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ระเบียบกองทัพอากาศ 

ว่าด้วยการแยกประเภทก าลังพลกองทัพอากาศ 
พ.ศ.๒๕๖๑ 

 

 โดยที่ เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการแยกประเภทก าลังพล 
กองทัพอากาศ ให้มีการจ าแนกก าลังพลได้ถูกต้อง เหมาะสม ตามพ้ืนฐานความรู้ความสามารถ และต าแหน่งหน้าที่
ที่ปฏิบัติ เพ่ือให้การบริหารจัดการก าลังพลกระท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑ ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการแยกประเภทก าลังพล
กองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๖๑” 

 ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 ข้อ ๓  ให้ยกเลิก 
  ๓.๑ ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการแยกประเภทก าลังพลกองทัพอากาศ  
พ.ศ.๒๕๕๒   
  ๓.๒ ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการแยกประเภทก าลังพลกองทัพอากาศ  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔   
  ๓.๓ ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการแยกประเภทก าลังพลกองทัพอากาศ  
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๗ 

 บรรดาระเบียบหรือค าสั่งอ่ืนใด ในส่วนที่ก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้ง 
กับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน  

 ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
  ๔.๑ “การแยกประเภทก าลังพล” หมายความว่า การจ าแนกก าลั งพลของ
กองทัพอากาศออกเป็น จ าพวกทหาร สาขาจ าพวก โดยค านึงถึงคุณสมบัติและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ที่เหมาะสมที่สุด  
  ๔.๒ “เหล่าทหาร” หมายความว่า กลุ่มก าลังพลที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกัน 
และเป็นไปตามที่กระทรวงกลาโหมก าหนด 
  ๔.๓ “จ าพวกทหาร” หมายความว่า กลุ่มก าลังพลที่มีคุณสมบัติและลักษณะงาน 
ที่ปฏิบัติเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกัน 
  ๔.๔ “สาขาจ าพวก” หมายความว่า กลุ่มก าลังพลที่แบ่งย่อยออกจากจ าพวกทหาร 
โดยมีคุณสมบัติและลักษณะงานเหมือนกัน 
  ๔.๕ “ความช านาญทหารอากาศ” หมายความว่า กลุ่มของลักษณะงานที่ต้องการ 
คุณสมบัติพ้ืนฐานเดียวกัน ซึ่งแสดงโดยเลขหมายความช านาญทหารอากาศ และชื่อความช านาญทหารอากาศ 
ใช้ค าย่อว่า “ชทอ.” 

 
๔.๖  “ลักษณะงาน” ... 

