คูม่ ือการเตรียมการเพือ่ เข้ารับการศึกษา
ณ โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
๑. กล่าวทั่วไป
๑.๑ วัตถุประสงค์ คู่มือนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม/ศึกษา ณ โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวดฯ
ใช้เป็นแนวทางและแหล่งอ้างอิงในการเตรียมตัวเพื่อเข้ารับการอบรม/ศึกษา ซึ่งคู่มือนี้จะให้คำแนะนำในการ
เตรียมความพร้อมเบื้องต้น ก่อนเปิดการศึกษา ไม่ว่าจะเป็น การทำประวัติ การเตรียมตัว ความคาดหวัง
ทีโ่ รงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวดฯ มีต่อผู้เข้ารับการอบรม/ศึกษา ตลอดจนคำถามที่พบบ่อย
๑.๒ ผู้รับผิดชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวดฯ เป็นผู้รับผิดชอบคู่มือนี้
๑.๓ การติดต่อประสาน
๑.๓.๑ แผนกการศึกษาฯ (๒-๖๒๑๖, ๒-๒๙๒๕ และ ๒-๓๓๗๑) รับผิดชอบด้านการจัดตาราง
การศึกษา พิธีเปิด และพิธีปิดหลักสูตร
๑.๓.๒ แผนกปกครองฯ (๒-๖๒๑๘, ๒-๖๒๑๗ และ ๒-๕๓๕๑) รับผิดชอบการทำประวัติผู้เข้ารับ
การอบรม/ศึกษา การปกครอง การฝึก และการศึกษาดูงานนอกที่ตั้ง
๑.๓.๓ แผนกวัดและประเมินผลฯ (๒-๖๒๑๕ และ ๒-๖๒๑๔) รับผิดชอบการประเมิน การสอบ
การรายงานผลการศึกษา และการส่งตัวผู้เข้ารับการอบรม/ศึกษากลับต้นสังกัด
๑.๓.๔ ฝ่ายบริการการศึกษาฯ (๒-๕๙๔๙) รับผิดชอบการแจกจ่ายตำรา
๑.๓.๕ หมวดธุรการฯ (๒-๓๓๗๐) รับผิดชอบการดำเนินการบัตรราชการของผู้เข้ารับการอบรม/
ศึกษา
๑.๔ คำจำกัดความ
๑.๔.๑ หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด (นม.) เป็นหลักสูตรการศึกษาสำหรับชั้นยศ พ.อ.อ.
ที่สอบเลื่อนฐานะผ่าน (หรือเทียบเท่า) หรือ ข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร หรือ นายทหารชั้นยศ
ร.ต. - ร.ท. (ที่ไม่ได้ผ ่านหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บั งคั บหมวด) ที่มีอายุไม่เกิน ๕๔ ปี ใช้เวลาประมาณ
๑๓ สัปดาห์
๑.๔.๒ หลักสูตรนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร (นปส.) เป็นหลักสูตรการศึกษา
สำหรับชั้นยศ พ.อ.อ. ที่มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปี ขึ้นไป ใช้เวลาประมาณ ๓ สัปดาห์
๑.๔.๓ นายทหารนักเรียน คือ ผู้เข้ารับการอบรม/ศึกษาหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด หรือ
หลักสูตรนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร

๒. การทำประวัติออนไลน์ก่อนเดินทางมาทำประวัติ ณ โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวดฯ
๒.๑ ตรวจสอบรายชื่อและกำหนดการ ผ่าน https://person.rtaf.mi.th/web/index.php/ home
โดยเลือกช่อง “ข่าวประชาสัมพันธ์” จากนั้นเลือก “ขอแจ้งรายชื่อ และกำหนดการเข้ารับการศึกษาหลักสูตร
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด หรือ หลักสูตรนายทหารประทวนเป็นสัญญาบัตร”
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๒.๒ ทำประวั ติ ต ามคำแนะนำ โดยศึ ก ษาจาก https://d.docs.live.net/99102e1489bac58d/
OTS%20Since%20Oct%202020/คู่มือ%20นทน.ฯ/คู่มือการทำประวัติ%20e-learning.pdf

