
 
     แผนกการศึกษา 

แนวทางการปฏิบัติในการเรียนออนไลน์ 
แผนกการศึกษา โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 

 การปฏิบัติในการเรียนออนไลน์ในส่วนที่เกี่ยงข้องกับ ผกศ.รร.นม.ยศ.ทอ. ได้แก่ การฟังบรรยาย, 
แบบฝึกการสัมมนา และแบบฝึกปฏิบัติ โดยแต่ละกิจกรรมเมื่อต้องปฏิบัติผ่านระบบออนไลน์ จึงมีรายละเอียด
ที่ นทน.ต้องทำความเข้าใจ และปฏิบัติดังน้ี 
 1.  การฟังบรรยาย 
  ๑.๑  การบรรยายวิชาการต่าง ๆ จะเป็นการถ่ายทอดสดผ่านแอปพลิเคชันซูม (ZOOM) 
  ๑.๒  นทน.ต้องเข้าฟังบรรยายผ่าน ZOOM โดยสามารถตรวจสอบตารางการบรรยายได้
จากตารางสอนในระบบ e-Learning ของ รร.นม.ฯ 
  ๑.๓  นทน.ออนไลน์พร้อมใน ZOOM เพื่อตรวจสอบยอดก่อนเริ่มการเรียนในแตล่ะวิชา 
๑๐ นาที 
  ๑.๔  ระหว่างที่มีการเรียนการสอน นทน.ต้องอยู่ที่หน้าจอตลอดเวลา ห้ามพักโดยพลการ 
  ๑.๕  การแต่งกาย 
         ๑.๕.๑  วันจันทร์ เคร่ืองแบบฝึกสีพราง 
         ๑.๕.๒  วันอังคาร - วันศุกร์  

                 1.๕.๒.๑  ทหารชาย เคร่ืองแบบปกติเทาคอพับแขนยาวอินทรธนูแข็ง 
                 1.๕.๒.๒  ทหารหญิง เคร่ืองแบบปกติคอพับแขนยาวอินทรธนูแข็ง  
                 1.๕.๒.๓  ข้าราชการกลาโหมพลเรือนชาย  เคร่ืองแบบปกติเทาคอพับแขนยาว 
                 1.๕.๒.๔  ข้าราชการกลาโหมพลเรือนหญิง เคร่ืองแบบปกติคอเปิดแขนยาว 

 2.  แบบฝึกการสัมมนา (บฝ.ส.) 
  ๒.๑  สัมมนาผ่าน ZOOM โดยมีอาจารย์ประจำสัมมนาเป็นผู้สังเกตการณ์ 
  ๒.๒  นทน.ศึกษาหน้าที่ของตน และปฏิบัติตาม บฝ.ที่ประกาศจากหน้าระบบ e-Learning 
โดยจะทยอย Upload ก่อนหน้าการปฏิบัติทีละ บฝ. 
  ๒.๓  ฝึกสัมมนาตามวันเวลาที่กำหนดในตารางสอน 
  ๒.๔  ลิ้งค์ ZOOM ของแต่ละสัมมนา อจ.ประจำสัมมนาจะประสานโดยตรงกับ นทน. 
  ๒.๕  การแต่งกาย ให้ปฏิบัติตามข้อ ๑.๕ 
  ๒.๖  การส่งงานต่าง ๆ ให้ส่งผ่านระบบ e-Learning ของโรงเรียน (รายละเอียดชนิดไฟล์
ของงานต่าง ๆ จะกำหนดไว้ใน บฝ.) 

 3.  แบบฝึกปฏิบัติ (บฝ.ป.) 
  ๓.๑  ปฏิบัติผ่าน ZOOM โดยมีอาจารย์ประจำสัมมนาเป็นผู้กำกับดูแล 
  ๓.๒  ปฏิบัติตามวันและเวลาที่กำหนดในตารางสอน 
  ๓.๓  การแต่งกาย ให้ปฏิบัติตามข้อ ๑.๕ 
  ๓.๔  รายละเอียดการปฏิบัติต่าง ๆ  จะกำหนดไว้ในแต่ละ บฝ.หน้าระบบ e-Learning 
โดยจะทยอย Upload ก่อนหน้าการปฏิบัติทีละ บฝ. 

 คำแนะนำเพิ่มเติม  

  1. หมั่นติดตามตารางการปฏิบัติใน e-Learning อยู่เสมอ 
  2. หาก นทน.ลาหรือขาดการปฏิบัติ จะถูกตัดคะแนนใน บฝ.น้ันๆ ซึ่งจะส่งผลต่อการ 
                   วัดประเมินผลและจัดลำดับเมื่อจบการศึกษา 

  



 
    แผนกปกครอง 

แนวทางการปฏิบัติในการรายงานตัวออนไลน ์
โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 

 แนวทางการปฏิบัติการรายงานสถานภาพประจำวัน ของนายทหารนักเรียนหลักสูตร
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๙ ในการรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid - 19 เพื่อความ
สอดคล้องกับมาตรการของ ทอ. ดังน้ี. 

