงในช่องว่ำง
ลาดับ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา

๑.

วิชำนี้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพียงใด

๒.

๖.

กำรเรียงลำดับของเนื้อหำวิชำเหมำะสมเพียงใด
เนื้อหำสำระที่ท่ำนได้รับจำกวิชำนี้เป็นประโยชน์
ต่อกำรปฏิบัติงำนเพียงใด
ท่ำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ก่อนกำรเรียนวิชำนี้
มำกน้อยเพียงใด
ท่ำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ หลังกำรเรียนวิชำนี้
มำกน้อยเพียงใด
วิชำนี้เรียนตรงกับควำมต้องกำรของท่ำนเพียงใด

๗.

วิชำนี้มีควำมทันสมัยเพียงใด

๘.

วิชำนี้ควรบรรจุในหลักสูตรนี้เพียงใด

๓.
๔.
๕.

มากที่สุด
(๕)

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปานกลาง น้อย
(๔)
(๓)
(๒)

น้อยมาก
(๑)

๙. เวลาที่ใช้สาหรับวิชานี้เหมาะสมเพียงใด
เวลาน้อยไป

เหมาะสมแล้ว

เวลามากไป

ควรเป็น..............ชั่วโมง

๑๐. ข้อควรปรับปรุงเกี่ยวกับเนื้อหาวิชานี้ ……………………………………………………………………………………………………..………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

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

จัดทำโดย ผวผ.รร.นม.ยศ.ทอ.

แบบประเมินผลรายวิชา
โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
-------------------------------------------หลักสูตร นำยทหำรชั้นผู้บังคับหมวด เร่งรัด รุ่นที่ ๑ วัน เดือน ปี ๒๙ มิ.ย.๕๙
ชื่อวิชา มำรยำทและกำรสมำคมทหำร ชื่อผู้บรรยาย/วิทยากร น.ท.หญิง บัวเขียว ขำสนิท
คำชี้แจง ใบแบบประเมินผลนี้ มีจุดมุ่งหมำยเพื่อนำข้อมูลไปใช้ปรับปรุงพัฒนำหลักสูตร และกำรจัดกำรเรียนกำรสอนต่อไป
โปรดแสดงควำมคิดเห็นตรงกับควำมรู้สึกของท่ำนให้มำกที่สุด โดยขีดเครื่องหมำย  ลงในช่องว่ำง
ลาดับ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา

๑.

วิชำนี้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพียงใด

๒.

๖.

กำรเรียงลำดับของเนื้อหำวิชำเหมำะสมเพียงใด
เนื้อหำสำระที่ท่ำนได้รับจำกวิชำนี้เป็นประโยชน์
ต่อกำรปฏิบัติงำนเพียงใด
ท่ำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ก่อนกำรเรียนวิชำนี้
มำกน้อยเพียงใด
ท่ำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ หลังกำรเรียนวิชำนี้
มำกน้อยเพียงใด
วิชำนี้เรียนตรงกับควำมต้องกำรของท่ำนเพียงใด

๗.

วิชำนี้มีควำมทันสมัยเพียงใด

๘.

วิชำนี้ควรบรรจุในหลักสูตรนี้เพียงใด

๓.
๔.
๕.

มากที่สุด
(๕)

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปานกลาง น้อย
(๔)
(๓)
(๒)

น้อยมาก
(๑)

๙. เวลาที่ใช้สาหรับวิชานี้เหมาะสมเพียงใด
เวลาน้อยไป

เหมาะสมแล้ว

เวลามากไป

ควรเป็น..............ชั่วโมง

๑๐. ข้อควรปรับปรุงเกี่ยวกับเนื้อหาวิชานี้ ……………………………………………………………………………………………………..………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

จัดทำโดย ผวผ.รร.นม.ยศ.ทอ.
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-------------------------------------------หลักสูตร นำยทหำรชั้นผู้บังคับหมวด เร่งรัด รุ่นที่ ๑ วัน เดือน ปี ๓๐ มิ.ย.๕๙
ชื่อวิชา ผู้บังคับบัญชำและควำมเป็นผู้นำ ชื่อผู้บรรยาย/วิทยากร พล.อ.ต.ประยุธ สุขคมขำ
คำชี้แจง ใบแบบประเมินผลนี้ มีจุดมุ่งหมำยเพื่อนำข้อมูลไปใช้ปรับปรุงพัฒนำหลักสูตร และกำรจัดกำรเรียนกำรสอนต่อไป
โปรดแสดงควำมคิดเห็นตรงกับควำมรู้สึกของท่ำนให้มำกที่สุด โดยขีดเครื่องหมำย  ลงในช่องว่ำง
ลาดับ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา

๑.

วิชำนี้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพียงใด

๒.
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กำรเรียงลำดับของเนื้อหำวิชำเหมำะสมเพียงใด
เนื้อหำสำระที่ท่ำนได้รับจำกวิชำนี้เป็นประโยชน์
ต่อกำรปฏิบัติงำนเพียงใด
ท่ำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ก่อนกำรเรียนวิชำนี้
มำกน้อยเพียงใด
ท่ำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ หลังกำรเรียนวิชำนี้
มำกน้อยเพียงใด
วิชำนี้เรียนตรงกับควำมต้องกำรของท่ำนเพียงใด

๗.

วิชำนี้มีควำมทันสมัยเพียงใด

๘.

วิชำนี้ควรบรรจุในหลักสูตรนี้เพียงใด

๓.
๔.
๕.

มากที่สุด
(๕)

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปานกลาง น้อย
(๔)
(๓)
(๒)

น้อยมาก
(๑)

๙. เวลาที่ใช้สาหรับวิชานี้เหมาะสมเพียงใด
เวลาน้อยไป

เหมาะสมแล้ว

เวลามากไป

ควรเป็น..............ชั่วโมง

๑๐. ข้อควรปรับปรุงเกี่ยวกับเนื้อหาวิชานี้ ……………………………………………………………………………………………………..………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

จัดทำโดย ผวผ.รร.นม.ยศ.ทอ.

แบบประเมินผลรายวิชา
โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
-------------------------------------------หลักสูตร นำยทหำรชั้นผู้บังคับหมวด เร่งรัด รุ่นที่ ๑ วัน เดือน ปี ๓๐ มิ.ย.๕๙
ชื่อวิชา ระบบอำวุธของ ทอ. ชื่อผู้บรรยาย/วิทยากร น.ท.เจษฎำ เชำว์พำนนท์
คำชี้แจง ใบแบบประเมินผลนี้ มีจุดมุ่งหมำยเพื่อนำข้อมูลไปใช้ปรับปรุงพัฒนำหลักสูตร และกำรจัดกำรเรียนกำรสอนต่อไป
โปรดแสดงควำมคิดเห็นตรงกับควำมรู้สึกของท่ำนให้มำกที่สุด โดยขีดเครื่องหมำย  ลงในช่องว่ำง
ลาดับ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา

๑.

วิชำนี้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพียงใด

๒.

๖.

กำรเรียงลำดับของเนื้อหำวิชำเหมำะสมเพียงใด
เนื้อหำสำระที่ท่ำนได้รับจำกวิชำนี้เป็นประโยชน์
ต่อกำรปฏิบัติงำนเพียงใด
ท่ำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ก่อนกำรเรียนวิชำนี้
มำกน้อยเพียงใด
ท่ำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ หลังกำรเรียนวิชำนี้
มำกน้อยเพียงใด
วิชำนี้เรียนตรงกับควำมต้องกำรของท่ำนเพียงใด

๗.

วิชำนี้มีควำมทันสมัยเพียงใด

๘.

วิชำนี้ควรบรรจุในหลักสูตรนี้เพียงใด

๓.
๔.
๕.

มากที่สุด
(๕)

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปานกลาง น้อย
(๔)
(๓)
(๒)

น้อยมาก
(๑)

๙. เวลาที่ใช้สาหรับวิชานี้เหมาะสมเพียงใด
เวลาน้อยไป

เหมาะสมแล้ว

เวลามากไป

ควรเป็น..............ชั่วโมง
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-------------------------------------------หลักสูตร นำยทหำรชั้นผู้บังคับหมวด เร่งรัด รุ่นที่ ๑ วัน เดือน ปี ๑ ก.ค.๕๙
ชื่อวิชา กองทัพไทย ชื่อผู้บรรยาย/วิทยากร น.อ.วสันต์ ทวีสิงห์
คำชี้แจง ใบแบบประเมินผลนี้ มีจุดมุ่งหมำยเพื่อนำข้อมูลไปใช้ปรับปรุงพัฒนำหลักสูตร และกำรจัดกำรเรียนกำรสอนต่อไป
โปรดแสดงควำมคิดเห็นตรงกับควำมรู้สึกของท่ำนให้มำกที่สุด โดยขีดเครื่องหมำย  ลงในช่องว่ำง
ลาดับ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา

๑.

วิชำนี้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพียงใด

๒.

๖.