(ส าเนา) 
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  ๔.๖ “ลักษณะงาน” หมายความว่า ประเภทของงานที่ก าลังพลผู้นั้นปฏิบัติ ตามที่
ได้รับมอบหมายหรือที่ก าหนดไว้ประจ าต าแหน่งซึ่งก าลังพลนั้นได้รับการบรรจุ 
  ๔.๗ “ระดับความช านาญทหารอากาศ” หมายความว่า ระดับที่ แสดงถึ ง 
ขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของก าลังพล ตามหมายเลขความช านาญทหารอากาศท่ีได้รับการแต่งตั้ง 
  ๔.๘ “เลขหมายความช านาญทหารอากาศ” หมายความว่า กลุ่มตัวเลขที่ก าหนดขึ้น 
เพ่ือใช้แสดงความช านาญทหารอากาศ ใช้ค าย่อว่า “ลชทอ.” เมื่อต้องการที่จะแสดงลักษณะของความช านาญ 
ทหารอากาศและคุณสมบัติเฉพาะของบุคคลเพ่ิมเติมให้ใช้ อักษรน าและอักษรตามได้ตามตารางที่  ๑  
และตารางท่ี ๒ ผนวก ก ท้ายระเบียบนี้ 
  ๔.๙ “เลขหมายความช านาญทหารอากาศหลัก” หมายความว่า เลขหมาย 
ความช านาญทหารอากาศที่ก าลังพลได้รับการแต่งตั้งเพ่ือรับรองความสามารถของบุคคล ซึ่งแสดงถึง  
ความช านาญทหารอากาศท่ีเหมาะสมที่สุด  
  ๔.๑๐  “เลขหมายความช านาญทหารอากาศรอง” หมายความว่า เลขหมาย 
ความช านาญทหารอากาศที่ก าลังพลได้รับการแต่งตั้งเพ่ือรับรองความสามารถของบุคคล ซึ่งแสดงถึง  
ความช านาญทหารอากาศท่ีเหมาะสมนอกเหนือจากเลขหมายความช านาญทหารอากาศหลัก 
  ๔.๑๑  “เลขหมายความช านาญทหารอากาศหน้าที่” หมายความว่า เลขหมาย 
ความช านาญทหารอากาศที่ก าหนดไว้ประจ าต าแหน่งเพ่ือแสดงถึงหน้าที่ของก าลังพลที่จะต้องปฏิบัติ 
เมื่อได้รับการบรรจุในต าแหน่งนั้น 
  ๔.๑๒  “เลขหมายรายงาน” หมายความว่า กลุ่มตัวเลขที่ก าหนดขึ้นเพ่ือแต่งตั้งให้แก่
ก าลังพลที่ได้รับการบรรจุในต าแหน่งซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติไม่ตรงกับลักษณะงานของจ าพวกทหารใด 
  ๔.๑๓  “เลขหมายรายงานหน้าที่” หมายความว่า กลุ่มตัวเลขที่ก าหนดไว้ประจ า
ต าแหน่งเพ่ือแสดงถึงหน้าที่ของก าลังพลที่จะต้องปฏิบัติเมื่อได้รับการบรรจุต าแหน่งนั้น ซึ่งมีลักษณะงาน  
ที่ปฏิบัติไม่ตรงกับลักษณะงานของจ าพวกทหารใด 
  ๔.๑๔  “อักษรน า” หมายความว่า อักษรน าหน้าเลขหมายความช านาญทหารอากาศหลัก 
เพ่ือแสดงความสามารถนอกเหนือไปจากเลขหมายความช านาญทหารอากาศนั้น 
  ๔.๑๕  “อักษรตาม” หมายความว่า อักษรย่อตามหลังเลขหมายความช านาญ 
ทหารอากาศ เพ่ือแสดงประเภทหรือแบบของเครื่องมือเครื่องใช้  อาวุธยุทโธปกรณ์  หรือหน้าที่ที่ มี
ลักษณะเฉพาะของความช านาญทหารอากาศนั้น 
  ๔.๑๖  “หลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนด” หมายความว่า หลักสูตรการศึกษาหรือ
การฝึกอบรมที่ก าหนดไว้ในผนวกการบรรยายลักษณะความช านาญทหารอากาศของแต่ละเลขหมาย  
ความช านาญทหารอากาศ หรือหลักสูตรภายนอกกองทัพอากาศที่กองทัพอากาศรับรองให้เทียบเท่าหลักสูตร
ดังกล่าว  
  ๔.๑๗  “การบรรยายลักษณะความช านาญทหารอากาศ” หมายความว่า การอธิบาย
ลักษณะความช านาญทหารอากาศของแต่ละเลขหมายความช านาญทหารอากาศ โดยกล่าวถึงค าน า  
แผนภูมิจ าพวกทหาร ความช านาญทหารอากาศ ความช านาญโดยย่อ หน้าที่และความรับผิดชอบ คุณสมบัติ 
และหลักเกณฑ์การครองยศ ซึ่งก าหนดไว้ในหมวด ๗ การบรรยายลักษณะความช านาญทหารอากาศ  
ตามผนวก ข และผนวก ค ท้ายระเบียบนี้  