๓. การทำประวัติ ณ โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวดฯ
๓.๑ เวลา การทำประวัติใช้เวลาประมาณ ๔ ชม. นายทหารนักเรียนควรพยายามทำตัวให้ว่างตามเวลา
ที่แจ้งในข้อ ๒.๑
๓.๒ การแต่งกาย
๓.๒.๑ ทหารชาย เครื่องแบบปกติเทาคอพับแขนยาวอินทรธนูแข็ง
๓.๒.๒ ทหารหญิง เครื่องแบบปกติคอพับแขนยาวอินทรธนูแข็ง
๓.๒.๓ ข้าราชการกลาโหมพลเรือนชาย เครื่องแบบปกติเทาคอพับแขนยาว
๓.๒.๔ ข้าราชการกลาโหมพลเรือนหญิง เครื่องแบบปกติคอเปิดแขนยาว
๓.๓ ทรงผม
๓.๓.๑ นายทหารนักเรียนชาย ตัดผมทรงด้านข้างขาว ด้านบนยาว ๒ - ๓ ซม.
๓.๓.๒ นายทหารนักเรียนหญิง ผมยาวไม่เกินปกเสื้อด้านบน

๓.๔ สิ่งที่ต้องเตรียมมา
๓.๔.๑ สมุดประวัติ หากไม่แน่ใจข้อมูลที่กรอกไว้ในการทำประวัติออนไลน์
๓.๔.๒ ชุดกีฬา ได้แก่ เสื้อคอปก กางเกงวอร์ม และรองเท้า (สีสุภาพทั้งหมด) สำหรับการทดสอบ
ทักษะกีฬา (เฉพาะหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด)
๓.๔.๓ ค่าใช้จ่ายสำหรับเสื้อชมกิจการ เสื้อกีฬา และกางเกงวอร์ม ประมาณ ๒,๐๐๐ บาท ขึ้นอยู่กับ
จำนวนที่นายทหารนักเรียนต้องการ
๓.๕ สถานที่
๓.๕.๑ สถานที่ทำประวัติ คือ ห้องบรรยายซึ่งตั้งอยู่ ด ้ า นทิ ศ ใต้ (หรือด้านหลัง) ของอาคาร
กองบัญชาการกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
๓.๕.๒ ที่จอดรถ คือ ลานจอดรถหน้ากองบัญชาการกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ และลานจอดรถ
ฝั่งตรงข้าม ดังรูป