กำรเรียงลำดับของเนื้อหำวิชำเหมำะสมเพียงใด
เนื้อหำสำระที่ท่ำนได้รับจำกวิชำนี้เป็นประโยชน์
ต่อกำรปฏิบัติงำนเพียงใด
ท่ำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ก่อนกำรเรียนวิชำนี้
มำกน้อยเพียงใด
ท่ำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ หลังกำรเรียนวิชำนี้
มำกน้อยเพียงใด
วิชำนี้เรียนตรงกับควำมต้องกำรของท่ำนเพียงใด

๗.

วิชำนี้มีควำมทันสมัยเพียงใด

๘.

วิชำนี้ควรบรรจุในหลักสูตรนี้เพียงใด

๓.
๔.
๕.

มากที่สุด
(๕)

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปานกลาง น้อย
(๔)
(๓)
(๒)

น้อยมาก
(๑)

๙. เวลาที่ใช้สาหรับวิชานี้เหมาะสมเพียงใด
เวลาน้อยไป

เหมาะสมแล้ว

เวลามากไป
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-------------------------------------------หลักสูตร นำยทหำรชั้นผู้บังคับหมวด เร่งรัด รุ่นที่ ๑ วัน เดือน ปี ๑ ก.ค.๕๙
ชื่อวิชา กำรจัดส่วนรำชกำร ทอ. ชื่อผู้บรรยาย/วิทยากร น.อ.วสันต์ ทวีสิงห์
คำชี้แจง ใบแบบประเมินผลนี้ มีจุดมุ่งหมำยเพื่อนำข้อมูลไปใช้ปรับปรุงพัฒนำหลักสูตร และกำรจัดกำรเรียนกำรสอนต่อไป
โปรดแสดงควำมคิดเห็นตรงกับควำมรู้สึกของท่ำนให้มำกที่สุด โดยขีดเครื่องหมำย  ลงในช่องว่ำง
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ชื่อวิชา ประวัติและวิวัฒนำกำรของ ทอ. ชื่อผู้บรรยาย/วิทยากร พล.อ.ต.ศักดิ์พินิต พร้อมเทพ
คำชี้แจง ใบแบบประเมินผลนี้ มีจุดมุ่งหมำยเพื่อนำข้อมูลไปใช้ปรับปรุงพัฒนำหลักสูตร และกำรจัดกำรเรียนกำรสอนต่อไป
โปรดแสดงควำมคิดเห็นตรงกับควำมรู้สึกของท่ำนให้มำกที่สุด โดยขีดเครื่องหมำย  ลงในช่องว่ำง
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เนื้อหำสำระที่ท่ำนได้รับจำกวิชำนี้เป็นประโยชน์
ต่อกำรปฏิบัติงำนเพียงใด
ท่ำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ก่อนกำรเรียนวิชำนี้
มำกน้อยเพียงใด
ท่ำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ หลังกำรเรียนวิชำนี้
มำกน้อยเพียงใด
วิชำนี้เรียนตรงกับควำมต้องกำรของท่ำนเพียงใด

๗.

วิชำนี้มีควำมทันสมัยเพียงใด

๘.

วิชำนี้ควรบรรจุในหลักสูตรนี้เพียงใด

๓.
๔.
๕.

มากที่สุด
(๕)

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปานกลาง น้อย
(๔)
(๓)
(๒)

น้อยมาก
(๑)

๙. เวลาที่ใช้สาหรับวิชานี้เหมาะสมเพียงใด
เวลาน้อยไป

เหมาะสมแล้ว

เวลามากไป

ควรเป็น..............ชั่วโมง

๑๐. ข้อควรปรับปรุงเกี่ยวกับเนื้อหาวิชานี้ ……………………………………………………………………………………………………..………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

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

จัดทำโดย ผวผ.รร.นม.ยศ.ทอ.

แบบประเมินผลรายวิชา
โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
-------------------------------------------หลักสูตร นำยทหำรชั้นผู้บังคับหมวด เร่งรัด รุ่นที่ ๑ วัน เดือน ปี ๔ ก.ค.๕๙
ชื่อวิชา ยุทธศำสตร์ ทอ.ในกำรเข้ำสู่ ASEAN ชื่อผู้บรรยาย/วิทยากร น.อ.หญิง สุนทรี ตุ้มทรัพย์
คำชี้แจง ใบแบบประเมินผลนี้ มีจุดมุ่งหมำยเพื่อนำข้อมูลไปใช้ปรับปรุงพัฒนำหลักสูตร และกำรจัดกำรเรียนกำรสอนต่อไป
โปรดแสดงควำมคิดเห็นตรงกับควำมรู้สึกของท่ำนให้มำกที่สุด โดยขีดเครื่องหมำย  ลงในช่องว่ำง
ลาดับ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา

๑.

วิชำนี้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพียงใด

๒.

๖.

กำรเรียงลำดับของเนื้อหำวิชำเหมำะสมเพียงใด
เนื้อหำสำระที่ท่ำนได้รับจำกวิชำนี้เป็นประโยชน์
ต่อกำรปฏิบัติงำนเพียงใด
ท่ำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ก่อนกำรเรียนวิชำนี้
มำกน้อยเพียงใด
ท่ำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ หลังกำรเรียนวิชำนี้
มำกน้อยเพียงใด
วิชำนี้เรียนตรงกับควำมต้องกำรของท่ำนเพียงใด

๗.

วิชำนี้มีควำมทันสมัยเพียงใด

๘.

วิชำนี้ควรบรรจุในหลักสูตรนี้เพียงใด

๓.
๔.
๕.

มากที่สุด
(๕)

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปานกลาง น้อย
(๔)
(๓)
(๒)

น้อยมาก
(๑)

๙. เวลาที่ใช้สาหรับวิชานี้เหมาะสมเพียงใด
เวลาน้อยไป

เหมาะสมแล้ว

เวลามากไป

ควรเป็น..............ชั่วโมง

๑๐. ข้อควรปรับปรุงเกี่ยวกับเนื้อหาวิชานี้ ……………………………………………………………………………………………………..………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

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

จัดทำโดย ผวผ.รร.นม.ยศ.ทอ.

แบบประเมินผลรายวิชา
โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
-------------------------------------------หลักสูตร นำยทหำรชั้นผู้บังคับหมวด เร่งรัด รุ่นที่ ๑ วัน เดือน ปี ๔ ก.ค.๕๙
ชื่อวิชา กำรป้องกันฐำนบิน ชื่อผู้บรรยาย/วิทยากร น.อ.ชัชพล ลำยประดิษฐ์
คำชี้แจง ใบแบบประเมินผลนี้ มีจุดมุ่งหมำยเพื่อนำข้อมูลไปใช้ปรับปรุงพัฒนำหลักสูตร และกำรจัดกำรเรียนกำรสอนต่อไป
โปรดแสดงควำมคิดเห็นตรงกับควำมรู้สึกของท่ำนให้มำกที่สุด โดยขีดเครื่องหมำย  ลงในช่องว่ำง
ลาดับ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา

๑.

วิชำนี้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพียงใด

๒.

๖.

กำรเรียงลำดับของเนื้อหำวิชำเหมำะสมเพียงใด
เนื้อหำสำระที่ท่ำนได้รับจำกวิชำนี้เป็นประโยชน์
ต่อกำรปฏิบัติงำนเพียงใด
ท่ำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ก่อนกำรเรียนวิชำนี้
มำกน้อยเพียงใด
ท่ำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ หลังกำรเรียนวิชำนี้
มำกน้อยเพียงใด
วิชำนี้เรียนตรงกับควำมต้องกำรของท่ำนเพียงใด

๗.

วิชำนี้มีควำมทันสมัยเพียงใด

๘.

วิชำนี้ควรบรรจุในหลักสูตรนี้เพียงใด

๓.
๔.
๕.

มากที่สุด
(๕)

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปานกลาง น้อย
(๔)
(๓)
(๒)

น้อยมาก
(๑)

๙. เวลาที่ใช้สาหรับวิชานี้เหมาะสมเพียงใด
เวลาน้อยไป

เหมาะสมแล้ว

เวลามากไป

ควรเป็น..............ชั่วโมง
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

จัดทำโดย ผวผ.รร.นม.ยศ.ทอ.

แบบประเมินผลรายวิชา
โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
-------------------------------------------หลักสูตร นำยทหำรชั้นผู้บังคับหมวด เร่งรัด รุ่นที่ ๑ วัน เดือน ปี ๖ ก.ค.๕๙
ชื่อวิชา ยุทธกำรและกำรรบร่วม ชื่อผู้บรรยาย/วิทยากร น.ท.สหชัย พวงจินดำ
คำชี้แจง ใบแบบประเมินผลนี้ มีจุดมุ่งหมำยเพื่อนำข้อมูลไปใช้ปรับปรุงพัฒนำหลักสูตร และกำรจัดกำรเรียนกำรสอนต่อไป
โปรดแสดงควำมคิดเห็นตรงกับควำมรู้สึกของท่ำนให้มำกที่สุด โดยขีดเครื่องหมำย  ลงในช่องว่ำง
ลาดับ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา

๑.