 ๑. การรายงานตัวเข้ารับการศึกษา 
  ๑.๑ นทน.ต้องรายงานตัวในระบบ e-Learning ของ รร.นม.ฯ ตามวันเวลาที่กำหนด 

ในช่วงเวลา ๐๖๐๐ - ๐๗๐๐ และในช่วงเวลา ๑๗๐๐ – ๑๘๐๐ + Time Line + อาการ 
  ๑.๒ กรณีที่ นทน.รายงานตัวไม่ทันตามเวลาที่กำหนดในข้อ ๑.๑ นทน.จะต้องติดต่อ  

ผปค.รร.นม.ฯ หากไม่ติดต่อจะจำหน่ายยอดเป็น “ขาดราชการ” 
  ๑.๓ กรณีที่ นทน.ไม่รายงานตัว ไม่เข้ารับการศึกษา และไม่ร่วมกิจกรรมของโรงเรียน

ตามวัน เวลาที่กำหนด และไม่ได้ขออนุญาตตามระเบียบของโรงเรียน หรือไม่ได้รับการติดต่อ ถือว่า “ขาดการศึกษา” 

 ๒. การลากิจ 
  ๒.๑ นทน.เขียนใบลาตามแบบฟอร์มในระบบ e-Learning ของ รร.นม.ฯ เรียนอาจารย์ 

ที่ปรึกษาประจำสัมมนา เพื่อนำเรียน ผอ.รร.นม.ยศ.ทอ. ผ่าน หน.ผปค.รร.นม.ฯ พิจารณาอนุญาต โดยส่งใบลา
ล่วงหน้าก่อน ๓ วันทำการ หากเกินจะถูกนำมาพิจารณาการประเมินคุณลักษณะ 

  ๒.๒ การลาจะสมบูรณ์เมื่อ ผอ.รร.นม.ฯ อนุญาตให้ลา 
  ๒.๓ ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน นทน.สามารถขออนุญาตทางโทรศัพท์ได้โดยโทรแจ้ง 

อาจารย์ที่ปรึกษาประจำสัมมนา / ผปค.รร.นม.ฯ เพื่อนำเรียน ผอ.รร.นม.ฯ ทราบ  และนทน.ฯ ต้องแสดง
หลักฐานของความเร่งด่วนด้วย 

 ๓. การลาป่วยให้ นทน.เขียนใบลาตามแบบฟอร์มในระบบ e-Learning ของ รร.นม.ฯ 
ย้อนหลังเรียนอาจารย์ที่ปรึกษาประจำสัมมนา เพื่อนำเรียน ผอ.รร.นม.ยศ.ทอ. ผ่าน  หน.ผปค.รร.นม.ฯ  
(พร้อมใบรับรองแพทย์) 

 ๔. โทษของการรายงานตัวผิดระเบียบ ให้ นทน.ฯ ปฏิบัติดังน้ี 
  ๔.๑ บันทึกวีดีโอในมือถือรายงานตัวตอนเช้าเมื่อมาถึงโรงเรียน , รายงานยอดอาจารย์

เวรประจำวัน, รายงานตัวกลับบ้าน (ชุดเคร่ืองแบบ) พร้อม บันทึกวีดีโอในมือถือ ท่าดันพื้น ๕๐ คร้ัง  
ท่า Sit up ๕๐ คร้ัง (ชุดกีฬา) จำนวน ๕ วัน พร้อมเขียนใบรายงานชี้แจงส่งทาง Line  

  ๔.๒ ลักษณะกรณีความผิดครั ้งที่ ๒ ตัดคะแนนความประพฤติตามคู่มือนายทหาร
นักเรียน หมวดคำสั่ง และระเบียบ 

    
 

 

 

 

หมายเหตุ..ศึกษาคู่มือนายทหารนักเรียนชั้นผู้บังคับหมวดฯ  https://ots.rtaf.mi.th/ 



 
    แผนกวัดและประเมินผล 

แนวทางการปฏิบัติในการสอบผ่านระบบ e – Learning  
โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 

 
๑. หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด มีการสอบภาควิชาการ ๔ ครั้ง โดยวันและเวลาในการ

สอบติดตามได้ที่ข่าวและประกาศในระบบ e – Learning รร.นม.ฯ 

๒. ในการสอบแต่ละคร้ัง ถ้าคะแนนที่ได้ต่ำกว่าคร่ึงหน่ึงของคะแนนเต็มในการสอบคร้ังน้ัน จะต้อง
ทำ     การสอบแก้ตัว โดยที่คะแนนจากการแก้ตัวต้องมากกว่าคร่ึงหน่ึงของคะแนนเต็ม และการสอบคร้ังน้ัน
จะได้เพียงคร่ึงหน่ึงของคะแนนเต็ม  

๓. รูปแบบการทดสอบออนไลน์  

๓.๑ มีการจำกัดระยะเวลาในการทำข้อสอบ (๑ ข้อ มีเวลาประมาณ ๓๐ วินาที)  
๓.๒ ๑ หน้า แสดงข้อสอบ ๑ ข้อ  
๓.๓ หลังจากเปลี่ยนข้อแล้ว ไม่มีสามารถย้อนกลับไปทำก่อนหน้าได้  
๓.๔ การส่งคำตอบ ต้องกดส่งคำตอบให้เรียบร้อยก่อนหมดเวลา  