๔. การเตรียมตัวเพื่อศึกษา ณ โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวดฯ
๔.๑ เวลา ห้วงเวลาของการอบรม/ศึกษาประจำวัน คือ ๐๖๓๐ - ๑๘๐๐ (ขึ้นอยู่กับหน้าที่ประจำวัน)
นายทหารนักเรียนควรทำความเข้าใจกับครอบครัวและต้นสังกัด เพื่อหลีกเลี่ยงธุรกรรมหรือกิจอันจะก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อการอบรม/ศึกษา นอกจากนี้ ยังมีห้วงเวลาที่นายทหารนักเรียนต้องเดินทางออกนอกที่ตั้ง ดังนี้
๔.๑.๑ หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด มีการฝึกภาคสนาม ๕ วัน ๔ คืน และการศึกษาดูงาน
๕ วัน ๔ คืน
๔.๑.๒ หลักสูตรนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร มีการศึกษาดูงาน ๒ วัน ๑ คืน
๔.๒ ความพร้อมของร่างกาย มีการทดสอบสมรรถภาพทางกายระหว่างหลักสูตร (ยกเว้นหลักสูตร
นายทหารประทวนเป็ น นายทหารสั ญ ญาบั ต ร) ซึ ่ ง คะแนนที ่ ไ ด้ ม ี ผ ลต่ อ จำนวนครั ้ ง ที ่ ต ้ อ งทดสอบ และ
การประเมินคุณลักษณะส่วนบุคคล นายทหารนักเรียนจึงควรหมั่นออกกำลังกายก่อนเข้ารับการศึกษา
๔.๓ อุปกรณ์อิเ ล็กทรอนิกส์ ความต้องการขั้นต่ำคือ Smart Phone (Android หรือ IOS) แต่ห าก
นายทหารนักเรีย นสามารถเตรีย ม Tablet หรือ Notebook ได้ จะเป็นการสะดวกต่อการทำแบบฝึกหั ด
และสอบภาควิชาการมากขึ้น
๔.๔ เครื่องแบบที่ต้องเตรียม
๔.๔.๑ ทหารชาย เครื่องแบบปกติเทาคอพับแขนยาวอินทรธนูแข็ง
๔.๔.๒ ทหารหญิง เครื่องแบบปกติคอพับแขนยาวอินทรธนูแข็ง
๔.๔.๓ ข้าราชการกลาโหมพลเรือนชาย เครื่องแบบปกติเทาคอพับแขนยาว
๔.๔.๔ ข้าราชการกลาโหมพลเรือนหญิง เครื่องแบบปกติคอเปิดแขนยาว
๔.๔.๕ ชุดฝึก ค หมวกทรงอ่อนสีน้ำเงินดำ (รวมทั้งหมวกแก๊ปทรงอ่อนสีพราง) เสื้อฝึกสีพราง
ปล่อยเอว กางเกงฝึกขายาวสีพราง รองเท้าสูงครึ่งน่องหนังสีดำชนิดผูกเชือก ห่วงถ่วงปลายขากางเกง (ซิ่งผ้า
หรือโลหะ)
๔.๔.๖ กระบี่พร้อมสายกระบี่ และถุงมือสีขาว (เฉพาะทหารชายและข้าราชการกลาโหมพลเรือนชาย)
หมายเหตุ : เครื ่ อ งแบบข้ อ ๔.๔.๑ - ๔.๔.๔ ใช้ ส ั ป ดาห์ ล ะประมาณ ๓ วั น ส่ ว นข้ อ ๔.๔.๕
ใช้สัปดาห์ละประมาณ ๒ วัน นายทหารนักเรียนควรวางแผนจัดหาให้เพียงพอตลอดห้วงการอบรม/ศึกษา
๔.๕ ที่พักและการเดิน ทางไป-กลั บ นายทหารนักเรียนควรหาที่พักที่อยู่ใกล้ โ รงเรียนนายทหาร
ชั้นผู้บังคับหมวดฯ หรือที่ตั้งดอนเมืองเพื่อประหยัดเวลาในการเดินทาง และหากสามารถเดินทางด้วยกัน
หลายคนโดยอาศัยรถคันเดียวกันได้ จะเป็นประโยชน์ต่อนายทหารนักเรียนทั้ง ด้านการประหยัดและลดความ
แออัดของลานจอดรถ (โดยเฉพาะรุ่นที่มีนายทหารนักเรียนมากกว่า ๒๐๐ คน)
๔.๖ วันเปิดการศึกษา ใช้ห้วงเวลา ๐๘๐๐ - ๑๗๐๐ สำหรับพิธีเปิด ปฐมนิเทศ และชี้แจงอื่นๆ
๔.๗ เอกสารแนะนำ
๔.๗.๑ https://ots.rtaf.mi.th/ ซึง่ ประกอบด้วยเอกสาร ดังนี้

๔.๗.๑.๑ หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด หรือ หลักสูตรนายทหารประทวนเป็น
นายทหารสัญญาบัตร
๔.๗.๑.๒ ระเบีย บโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
๔.๗.๑.๓ คู่มือกำลังพลทหารอากาศ
๔.๗.๑.๔ คำสั่ง กองทั พ อากาศ (เฉพาะ) ที่ ๔๐/๖๓ การพัฒ นาสมรรถภาพทางกาย
กําลังพล ทอ.
๔.๗.๒ ผู้บังคับบัญชา กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ https://educate.rtaf.mi.th/index.php/
thai-about-the-agency/commanders