วิชำนี้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพียงใด

๒.

๖.

กำรเรียงลำดับของเนื้อหำวิชำเหมำะสมเพียงใด
เนื้อหำสำระที่ท่ำนได้รับจำกวิชำนี้เป็นประโยชน์
ต่อกำรปฏิบัติงำนเพียงใด
ท่ำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ก่อนกำรเรียนวิชำนี้
มำกน้อยเพียงใด
ท่ำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ หลังกำรเรียนวิชำนี้
มำกน้อยเพียงใด
วิชำนี้เรียนตรงกับควำมต้องกำรของท่ำนเพียงใด

๗.

วิชำนี้มีควำมทันสมัยเพียงใด

๘.

วิชำนี้ควรบรรจุในหลักสูตรนี้เพียงใด

๓.
๔.
๕.

มากที่สุด
(๕)

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปานกลาง น้อย
(๔)
(๓)
(๒)

น้อยมาก
(๑)

๙. เวลาที่ใช้สาหรับวิชานี้เหมาะสมเพียงใด
เวลาน้อยไป

เหมาะสมแล้ว

เวลามากไป

ควรเป็น..............ชั่วโมง
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จัดทำโดย ผวผ.รร.นม.ยศ.ทอ.

แบบประเมินผลรายวิชา
โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
-------------------------------------------หลักสูตร นำยทหำรชั้นผู้บังคับหมวด เร่งรัด รุ่นที่ ๑ วัน เดือน ปี ๖ ก.ค.๕๙
ชื่อวิชา ระบบป้องกันทำงอำกำศ ชื่อผู้บรรยาย/วิทยากร ร.อ.สำรำญ วิริยะสหพงษ์
คำชี้แจง ใบแบบประเมินผลนี้ มีจุดมุ่งหมำยเพื่อนำข้อมูลไปใช้ปรับปรุงพัฒนำหลักสูตร และกำรจัดกำรเรียนกำรสอนต่อไป
โปรดแสดงควำมคิดเห็นตรงกับควำมรู้สึกของท่ำนให้มำกที่สุด โดยขีดเครื่องหมำย  ลงในช่องว่ำง
ลาดับ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา

๑.

วิชำนี้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพียงใด

๒.

๖.

กำรเรียงลำดับของเนื้อหำวิชำเหมำะสมเพียงใด
เนื้อหำสำระที่ท่ำนได้รับจำกวิชำนี้เป็นประโยชน์
ต่อกำรปฏิบัติงำนเพียงใด
ท่ำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ก่อนกำรเรียนวิชำนี้
มำกน้อยเพียงใด
ท่ำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ หลังกำรเรียนวิชำนี้
มำกน้อยเพียงใด
วิชำนี้เรียนตรงกับควำมต้องกำรของท่ำนเพียงใด

๗.

วิชำนี้มีควำมทันสมัยเพียงใด

๘.

วิชำนี้ควรบรรจุในหลักสูตรนี้เพียงใด

๓.
๔.
๕.

มากที่สุด
(๕)

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปานกลาง น้อย
(๔)
(๓)
(๒)

น้อยมาก
(๑)

๙. เวลาที่ใช้สาหรับวิชานี้เหมาะสมเพียงใด
เวลาน้อยไป

เหมาะสมแล้ว

เวลามากไป
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จัดทำโดย ผวผ.รร.นม.ยศ.ทอ.

แบบประเมินผลรายวิชา
โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
-------------------------------------------หลักสูตร นำยทหำรชั้นผู้บังคับหมวด เร่งรัด รุ่นที่ ๑ วัน เดือน ปี ๖ ก.ค.๕๙
ชื่อวิชา นโยบำยและหลักนิยมของ ทอ. ชื่อผู้บรรยาย/วิทยากร น.อ.ปฏิยุทธ์ พุ่มเกำะ
คำชี้แจง ใบแบบประเมินผลนี้ มีจุดมุ่งหมำยเพื่อนำข้อมูลไปใช้ปรับปรุงพัฒนำหลักสูตร และกำรจัดกำรเรียนกำรสอนต่อไป
โปรดแสดงควำมคิดเห็นตรงกับควำมรู้สึกของท่ำนให้มำกที่สุด โดยขีดเครื่องหมำย  ลงในช่องว่ำง
ลาดับ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา
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วิชำนี้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพียงใด

๒.
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กำรเรียงลำดับของเนื้อหำวิชำเหมำะสมเพียงใด
เนื้อหำสำระที่ท่ำนได้รับจำกวิชำนี้เป็นประโยชน์
ต่อกำรปฏิบัติงำนเพียงใด
ท่ำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ก่อนกำรเรียนวิชำนี้
มำกน้อยเพียงใด
ท่ำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ หลังกำรเรียนวิชำนี้
มำกน้อยเพียงใด
วิชำนี้เรียนตรงกับควำมต้องกำรของท่ำนเพียงใด

๗.

วิชำนี้มีควำมทันสมัยเพียงใด

๘.

วิชำนี้ควรบรรจุในหลักสูตรนี้เพียงใด

๓.
๔.
๕.

มากที่สุด
(๕)

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปานกลาง น้อย
(๔)
(๓)
(๒)

น้อยมาก
(๑)

๙. เวลาที่ใช้สาหรับวิชานี้เหมาะสมเพียงใด
เวลาน้อยไป

เหมาะสมแล้ว
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จัดทำโดย ผวผ.รร.นม.ยศ.ทอ.

แบบประเมินผลรายวิชา
โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
-------------------------------------------หลักสูตร นำยทหำรชั้นผู้บังคับหมวด เร่งรัด รุ่นที่ ๑ วัน เดือน ปี ๗ ก.ค.๕๙
ชื่อวิชา ระบบสำรสนเทศของ ทอ. ชื่อผู้บรรยาย/วิทยากร ร.อ.วรวัฒน์ วรวงศ์
คำชี้แจง ใบแบบประเมินผลนี้ มีจุดมุ่งหมำยเพื่อนำข้อมูลไปใช้ปรับปรุงพัฒนำหลักสูตร และกำรจัดกำรเรียนกำรสอนต่อไป
โปรดแสดงควำมคิดเห็นตรงกับควำมรู้สึกของท่ำนให้มำกที่สุด โดยขีดเครื่องหมำย  ลงในช่องว่ำง
ลาดับ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา

๑.

วิชำนี้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพียงใด

๒.

๖.

กำรเรียงลำดับของเนื้อหำวิชำเหมำะสมเพียงใด
เนื้อหำสำระที่ท่ำนได้รับจำกวิชำนี้เป็นประโยชน์
ต่อกำรปฏิบัติงำนเพียงใด
ท่ำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ก่อนกำรเรียนวิชำนี้
มำกน้อยเพียงใด
ท่ำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ หลังกำรเรียนวิชำนี้
มำกน้อยเพียงใด
วิชำนี้เรียนตรงกับควำมต้องกำรของท่ำนเพียงใด

๗.

วิชำนี้มีควำมทันสมัยเพียงใด

๘.

วิชำนี้ควรบรรจุในหลักสูตรนี้เพียงใด

๓.
๔.
๕.

มากที่สุด
(๕)

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปานกลาง น้อย
(๔)
(๓)
(๒)

น้อยมาก
(๑)

๙. เวลาที่ใช้สาหรับวิชานี้เหมาะสมเพียงใด
เวลาน้อยไป

เหมาะสมแล้ว

เวลามากไป

ควรเป็น..............ชั่วโมง

๑๐. ข้อควรปรับปรุงเกี่ยวกับเนื้อหาวิชานี้ ……………………………………………………………………………………………………..………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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แบบประเมินผลรายวิชา
โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
-------------------------------------------หลักสูตร นำยทหำรชั้นผู้บังคับหมวด เร่งรัด รุ่นที่ ๑ วัน เดือน ปี ๗ ก.ค.๕๙
ชื่อวิชา ระบบสื่อสำร ชื่อผู้บรรยาย/วิทยากร น.ต.ปรัชญำ พลำยเวช
คำชี้แจง ใบแบบประเมินผลนี้ มีจุดมุ่งหมำยเพื่อนำข้อมูลไปใช้ปรับปรุงพัฒนำหลักสูตร และกำรจัดกำรเรียนกำรสอนต่อไป
โปรดแสดงควำมคิดเห็นตรงกับควำมรู้สึกของท่ำนให้มำกที่สุด โดยขีดเครื่องหมำย  ลงในช่องว่ำง
ลาดับ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา

๑.

วิชำนี้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพียงใด

๒.

๖.

กำรเรียงลำดับของเนื้อหำวิชำเหมำะสมเพียงใด
เนื้อหำสำระที่ท่ำนได้รับจำกวิชำนี้เป็นประโยชน์
ต่อกำรปฏิบัติงำนเพียงใด
ท่ำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ก่อนกำรเรียนวิชำนี้
มำกน้อยเพียงใด
ท่ำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ หลังกำรเรียนวิชำนี้
มำกน้อยเพียงใด
วิชำนี้เรียนตรงกับควำมต้องกำรของท่ำนเพียงใด

๗.