๔. ข้อปฏิบัติระหว่างการสอบ 
๔.๑ ไม่อนุญาตให้รวมกลุ่มมากกว่า ๑ คน ระหว่างดำเนินการสอบ 
๔.๒ ไม่อนุญาตให้บันทึกข้อคำถามและคำตอบ (Screen capture) 
๔.๓ ถ้าพบการทุจริตไม่ว่ากรณีใดๆ จะปรับให้การสอบครั้งนั้นไม่ผ่าน ตัดคะแนนความ

ประพฤติ และมีผลต่อการพิจารณาผลประเมินคุณลักษณะส่วนบุคคล 
๔.๔ หากเข้าสอบเกินเวลาที่กำหนด (ภายใน ๕ นาที หลังจากเวลาเปิดระบบสอบ) จะถูกตัด

สิทธิ์ การสอบคร้ังน้ัน และต้องสอบอีกคร้ังตามวันและเวลาที่แผนกวัดและประเมินผลกำหนด โดยคะแนนที่ได้ 
จะได้เพียงครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็ม แต่หากได้คะแนนต่ำกว่าครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็ม  ก็ให้ได้คะแนนเป็นไป
ตามที่ได้ในการสอบคร้ังน้ัน 
  



 
   พัฒนาบุคลิกภาพ 

             แนวทางการปฏิบัติในการสอบผ่านระบบ e – Learning  
โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 

 การปฏิบัติในการเรียนออนไลน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ การพัฒนาบุคลิกภาพของ รร.นม.ยศ.ทอ.
ได้แก่ การออกกำลังกาย และการฝึกปฏิบัติกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ โดยแต่ละกิจกรรมต้องปฏิบัติผ่าน
ระบบออนไลน์ รายละเอียดที่ นทน.ต้องทำความเข้าใจและปฏิบัติ ดังน้ี 
 1. การออกกำลังกายส่วนตัว นทน. ให้ปฎิบัติตามการทดสอบสมรรถภาพของ ทอ.ดังน้ี 
  ๑.๑  การวิ่ง 2.4 กม. 
  ๑.๒  ดันพื้น 
  ๑.๓  ลุกน่ัง 
  ๑.๔  ใช้เกณฑ์การให้คะแนนตามการทดสอบสมรรถภาพประจำปีของ ทอ.ป ี63 

 2. ชุดออกกำลังกายและอุปกรณ์ 
  ๒.๑  ใช้เสื้อกีฬารุ่น รร.นม.หรือ เสื้อชมกิจการรุ่น  
  ๒.๒  ใช้รองเท้ากีฬาสีสุภาพและเหมาะสมกับการใช้วิ่ง 
  ๒.๓  ใช้โทรศัพท์หรือนาฬิกาในการบันทึกภาพส่งให้ อาจารย์ประจำสัมมนาประจำทุกวัน 
  ๒.๔  ใช้เสื้อคอปกสีเหลือกางเกงวอร์มสีเข้ม ดำ,น้ำเงิน,เทา กรณีเสื้อกีฬารุ่นไม่พร้อม 
  ๒.๕  ต้องมีระบบเกียรติศักด์ิชองทหาร ซื่อตรง ไม่คตโกง รับผิดชอบต่อหน้าที่ 
  ๒.๖  ให้ส่งคลิป VDO ลง Line สัมมนา ให้ อาจารย์สัมมนารับทราบ 

 3. การบันทึกการปฏิบัติ 
  ๓.๑  บันทึกผ่านโทรศัพท์มือถือ Smart Phone 
  ๓.๒  บันทึกผ่านนาฬิกาดิจิตอล Smart Watch 
  ๓.๓  หรือใช้ข้อ ๓.๑ และ ๓.๒ ร่วมกัน 
  ๓.๔  ส่งให้อาจารย์ประจำสัมมนารับทราบ ด้วย คลิป VDO หรือ ส่งเข้า Line กลุ่มสัมมนา
ตนเอง เพื่อเก็บเป็นข้อมูล นทน.ต่อไป 

 คำแนะนำเพิ่มเติม  
  1. การทดสอบมี ๓ คร้ัง 

  2. ถ้า นทน.สามารถเดินทางเข้ามาทดสอบที่ รร.นม. ได้ ก็ใช้ทดสอบจริงโดยคณะอาจารย์ 
รร.นม.ยศ.ทอ.เป็นผู้ทำการทดสอบและบันทึกคะแนน 
  ๓. ถ้า นทน.ไม่สามารถเดินทางเข้ามาทดสอบที่ รร.นม.ได้ ให้ทดสอบผ่านโทรศัพท์ และ
นาฬิกา แล้วส่งข้อมูลมาให้ อจ.สัมมนา หลังทดสอบเสร็จ 
  ๔. รอการบันทึกคะแนน และตรวจสอบคะแนน ผ่าน e-Learning รร.นม.ยศ.ทอ. 

 