๕. ความคาดหวังที่โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวดฯ มีต่อนายทหารนักเรียน
๕.๑ ข้อห้ามเด็ดขาด นายทหารนักเรียนที่เจตนากระทำความผิดฐานชู้สาว หรือ เสพ ครอบครอง
จำหน่าย ซึ่งยาเสพติดให้โทษที่ผิดกฎหมาย หรือ เจตนาถือเอาทรัพย์สินหรือสิ่งของมีค่าของทางราชการหรือ
ของผู้อื่น โดยเจ้าของไม่ย ิน ยอมเอามาเป็น ของตน จะถูกส่งกลับต้นสั งกัดและดำเนิ นการตามระเบี ย บ
ทางราชการโดยไม่มีข้อยกเว้น
๕.๒ การใช้สื่อออนไลน์ นายทหารนักเรี ยนต้องมีวิจารณญาณในการแชร์ ข้อความหรือรูปภาพใดๆ
อันจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียต่อตนเอง, รุ่นฯ, โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวดฯ, กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
และกองทัพอากาศ
๕.๓ ความรู้ เนื้อหาส่วนใหญ่ในการศึกษาภาควิชาการจะเกี่ยวข้องกับความเป็นผู้นำและผู้บังคับบัญชา
รวมทั้งประวัติ ความรู้พื้นฐาน และการจัดองค์กรของกองทัพอากาศ โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวดมิได้
คาดหวังเพียงให้นายทหารนักเรียนทราบหรือ สอบได้คะแนนดีเท่านั้น แต่ ต้องสามารถนำไปประยุกต์ใช้
ในการรับราชการต่อไปได้อีกด้วย
๕.๔ ความประพฤติ นอกเหนือจากข้อ ๕.๑ แล้ว การเป็นนายทหารที่ดีก็มิต่างอะไรจากการเป็นคนดี
นายทหารนักเรียนต้องหมั่นพัฒนาตนเองในด้านมารยาท อุปนิสัย การสังคม และดุลยพินิจ แต่สิ่งที่แต่ต่าง
จากการเป็นคนดีก็คือ นายทหารที่ดีจักต้องมีวินัยและบุคลิกที่ดีตลอดทั้งห้วงที่เป็นนายทหารนักเรียนและชีวิต
รับราชการ
๕.๕ พลานามัย หน่วยงานที่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมักมี
กำลังพลที่มีสุขภาพแข็งแรง สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ทุกสภาพแวดล้อมภายใต้ทุกความกดดัน ปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างเต็มเวลาเนื่องจากไม่ต้องเข้ารับการรักษาใดๆ และยังช่วยลดงบประมาณของหน่วยงานในการดูแลรักษา
อีกด้วย ดังนั้น นายทหารนักเรียนจึง ควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์
และพักผ่อนให้เพียงพอ

๖. คำถามที่พบบ่อย
ถาม : “ไม่มาทำประวัติ ณ โรงเรียนฯ ได้หรือไม่”
ตอบ : “ได้ ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาประสานมา หรือมีหลักฐานยืนยันความจำเป็นเท่านั้น”
ถาม : “ไม่ตัดผมมาทำประวัติ ณ โรงเรียนฯ ได้หรือไม่”
ตอบ : “ได้ แต่ผู้รับผิดชอบจะให้ไปตัดผมแล้วจึงยินยอมให้ถ่ายรูป เพื่อทำประวัติ” (นายทหาร
นักเรียนจะเสียเวลาในการทำประวัติมากขึ้น และกลับบ้านช้ากว่าผู้ที่เตรียมการมาดี)
ถาม : “ซื้อเสื้อกีฬาและกางเกงวอร์มอย่างละ ๑ ตัว ได้ไหม”
ตอบ : “ได้ หากนายทหารนักเรียนบริหารจัดการได้ดี” (โดยทั่วไปจะใช้ชุดกีฬาวันเว้นวัน)
ถาม : “บัตรราชการ สามารถรับกลับได้เมื่อไร”
ตอบ : “ภายใน ๕ วันทำการ ขึ้นอยู่กับการยื่นของนายทหารนักเรียน” (ยื่นเร็วได้เร็ว)
ถาม : “อะไรคือสาเหตุหลักที่นายทหารนักเรียนถูกส่งตัวกลับ”
ตอบ : “โดยส่วนใหญ่มี ๒ สาเหตุ คือ (๑) ชู้สาว ยาเสพติด ลักทรัพย์ (๒) ผลตรวจร่างกายไม่ผ่าน”
ถาม : “เมื่อจบหลักสูตรแล้ว จะสามารถเป็นนายทหารสัญญาบัตรที่ดีได้หรือไม่”
ตอบ : “เช่นเดียวกับสถาบัน อื่นๆ คุณภาพอยู่ที่ตัว ผู้เข้ารับการอบรม/ศึกษาเองด้วย ว่าจะมี
ความมุมานะที่จะนำสิ่งที่ได้ไปใช้หรือประยุกต์ใช้ต่อไปหรือไม่”

๗. ขนาดเสื้อชมกิจการ เสื้อกีฬา และกางเกงวอร์ม
เสื้อชมกิจการและเสื้อกีฬา
กางเกงวอร์ม
ขนาด
รอบอก(นิ้ว)
ความยาวเสื้อ (นิ้ว) ขนาด รอบสะโพก (นิ้ว) ความยาวขา (นิ้ว)
SS
36
27
S
38
28
S
38
36
M
40
29
M
40
38
L
42
30
L
42
39
XL
44
31
XL
44
40
2XL
46
32
XXL
46
41
3XL
48
33
4XL
50
34
5XL
52
35
6XL
54
36
หมายเหตุ : นายทหารนักเรียนควรทราบสรีระของตน เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการวัดและระบุขนาด

-