วิชำนี้มีควำมทันสมัยเพียงใด

๘.

วิชำนี้ควรบรรจุในหลักสูตรนี้เพียงใด

๓.
๔.
๕.

มากทีส่ ุด
(๕)

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปานกลาง น้อย
(๔)
(๓)
(๒)

น้อยมาก
(๑)

๙. เวลาที่ใช้สาหรับวิชานี้เหมาะสมเพียงใด
เวลาน้อยไป

เหมาะสมแล้ว

เวลามากไป

ควรเป็น..............ชั่วโมง
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จัดทำโดย ผวผ.รร.นม.ยศ.ทอ.

แบบประเมินผลรายวิชา
โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
-------------------------------------------หลักสูตร นำยทหำรชั้นผู้บังคับหมวด เร่งรัด รุ่นที่ ๑ วัน เดือน ปี ๗ ก.ค.๕๙
ชื่อวิชา กำรใช้แผนที่และเข็มทิศบอกพิกัดด้วยดำวเทียม ชื่อผู้บรรยาย/วิทยากร น.อ.สุรพล กิจบำรุง
คำชี้แจง ใบแบบประเมินผลนี้ มีจุดมุ่งหมำยเพื่อนำข้อมูลไปใช้ปรับปรุงพัฒนำหลักสูตร และกำรจัดกำรเรียนกำรสอนต่อไป
โปรดแสดงควำมคิดเห็นตรงกับควำมรู้สึกของท่ำนให้มำกที่สุด โดยขีดเครื่องหมำย  ลงในช่องว่ำง
ลาดับ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา

๑.

วิชำนี้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพียงใด

๒.

๖.

กำรเรียงลำดับของเนื้อหำวิชำเหมำะสมเพียงใด
เนื้อหำสำระที่ท่ำนได้รับจำกวิชำนี้เป็นประโยชน์
ต่อกำรปฏิบัติงำนเพียงใด
ท่ำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ก่อนกำรเรียนวิชำนี้
มำกน้อยเพียงใด
ท่ำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ หลังกำรเรียนวิชำนี้
มำกน้อยเพียงใด
วิชำนี้เรียนตรงกับควำมต้องกำรของท่ำนเพียงใด

๗.

วิชำนี้มีควำมทันสมัยเพียงใด

๘.

วิชำนี้ควรบรรจุในหลักสูตรนี้เพียงใด

๓.
๔.
๕.

มากที่สุด
(๕)

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปานกลาง น้อย
(๔)
(๓)
(๒)

น้อยมาก
(๑)

๙. เวลาที่ใช้สาหรับวิชานี้เหมาะสมเพียงใด
เวลาน้อยไป

เหมาะสมแล้ว

เวลามากไป

ควรเป็น..............ชั่วโมง
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โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
-------------------------------------------หลักสูตร นำยทหำรชั้นผู้บังคับหมวด เร่งรัด รุ่นที่ ๑ วัน เดือน ปี ๘ ก.ค.๕๙
ชื่อวิชา กำรเงิน ชื่อผู้บรรยาย/วิทยากร น.ท.ไชยกำล ขวัญข้ำว
คำชี้แจง ใบแบบประเมินผลนี้ มีจุดมุ่งหมำยเพื่อนำข้อมูลไปใช้ปรับปรุงพัฒนำหลักสูตร และกำรจัดกำรเรียนกำรสอนต่อไป
โปรดแสดงควำมคิดเห็นตรงกับควำมรู้สึกของท่ำนให้มำกที่สุด โดยขีดเครื่องหมำย  ลงในช่องว่ำง
ลาดับ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา

๑.

วิชำนี้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพียงใด

๒.

๖.

กำรเรียงลำดับของเนื้อหำวิชำเหมำะสมเพียงใด
เนื้อหำสำระที่ท่ำนได้รับจำกวิชำนี้เป็นประโยชน์
ต่อกำรปฏิบัติงำนเพียงใด
ท่ำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ก่อนกำรเรียนวิชำนี้
มำกน้อยเพียงใด
ท่ำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ หลังกำรเรียนวิชำนี้
มำกน้อยเพียงใด
วิชำนี้เรียนตรงกับควำมต้องกำรของท่ำนเพียงใด

๗.

วิชำนี้มีควำมทันสมัยเพียงใด

๘.

วิชำนี้ควรบรรจุในหลักสูตรนี้เพียงใด

๓.
๔.
๕.

มากที่สุด
(๕)

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปานกลาง น้อย
(๔)
(๓)
(๒)

น้อยมาก
(๑)

๙. เวลาที่ใช้สาหรับวิชานี้เหมาะสมเพียงใด
เวลาน้อยไป

เหมาะสมแล้ว

เวลามากไป

ควรเป็น..............ชั่วโมง
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-------------------------------------------หลักสูตร นำยทหำรชั้นผู้บังคับหมวด เร่งรัด รุ่นที่ ๑ วัน เดือน ปี ๘ ก.ค.๕๙
ชื่อวิชา งบประมำณ ชื่อผู้บรรยาย/วิทยากร น.ท.พรรษพล จันทะโก
คำชี้แจง ใบแบบประเมินผลนี้ มีจุดมุ่งหมำยเพื่อนำข้อมูลไปใช้ปรับปรุงพัฒนำหลักสูตร และกำรจัดกำรเรียนกำรสอนต่อไป
โปรดแสดงควำมคิดเห็นตรงกับควำมรู้สึกของท่ำนให้มำกที่สุด โดยขีดเครื่องหมำย  ลงในช่องว่ำง
ลาดับ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา

๑.

วิชำนี้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพียงใด

๒.

๖.

กำรเรียงลำดับของเนื้อหำวิชำเหมำะสมเพียงใด
เนื้อหำสำระที่ท่ำนได้รับจำกวิชำนี้เป็นประโยชน์
ต่อกำรปฏิบัติงำนเพียงใด
ท่ำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ก่อนกำรเรียนวิชำนี้
มำกน้อยเพียงใด
ท่ำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ หลังกำรเรียนวิชำนี้
มำกน้อยเพียงใด
วิชำนี้เรียนตรงกับควำมต้องกำรของท่ำนเพียงใด

๗.

วิชำนี้มีควำมทันสมัยเพียงใด

๘.

วิชำนี้ควรบรรจุในหลักสูตรนี้เพียงใด

๓.
๔.
๕.

มากที่สุด
(๕)

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปานกลาง น้อย
(๔)
(๓)
(๒)

น้อยมาก
(๑)

๙. เวลาที่ใช้สาหรับวิชานี้เหมาะสมเพียงใด
เวลาน้อยไป

เหมาะสมแล้ว

เวลามากไป

ควรเป็น..............ชั่วโมง
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โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
-------------------------------------------หลักสูตร นำยทหำรชั้นผู้บังคับหมวด เร่งรัด รุ่นที่ ๑ วัน เดือน ปี ๘ ก.ค.๕๙
ชื่อวิชา กำรกำลังพล ชื่อผู้บรรยาย/วิทยากร น.ท.วิโรจน์ บุญหนุน
คำชี้แจง ใบแบบประเมินผลนี้ มีจุดมุ่งหมำยเพื่อนำข้อมูลไปใช้ปรับปรุงพัฒนำหลักสูตร และกำรจัดกำรเรียนกำรสอนต่อไป
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คำชี้แจง ใบแบบประเมินผลนี้ มีจุดมุ่งหมำยเพื่อนำข้อมูลไปใช้ปรับปรุงพัฒนำหลักสูตร และกำรจัดกำรเรียนกำรสอนต่อไป
โปรดแสดงควำมคิดเห็นตรงกับควำมรู้สึกของท่ำนให้มำกที่สุด โดยขีดเครื่องหมำย  ลงในช่องว่ำง
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คำชี้แจง ใบแบบประเมินผลนี้ มีจุดมุ่งหมำยเพื่อนำข้อมูลไปใช้ปรับปรุงพัฒนำหลักสูตร และกำรจัดกำรเรียนกำรสอนต่อไป
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ชื่อวิชา กำรรักษำควำมปลอดภัยในเมือง ชื่อผู้บรรยาย/วิทยากร น.ต.หญิง สวรัตน์ พูลทวีธรรม
คำชี้แจง ใบแบบประเมินผลนี้ มีจุดมุ่งหมำยเพื่อนำข้อมูลไปใช้ปรับปรุงพัฒนำหลักสูตร และกำรจัดกำรเรียนกำรสอนต่อไป
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โปรดแสดงควำมคิดเห็นตรงกับควำมรู้สึกของท่ำนให้มำกที่สุด โดยขีดเครื่องหมำย  ลงในช่องว่ำง
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๘.

วิชำนี้ควรบรรจุในหลักสูตรนี้เพียงใด

๓.
๔.
๕.

มากที่สุด
(๕)

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปานกลาง น้อย
(๔)
(๓)
(๒)

น้อยมาก
(๑)

๙. เวลาที่ใช้สาหรับวิชานี้เหมาะสมเพียงใด
เวลาน้อยไป

เหมาะสมแล้ว

เวลามากไป

ควรเป็น..............ชั่วโมง

๑๐. ข้อควรปรับปรุงเกี่ยวกับเนื้อหาวิชานี้ ……………………………………………………………………………………………………..………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

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

จัดทำโดย ผวผ.รร.นม.ยศ.ทอ.

แบบประเมินผลรายวิชา
โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
-------------------------------------------หลักสูตร นำยทหำรชั้นผู้บังคับหมวด เร่งรัด รุ่นที่ ๑ วัน เดือน ปี ๑๔ ก.ค.๕๙
ชื่อวิชา กำรต่อต้ำนกำรก่อกำรร้ำยสำกล ชื่อผู้บรรยาย/วิทยากร ร.อ.ศุภำภำส กิจวรรณ์
คำชี้แจง ใบแบบประเมินผลนี้ มีจุดมุ่งหมำยเพื่อนำข้อมูลไปใช้ปรับปรุงพัฒนำหลักสูตร และกำรจัดกำรเรียนกำรสอนต่อไป
โปรดแสดงควำมคิดเห็นตรงกับควำมรู้สึกของท่ำนให้มำกที่สุด โดยขีดเครื่องหมำย  ลงในช่องว่ำง
ลาดับ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา

๑.

วิชำนี้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพียงใด

๒.

๖.

กำรเรียงลำดับของเนื้อหำวิชำเหมำะสมเพียงใด
เนื้อหำสำระที่ท่ำนได้รับจำกวิชำนี้เป็นประโยชน์
ต่อกำรปฏิบัติงำนเพียงใด
ท่ำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ก่อนกำรเรียนวิชำนี้
มำกน้อยเพียงใด
ท่ำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ หลังกำรเรียนวิชำนี้
มำกน้อยเพียงใด
วิชำนี้เรียนตรงกับควำมต้องกำรของท่ำนเพียงใด

๗.

วิชำนี้มีควำมทันสมัยเพียงใด

๘.

วิชำนี้ควรบรรจุในหลักสูตรนี้เพียงใด

๓.
๔.
๕.

มากที่สุด
(๕)

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปานกลาง น้อย
(๔)
(๓)
(๒)

น้อยมาก
(๑)

๙. เวลาที่ใช้สาหรับวิชานี้เหมาะสมเพียงใด
เวลาน้อยไป

เหมาะสมแล้ว

เวลามากไป

ควรเป็น..............ชั่วโมง

๑๐. ข้อควรปรับปรุงเกี่ยวกับเนื้อหาวิชานี้ ……………………………………………………………………………………………………..………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

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

จัดทำโดย ผวผ.รร.นม.ยศ.ทอ.

แบบประเมินผลรายวิชา
โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
-------------------------------------------หลักสูตร นำยทหำรชั้นผู้บังคับหมวด เร่งรัด รุ่นที่ ๑ วัน เดือน ปี ๑๔ ก.ค.๕๙
ชื่อวิชา กิจกำรพลเรือนและกำรประชำสัมพันธ์ ทอ. ชื่อผู้บรรยาย/วิทยากร น.ท.หญิง จันทร์จะรำ ใจซื่อ
คำชี้แจง ใบแบบประเมินผลนี้ มีจุดมุ่งหมำยเพื่อนำข้อมูลไปใช้ปรับปรุงพัฒนำหลักสูตร และกำรจัดกำรเรียนกำรสอนต่อไป
โปรดแสดงควำมคิดเห็นตรงกับควำมรู้สึกของท่ำนให้มำกที่สุด โดยขีดเครื่องหมำย  ลงในช่องว่ำง
ลาดับ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา

๑.

วิชำนี้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพียงใด

๒.

๖.

กำรเรียงลำดับของเนื้อหำวิชำเหมำะสมเพียงใด
เนื้อหำสำระที่ท่ำนได้รับจำกวิชำนี้เป็นประโยชน์
ต่อกำรปฏิบัติงำนเพียงใด
ท่ำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ก่อนกำรเรียนวิชำนี้
มำกน้อยเพียงใด
ท่ำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ หลังกำรเรียนวิชำนี้
มำกน้อยเพียงใด
วิชำนี้เรียนตรงกับควำมต้องกำรของท่ำนเพียงใด

๗.

วิชำนี้มีควำมทันสมัยเพียงใด

๘.

วิชำนี้ควรบรรจุในหลักสูตรนี้เพียงใด

๓.
๔.
๕.

มากที่สุด
(๕)

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปานกลาง น้อย
(๔)
(๓)
(๒)

น้อยมาก
(๑)

๙. เวลาที่ใช้สาหรับวิชานี้เหมาะสมเพียงใด
เวลาน้อยไป

เหมาะสมแล้ว

เวลามากไป

ควรเป็น..............ชั่วโมง

๑๐. ข้อควรปรับปรุงเกี่ยวกับเนื้อหาวิชานี้ ……………………………………………………………………………………………………..………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

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

จัดทำโดย ผวผ.รร.นม.ยศ.ทอ.

แบบประเมินผลรายวิชา
โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
-------------------------------------------หลักสูตร นำยทหำรชั้นผู้บังคับหมวด เร่งรัด รุ่นที่ ๑ วัน เดือน ปี ๑๔ ก.ค.๕๙
ชื่อวิชา กำรข่ำวกรองและกำรต่อต้ำนกำรข่ำวกรอง ชื่อผู้บรรยาย/วิทยากร น.อ.ศิริชัย ศิริสมบัติ
คำชี้แจง ใบแบบประเมินผลนี้ มีจุดมุ่งหมำยเพื่อนำข้อมูลไปใช้ปรับปรุงพัฒนำหลักสูตร และกำรจัดกำรเรียนกำรสอนต่อไป
โปรดแสดงควำมคิดเห็นตรงกับควำมรู้สึกของท่ำนให้มำกที่สุด โดยขีดเครื่องหมำย  ลงในช่องว่ำง
ลาดับ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา

๑.

วิชำนี้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพียงใด

๒.

๖.

กำรเรียงลำดับของเนื้อหำวิชำเหมำะสมเพียงใด
เนื้อหำสำระที่ท่ำนได้รับจำกวิชำนี้เป็นประโยชน์
ต่อกำรปฏิบัติงำนเพียงใด
ท่ำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ก่อนกำรเรียนวิชำนี้
มำกน้อยเพียงใด
ท่ำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ หลังกำรเรียนวิชำนี้
มำกน้อยเพียงใด
วิชำนี้เรียนตรงกับควำมต้องกำรของท่ำนเพียงใด

๗.

วิชำนี้มีควำมทันสมัยเพียงใด

๘.

วิชำนี้ควรบรรจุในหลักสูตรนี้เพียงใด

๓.
๔.
๕.

มากที่สุด
(๕)

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปานกลาง น้อย
(๔)
(๓)
(๒)

น้อยมาก
(๑)

๙. เวลาที่ใช้สาหรับวิชานี้เหมาะสมเพียงใด
เวลาน้อยไป

เหมาะสมแล้ว

เวลามากไป

ควรเป็น..............ชั่วโมง

๑๐. ข้อควรปรับปรุงเกี่ยวกับเนื้อหาวิชานี้ ……………………………………………………………………………………………………..………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

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

จัดทำโดย ผวผ.รร.นม.ยศ.ทอ.

แบบประเมินผลรายวิชา
โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
-------------------------------------------หลักสูตร นำยทหำรชั้นผู้บังคับหมวด เร่งรัด รุ่นที่ ๑ วัน เดือน ปี ๑๕ ก.ค.๕๙
ชื่อวิชา สงครำมอิเล็กทรอนิกส์ ชื่อผู้บรรยาย/วิทยากร น.อ.ณัฐวุฒิ สำมไพบูลย์
คำชี้แจง ใบแบบประเมินผลนี้ มีจุดมุ่งหมำยเพื่อนำข้อมูลไปใช้ปรับปรุงพัฒนำหลักสูตร และกำรจัดกำรเรียนกำรสอนต่อไป
โปรดแสดงควำมคิดเห็นตรงกับควำมรู้สึกของท่ำนให้มำกที่สุด โดยขีดเครื่องหมำย  ลงในช่องว่ำง
ลาดับ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา

๑.

วิชำนี้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพียงใด

๒.

๖.

กำรเรียงลำดับของเนื้อหำวิชำเหมำะสมเพียงใด
เนื้อหำสำระที่ท่ำนได้รับจำกวิชำนี้เป็นประโยชน์
ต่อกำรปฏิบัติงำนเพียงใด
ท่ำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ก่อนกำรเรียนวิชำนี้
มำกน้อยเพียงใด
ท่ำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ หลังกำรเรียนวิชำนี้
มำกน้อยเพียงใด
วิชำนี้เรียนตรงกับควำมต้องกำรของท่ำนเพียงใด

๗.

วิชำนี้มีควำมทันสมัยเพียงใด

๘.

วิชำนี้ควรบรรจุในหลักสูตรนี้เพียงใด

๓.
๔.
๕.

มากที่สุด
(๕)

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปานกลาง น้อย
(๔)
(๓)
(๒)

น้อยมาก
(๑)

๙. เวลาที่ใช้สาหรับวิชานี้เหมาะสมเพียงใด
เวลาน้อยไป

เหมาะสมแล้ว

เวลามากไป

ควรเป็น..............ชั่วโมง

๑๐. ข้อควรปรับปรุงเกี่ยวกับเนื้อหาวิชานี้ ……………………………………………………………………………………………………..………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

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

จัดทำโดย ผวผ.รร.นม.ยศ.ทอ.

แบบประเมินผลรายวิชา
โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
-------------------------------------------หลักสูตร นำยทหำรชั้นผู้บังคับหมวด เร่งรัด รุ่นที่ ๑ วัน เดือน ปี ๑๕ ก.ค.๕๙
ชื่อวิชา กฎหมำยทหำร ชื่อผู้บรรยาย/วิทยากร น.ท.พิทักษ์ เพียรพิทักษ์
คำชี้แจง ใบแบบประเมินผลนี้ มีจุดมุ่งหมำยเพื่อนำข้อมูลไปใช้ปรับปรุงพัฒนำหลักสูตร และกำรจัดกำรเรียนกำรสอนต่อไป
โปรดแสดงควำมคิดเห็นตรงกับควำมรู้สึกของท่ำนให้มำกที่สุด โดยขีดเครื่องหมำย  ลงในช่องว่ำง
ลาดับ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา

๑.

วิชำนี้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพียงใด

๒.

๖.

กำรเรียงลำดับของเนื้อหำวิชำเหมำะสมเพียงใด
เนื้อหำสำระที่ท่ำนได้รับจำกวิชำนี้เป็นประโยชน์
ต่อกำรปฏิบัติงำนเพียงใด
ท่ำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ก่อนกำรเรียนวิชำนี้
มำกน้อยเพียงใด
ท่ำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ หลังกำรเรียนวิชำนี้
มำกน้อยเพียงใด
วิชำนี้เรียนตรงกับควำมต้องกำรของท่ำนเพียงใด

๗.

วิชำนี้มีควำมทันสมัยเพียงใด

๘.

วิชำนี้ควรบรรจุในหลักสูตรนี้เพียงใด

๓.
๔.
๕.

มากที่สุด
(๕)

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปานกลาง น้อย
(๔)
(๓)
(๒)

น้อยมาก
(๑)

๙. เวลาที่ใช้สาหรับวิชานี้เหมาะสมเพียงใด
เวลาน้อยไป

เหมาะสมแล้ว

เวลามากไป

ควรเป็น..............ชั่วโมง

๑๐. ข้อควรปรับปรุงเกี่ยวกับเนื้อหาวิชานี้ ……………………………………………………………………………………………………..………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

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

จัดทำโดย ผวผ.รร.นม.ยศ.ทอ.

แบบประเมินผลรายวิชา
โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
-------------------------------------------หลักสูตร นำยทหำรชั้นผู้บังคับหมวด เร่งรัด รุ่นที่ ๑ วัน เดือน ปี ๒๑ ก.ค.๕๙
ชื่อวิชา กำรเดินอำกำศภำยในประเทศโดยอำกำศยำน ของ ทอ. ชื่อผู้บรรยาย/วิทยากร น.ท.สหชัย พวงจินดำ
คำชี้แจง ใบแบบประเมินผลนี้ มีจุดมุ่งหมำยเพื่อนำข้อมูลไปใช้ปรับปรุงพัฒนำหลักสูตร และกำรจัดกำรเรียนกำรสอนต่อไป
โปรดแสดงควำมคิดเห็นตรงกับควำมรู้สึกของท่ำนให้มำกที่สุด โดยขีดเครื่องหมำย  ลงในช่องว่ำง
ลาดับ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา

๑.

วิชำนี้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพียงใด

๒.

๖.

กำรเรียงลำดับของเนื้อหำวิชำเหมำะสมเพียงใด
เนื้อหำสำระที่ท่ำนได้รับจำกวิชำนี้เป็นประโยชน์
ต่อกำรปฏิบัติงำนเพียงใด
ท่ำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ก่อนกำรเรียนวิชำนี้
มำกน้อยเพียงใด
ท่ำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ หลังกำรเรียนวิชำนี้
มำกน้อยเพียงใด
วิชำนี้เรียนตรงกับควำมต้องกำรของท่ำนเพียงใด

๗.

วิชำนี้มีควำมทันสมัยเพียงใด

๘.

วิชำนี้ควรบรรจุในหลักสูตรนี้เพียงใด

๓.
๔.
๕.

มากที่สุด
(๕)

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปานกลาง น้อย
(๔)
(๓)
(๒)

น้อยมาก
(๑)

๙. เวลาที่ใช้สาหรับวิชานี้เหมาะสมเพียงใด
เวลาน้อยไป

เหมาะสมแล้ว

เวลามากไป

ควรเป็น..............ชั่วโมง

๑๐. ข้อควรปรับปรุงเกี่ยวกับเนื้อหาวิชานี้ ……………………………………………………………………………………………………..………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

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

จัดทำโดย ผวผ.รร.นม.ยศ.ทอ.

ผนวก ฐ – ๓

แบบประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมกลุม่ สัมพันธ์ การทดสอบกาลังใจ
และกิจกรรมการรับมอบธงประจาหมูบ่ ิน
โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
หลักสูตร นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ........
วันที่..............................................ณ..................................................
คำชี้แจง ใบแบบประเมินผลนี้ มีจุดมุ่งหมำยเพื่อนำข้อมูลไปใช้ปรับปรุงพัฒนำหลักสูตร และกำรจัดกำรเรียนกำรสอนต่อไป
โปรดแสดงควำมคิดเห็นตรงกับควำมรู้สึกของท่ำนให้มำกที่สุด โดยขีดเครื่องหมำย  ลงในช่องว่ำง
ความพึงพอใจเกี่ยวกับการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
มากที่สุด
การทดสอบกาลังใจและกิจกรรมการรับมอบธงประจาหมู่บิน
(๕)
ด้านการขนส่ง

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปานกลาง น้อย
(๔)
(๓)
(๒)

น้อยที่สุด
(๑)

๑. รถยนต์โดยสำรที่ใช้ในกำรเดินทำง
๒. กำรจัดที่นั่งให้กับ นทน.
ด้านสถานที่
๓. สถำนที่ศึกษำดูงำน(โดยทั่วไป)
๔. ห้องพักและระบบสำธำรณูปกำร
๕. ห้องจัดกิจกรรม/งำนเลี้ยง
๖. สถำนที่จัดกิจกรรมแต่ละสถำนี
ด้านการบริการ
๗. ควำมเหมำะสมในกำรจัดห้องพักให้กับ นทน.
๘. กำรจัด ผช.น.ควบคุมรถ/ประชำสัมพันธ์/แพทย์/รปภ.
๙. กำรจัดอำหำรกลำงวัน
๑๐. กำรจัดอำหำรในงำนเลี้ยง
ด้านการจัดกิจกรรม/สังคม
๑๑. รูปแบบของกำรจัดงำน(กำรแต่งกำย/ลำดับพิธี)
๑๒. กำรจัดกิจกรรมของ นทน.ในงำนเลี้ยง

จัดทำโดย ผวผ.รร.นม.ยศ.ทอ.

-๒ความพึงพอใจเกี่ยวกับการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
มากที่สุด
การทดสอบกาลังใจและกิจกรรมการรับมอบธงประจาหมู่บิน
(๕)
๑๓. กำรปฏิบัติของอำจำรย์ประจำสถำนี

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปานกลาง น้อย
(๔)
(๓)
(๒)

น้อยที่สุด
(๑)

๑๔. กำรจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ในห้องประชุมใหญ่
๑๕. ข้อควรปรับปรุง ……........................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๑๖. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ .........................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

จัดทำโดย ผวผ.รร.นม.ยศ.ทอ.

ผนวก ฐ – ๔

แบบประเมินผลการจัดอาหารกลางวัน
โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
-------------------------------------------หลักสูตร.................................................... รุ่นที่ .................. วัน เดือน ปี ............................................. ครั้งที.่ ...............
คำชี้แจง ใบแบบประเมินผลกำรจัดอำหำรกลำงวัน มีจุดมุ่งหมำยเพื่อนำไปเป็นข้อมูลต่อกำรพัฒนำและปรับปรุงสถำนที่
และขั้น ตอนกำรปฏิ บัติ ก่อนรับประทำนอำหำร ตลอดจนปรับ ปรุงกำรจัดอำหำรกลำงวัน ของผู้ป ระกอ บกำร
โปรดแสดงควำมพึงพอใจตรงกับควำมรู้สึกของท่ำนให้มำกที่สุด โดยขีดเครื่องหมำย  ลงในช่องว่ำง
ลาดับ

ความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดอาหารกลางวัน

๑.

สถำนที่ในกำรจัดเลี้ยงอำหำรกลำงวัน

๒.

กำรจัดวำงอำหำร ช้อน จำน น้ำดื่ม และแก้วน้ำ

๓.

ควำมสะอำดของโต๊ะอำหำร

๔.

ควำมสะอำดของภำชนะใส่อำหำรและน้ำดื่ม

๕.

กำรแต่งกำยและควำมสะอำดของพนักงำนเสิร์ฟอำหำร

๖.

กำรให้บริกำรของพนักงำนเสิร์ฟอำหำร

๗.

ปริมำณอำหำร
ควำมหลำกหลำยของรำยกำรอำหำร ในแต่ละวัน/
สัปดำห์/ เดือน
รสชำติของอำหำร

๘.
๙.

ดีมาก
(๕)

ระดับความพึงพอใจ
ดี ปานกลาง พอใช้
(๔)
(๓)
(๒)

ควรปรับปรุง
(๑)

๑๐. ควำมสด สะอำด ของผักผลไม้
๑๑. คุณภำพของข้ำวสวย
๑๒. ข้อควรปรับปรุง ..………………………………………………………………………………………………………………………..…………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………..…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
๑๓. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ……………………………………………………………………………………………………………………………..………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
จัดทำโดย ผวผ.รร.นม.ยศ.ทอ.

แบบประเมินผลการจัดอาหารกลางวัน
โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
ข้อควรปรับปรุง
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

ปริมำณอำหำรพอเหมำะกับผู้รับประทำน
ไม่ควรตักอำหำรไว้นำน
เพิ่มปริมำณเนื้อสัตว์ให้มำกขึ้น
สถำนที่คับแคบ ไม่สะดวก
เก้ำอี้ไม่แข็งแรง
ถังใส่น้ำเล็กเกินไป
เมนูอำหำร ให้หลำกหลำย

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
๑. ควรเพิ่มพนักงำนเสิร์ฟอำหำร
๒. ควรมีฝำปิดภำชนะใส่อำหำร

จัดทำโดย ผวผ.รร.นม.ยศ.ทอ.

ผนวก ฐ – ๕

แบบประเมินผลการศึกษาดูงานระยะสัน้
โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
หลักสูตร นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ .......
วันที่................................................ณ.....................................................
คำชี้แจง ใบแบบประเมินผลนี้ มีจุดมุ่งหมำยเพื่อนำข้อมูลไปใช้ปรับปรุงพัฒนำหลักสูตร และกำรจัดกำรเรียนกำรสอนต่อไป
โปรดแสดงควำมคิดเห็นตรงกับควำมรู้สึกของท่ำนให้มำกที่สุด โดยขีดเครื่องหมำย  ลงในช่องว่ำง
ความพึงพอใจเกี่ยวกับการศึกษาดูงานระยะสั้น

มากที่สุด
(๕)

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปานกลาง น้อย
(๔)
(๓)
(๒)

น้อยที่สุด
(๑)

ด้านการขนส่ง
๑. รถยนต์โดยสำรที่ใช้ในกำรเดินทำง
๒. กำรจัดที่นั่งให้กับ นทน.
ด้านสถานที่
๓. สถำนที่ศึกษำดูงำน(โดยทั่วไป)
๔. สถำนที่จัดฟังบรรยำย
๕. สถำนที่รับประทำนอำหำรกลำงวัน
๖. กำรซักถำม/กำรตอบคำถำม
๗. กำรกล่ำวขอบคุณ/มอบของที่ระลึก
ด้านการบริการ
๘. กำรจัด ผช.น.ควบคุมรถ/ประชำสัมพันธ์/แพทย์/รปภ.
๙. กำรจัดอำหำรกลำงวัน
๑๐. ข้อควรปรับปรุง .........................................……………………………………………………………………………….…..………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………
๑๑. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ……………………………………………………………………………………..……………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
จัดทำโดย ผวผ.รร.นม.ยศ.ทอ.

ผนวก ฐ – ๖

แบบประเมินผลการฝึกภาคสนาม
โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
หลักสูตร นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ .........
คำชี้แจง ใบแบบประเมิ นผลกำรฝึกภำคสนำม มีจุด มุ่ง หมำยเพื่ อนำข้อ มูลไปใช้ปรับ ปรุง พั ฒ นำหลักสูต ร และกำรจั ด
กำรเรียนกำรสอนต่อไป โปรดแสดงควำมคิดเห็นตรงกับควำมรู้สึกของท่ำนให้มำกที่ สุด โดยขีดเครื่องหมำย
 ลงในช่องว่ำง
ระดับความพึงพอใจ
ลาดับ
ความพึงพอใจเกี่ยวกับการฝึกภาคสนาม
ดีมาก
ดี
พอใช้ ควรปรับปรุง
(๔)
(๓)
(๒)
(๑)
๑. กำรใช้พื้นที่กำรฝึก
๒.

พิธีมอบกำรบังคับบัญชำ นทน.

๓.

กำรยิงปืน ปลยอ. ๕.๕๖-๓

๔.

กำรสร้ำงค่ำยพักแรม

๕.

กำรทดสอบขวัญและกำลังใจ

๖.

กำรข้ำมลำน้ำ

๗.

กำรปฐมพยำบำล

๘.

กำรขนส่ง

๙.

กำรใช้แผนที่เข็มทิศในเวลำกลำงวัน/กลำงคืน

๑๐. กำรฝึกบุคคลทำกำรรบเวลำกลำงวัน/กลำงคืน
๑๑. กำรสำธิตกำรใช้วัตถุระเบิดและกำรฝึกขว้ำงระเบิด
๑๒. กำรฝึกรับของทำงอำกำศ
๑๓. กำรประกอบอำหำรโดยใช้หม้อสนำม, ไม้ไผ่, กำรติดไฟ
๑๔. กำรฝึกปัญหำหลบหนี หลีกหนีในเวลำกลำงคืน
๑๕. เวลำที่ใช้สำหรับกำรฝึกภำคสนำมเหมำะสมเพียงใด
๑๖. กำรฝึกภำคสนำมควรบรรจุไว้ในหลักสูตร
๑๗. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ …………………………………………………………………………………………………..…………………………………………….………………………..……….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….

จัดทำโดย ผวผ.รร.นม.ยศ.ทอ.

ผนวก ฐ – ๗

แบบประเมินผลการศึกษาดูงานระยะไกล
โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ........
วันที่ ......................................... ณ ...........................................
คำชี้แจง ใบแบบประเมินผลนี้ มีจุดมุ่งหมำยเพื่อนำข้อมูลไปใช้ปรับปรุงพัฒนำหลักสูตร และกำรจัดกำรเรียนกำรสอนต่อไป
โปรดแสดงควำมคิดเห็นตรงกับควำมรู้สึกของท่ำนให้มำกที่สุด โดยขีดเครื่องหมำย  ลงในช่องว่ำง
ความพึงพอใจเกี่ยวกับการศึกษาดูงานระยะไกล

มากที่สุด
(๕)

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปานกลาง น้อย
(๔)
(๓)
(๒)

น้อยที่สุด
(๑)

ด้านการขนส่ง
๑. รถยนต์โดยสำรที่ใช้ในกำรเดินทำง
๒. กำรจัดที่นั่งให้กับ นทน.
ด้านสถานที่
๓. สถำนที่ศึกษำดูงำน(โดยทั่วไป)
๔. ห้องพักและระบบสำธำรณูปกำร
๕. ห้องจัดกิจกรรม/งำนเลี้ยง
๖. สถำนที่รับประทำนอำหำรเช้ำ และกลำงวัน
ด้านการบริการ
๗. ควำมเหมำะสมในกำรจัดห้องพักให้กับ นทน.
๘. กำรจัด ผช.น.ควบคุมรถ/ประชำสัมพันธ์/แพทย์/รปภ.
๙. กำรจัดอำหำรเช้ำ
๑๐. กำรจัดอำหำรกลำงวัน
๑๑. กำรจัดอำหำรในงำนเลี้ยง
ด้านการจัดกิจกรรม/สังคม
๑๒. รูปแบบของกำรจัดงำน(กำรแต่งกำย/ลำดับพิธี)
๑๓. กำรจัดกิจกรรมของ นทน.ในงำนเลี้ยง
จัดทำโดย ผวผ.รร.นม.ยศ.ทอ.

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

จัดทำโดย ผวผ.รร.นม.ยศ.ทอ.

ผนวก ฐ – ๘

แบบประเมินการวิจารณ์หลักสูตร
สาหรับนายทหารนักเรียน หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ........
แบบประเมิ น การวิ จ ารณ์ ห ลั ก สู ต รนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ให้ นทน.ได้ แ สดงความคิ ด เห็ น ของตนเอง ในโอกาส
ได้เข้ารับการศึกษาใน รร.นม.ยศ.ทอ.ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ และ นทน.กาลังจะสาเร็จการศึกษาออกไปปฏิบัติงานตาม
หน่วยงานต่าง ๆ ของแต่ละท่านที่ได้ส่งมาเข้ารับการศึกษานั้น ทาง รร.นม.ยศ.ทอ. จึงขอความร่วมมือช่วยตอบแบบประเมิน
ให้ ค รบทุ ก ข้ อ ตามความคิ ด เห็ น ของ นทน.เอง เพื่ อ จะได้ ใ ช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล ในกา รแก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง การจั ด การศึ ก ษา
และการปฏิบัติงานในด้านอื่น ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์และมีความเหมาะสมกับ นทน.รุ่นต่อ ๆ ไป โดยให้ใส่เครื่องหมาย √
ลงในช่องระดับความพึงพอใจ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ
๑.

รำยกำร

มำกที่สุด
(๕)

ระดับควำมพึงพอใจ
มำก ปำนกลำง
(๔)
(๓)

น้อย
(๒)

น้อยที่สุด
(๑)

สภำพสิ่งแวดล้อมทั่วไป
สภาพสิ่งแวดล้อมภายนอก
สภาพสิ่งแวดล้อมภายใน
ห้องบรรยายมีความเหมาะสม
แสงสว่างภายในห้องบรรยายมีความเหมาะสม
ห้องสัมมนามีความเหมาะสม
แสงสว่างภายในห้องสัมมนามีความเหมาะสม
ห้องรับประทานอาหารกลางวันมีความเหมาะสม
ห้องพักผ่อน นทน.มีความเหมาะสม
การประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันมีความเหมาะสม
ห้องสุขามีความเหมาะสม
พื้นที่จอดรถยนต์/รถจักรยานยนต์ มีความเหมาะสม

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

- ๒ -

ลำดับ
๒.

รำยกำร

มำกที่สุด
(๕)

ระดับควำมพึงพอใจ
มำก ปำนกลำง น้อย
(๔)
(๓)
(๒)

น้อยที่สุด
(๑)

ด้ำนกำรศึกษำ
ระยะเวลาการศึกษามีความเหมาะสม
จานวนชั่วโมงการบรรยายมีความเหมาะสม
จานวนชั่วโมงการปฏิบัติมีความเหมาะสม
บฝ.ในการการสัมมนามีความเหมาะสม
บฝ.ปฏิบัติกิจกรรมนอกสถานที่ “หลักการจัดดาเนินงาน”
การฝึกปฏิบัติสังคม
เอกสารประกอบการบรรยายมีความเหมาะสม
เนื้อหาวิชาในหมวดวิชาต่าง ๆ มีความเหมาะสม
มีการส่งเสริมให้เกิดความรู้และทักษะในการเป็นผู้นาในระดับต้น
มีการส่งเสริมในการติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สื่อการเรียนการสอนภายในห้องบรรยาย มีความเหมาะสม
สื่อการเรียนการสอนภายในห้องสัมมนา มีความเหมาะสม
ระบบ Internet ภายในห้องสัมมนา มีความเหมาะสม
วัสดุอุปกรณ์ในการศึกษา
อาจารย์ผู้บรรยายจากภายนอก
อาจารย์ผู้บรรยายของ ทอ.

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

-๓-

ลำดับ
๓.

รำยกำร

มำกที่สุด
(๕)

ระดับควำมพึงพอใจ
มำก ปำนกลำง น้อย
(๔)
(๓)
(๒)

น้อยที่สุด
(๑)

ด้ำนกำรปกครอง
ระเบียบการปฏิบัติของ นทน.ที่ทาง รร.นม.ฯ กาหนด
การกวดขันการปฏิบัติของ นทน.มีความเหมาะสม
การฝึกวิชาทหารในที่ตั้ง
การฝึกยิงปืนพก/ปืนยาว ด้วยกระสุนจริง
การฝึกเดินทางด้วยเท้า
การฝึกภาคสนาม

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

ลำดับ
๔.

รำยกำร

มำกที่สุด
(๕)

ระดับควำมพึงพอใจ
มำก ปำนกลำง น้อย
(๔)
(๓)
(๒)

น้อยที่สุด
(๑)

ด้ำนกำรศึกษำดูงำน
การปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ การทดสอบกาลังใจและกิจกรรม
การรับมอบธงประจาหมู่บิน
การศึกษาดูงานระยะใกล้
การศึกษาดูงานระยะไกล

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

-๔-

ลำดับ
๕.

รำยกำร

มำกที่สุด
(๕)

ระดับควำมพึงพอใจ
มำก ปำนกลำง น้อย
(๔)
(๓)
(๒)

น้อยที่สุด
(๑)

ด้ำนกำรกีฬำ
การนากายบริหาร และการบริหารร่างกาย
การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล
การแข่งขันกีฬาฟลิกเกอร์บอล
การวิ่งทดสอบแอโรบิก
การเรียนลีลาศ

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

จัดทาโดย ผวผ.รร.นม.ยศ.ทอ.

ผนวก ฐ – ๙

โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด
แบบสอบถามผู้บังคับบัญชาของผู้สาเร็จการศึกษา
กรุณาส่งกลับ ผวผ.รร.นม.ยศ.ทอ.
ตามที่ ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาของท่ า น ได้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาจาก รร.นม.ยศ.ทอ.ในหลั ก สู ต ร
โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บั งคับ หมวด รุ่นที่ …… แล้ว ประมาณ ๖ เดือน รร.นม.ยศ.ทอ. มีความประสงค์
จะติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาของท่าน เพื่อนามาเป็นข้อมูลในการปรับปรุง
และพั ฒ นาหลั ก สู ต รการศึ ก ษาของ รร.นม.ยศ.ทอ. ให้ เหมาะสมและสอดคล้ อ งกั บ ภารกิ จ ของ ทอ.
จึ ง ใคร่ ข อความร่ ว มมื อ จากท่ า น ได้ ก รุ ณ าตอบแบบสอบถามพร้ อ มทั้ ง เสนอข้ อ คิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ผล
การปฏิบัติงาน แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประกอบด้วย ๓ ตอน คือ
ตอนที่ ๑ สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็น การกล่าวถึง ข้อมูลส่วนตัวของท่าน
ในขณะทางานร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชา
ตอนที่ ๒ การประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของผู้สาเร็จการศึกษา เป็นการสอบถามถึงคุณภาพ
และผลการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจทางวิชาการ ทักษะการปฏิบัติงาน คุณลักษณะ
และบุคลิกภาพ และผลการปฏิบัติงาน ในช่วงที่ทางานอยู่กับท่าน
ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม หากมีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอื่น ที่ ท่านเห็นว่าจะเป็ น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาของ รร.นม.ยศ.ทอ.
ตอนที่ ๑ : ข้อมูลส่วนตัว
เพศ
ชั้นยศ
ตาแหน่ง
อายุ

 ชาย
 ร.อ.- น.ต.
 น.อ.- น.อ.(พิเศษ)
 หน.ฝ่าย
 หก.- ผอ.

 หญิง
 น.ท.
 อื่น ๆ .......................
 หน.แผนก
 อื่น ๆ........................

 น้อยกว่า ๕๐ ปี

 ๕๐ - ๕๕ ปี

 ๕๕ ปีขึ้นไป

-๒ตอนที่ ๒ : การประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของผู้สาเร็จการศึกษา
หัวข้อการประเมิน

ดีมาก
(๕)

ดี
(๔)

ระดับการประเมิน
พอใช้ ควรปรับปรุง
(๓)
(๒)

ต้องปรับปรุง
(๑)

ความรู้ความเข้าใจทางวิชาการ (Knowledge)
ความเป็นผู้นาและการบริหารหน่วยงาน
การติดต่อสื่อสาร
การทหาร
ความรู้ความชานาญระดับหมวด
ทักษะการปฏิบัติงาน (Skill)
ความสามารถในการเป็นผู้นา
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

ผนวก ฐ – ๑๐

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ ผปค.รร.นม.ยศ.ทอ.(โทร ๒-๕๓๕๑)
ที่ กห ๐๖๓๗.๗(๓)/
วันที่
เรื่อง รายงานชี้แจง
เรียน อจ.ที่ปรึกษา หมวดบินที.่ ......หมู่บินที่................
ตามคาสั่งของ...............................................ให้กระผม (ดิฉัน)....................................................
นทน.รร.นม.ยศ.ทอ. ฯ หมายเลข..................... รายงานการชี้แจงเรื่อง.................................................................
..............................................................................................................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา
……………………………………………………..
หมายเลข........................
เรียน หน.ผปค.รร.นม.ยศ.ทอ.
เพื่อพิจารณา
..............................................
อจ.ที่ปรึกษาหมวดบินที่...... หมู่บินที่..........
............/.............../...............
เรียน ผอ.รร.นม.ยศ.ทอ.
..........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
น.ท.
หน.ผปค.รร.นม.ยศ.ทอ.
........../............./........
ทราบแล้ว
น.อ.
ผอ.รร.นม.ยศ.ทอ.
………../………/………