 
๔.๑๘  “คุณสมบัติ” ... 
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  ๔.๑๘  “คุณสมบัติ” หมายความว่า คุณสมบัติของก าลังพลทางการศึกษา การฝึก 
ประสบการณ์ และปัจจัยอ่ืน ๆ ที่ก าลังพลจ าเป็นต้องมีหรือควรมีตามที่ก าหนดไว้ในการบรรยายลักษณะ 
ความช านาญทหารอากาศของเลขหมายความช านาญทหารอากาศนั้น 
  ๔.๑๙  “คุณสมบัติที่จ าเป็น” หมายความว่า คุณสมบัติที่ก าลังพลจ าเป็นต้องมีในการที่
จะได้รับการแต่งตั้งหรือปฏิบัติหน้าที่ต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่งตามเลขหมายความช านาญทหารอากาศนั้น 
  ๔.๒๐  “คุณสมบัติที่ ต้องการ” หมายความว่า คุณสมบัติที่ ก าลั งพลที่ ควรมี 
และเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งหรือปฏิบัติหน้าที่ต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่งตามเลขหมายความช านาญ  
ทหารอากาศนั้น   
  ๔.๒๑  “ต าแหน่ ง” หมายความว่า ชื่อต าแหน่ งที่ มี เงิน เดือนอัตราก ากับตาม 
อัตรากองทัพอากาศซึ่งแสดงถึงหน้าที่หรือภารกิจที่ต้องปฏิบัติ 
  ๔.๒๒  “ค าบรรยายลักษณะงาน” หมายความว่า ค าอธิบายหน้าที่ โดยทั่ วไป 
ของส่วนราชการและต าแหน่งนั้น ๆ ทีก่ าหนดไว้ในค าสั่งการก าหนดหน้าที่ของส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ 
  ๔.๒๓  “หน่วยหัวหน้าสายวิทยาการ” หมายความว่า หน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ 
ซึ่งรับผิดชอบก าลังพลในจ าพวกทหารตามตารางที่ ๓ ผนวก ก ท้ายระเบียบนี้และมีหน้าที่ตามที่ระเบียบนี้
ก าหนด 

 ข้อ ๕ ให้เจ้ากรมก าลังพลทหารอากาศ รักษาการตามระเบียบนี้ 

หมวด ๑ 
หลักการทั่วไปในการแยกประเภทก าลังพล 

 ข้อ ๖ ความมุ่งหมายของการแยกประเภทก าลังพลกองทัพอากาศ เพ่ือจ าแนกก าลังพลที่มี
คุณสมบัติเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันไว้เป็นประเภทเดียวกันส าหรับใช้ในการบริหารจัดการก าลังพลให้ถูกต้อง
ตรงกับความต้องการของทางราชการ 

 ข้อ ๗ ก าลังพลที่กองทัพอากาศพิจารณาแยกประเภท ได้แก่ 
  ๗.๑ นายทหารสัญญาบัตร คือ ผู้ที่ได้รับยศทหารตั้งแต่เรืออากาศตรีขึ้นไป รวมถึงผู้ที่ได้
ว่าที่ยศนั้น ๆ ด้วย 
  ๗.๒  นายทหารประทวน คือ ผู้ที่ได้รับยศทหารตั้งแต่จ่าอากาศตรีจนถึงพันจ่าอากาศเอก 
  ๗.๓ พลทหาร คือ ทหารกองประจ าการและทหารประจ าการ (พลอาสาสมัคร) 

 ข้อ ๘ กองทัพอากาศแบ่งก าลังพลออกเป็นเหล่าทหารตามคุณสมบัติของก าลังพลแล้ว 
ก าหนดการแยกประเภทก าลังพลออกเป็น จ าพวกทหาร สาขาจ าพวก และใช้กลุ่มตัวเลขแสดงความหมาย
โดยเฉพาะ เรียกว่า “เลขหมายความช านาญทหารอากาศ” ส าหรับก าลังพลที่ไม่ได้ก าหนดเป็นจ าพวกทหาร 
สาขาจ าพวกทหารไว้ ให้ใช้กลุ่มตัวเลขแสดงความหมายโดยเฉพาะ เรียกว่า “เลขหมายรายงาน”  

 ข้อ ๙ การพิจารณาก าหนดจ าพวกทหาร สาขาจ าพวก ให้พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะงาน 
ที่ปฏิบัติ โดยในหนึ่งเหล่าทหารอาจแบ่งออกเป็นจ าพวกทหารเดียวหรือหลายจ าพวกทหารและจ าพวกทหารหนึ่ง 
อาจแบ่งมาจากเหล่าทหารเดียวหรืออาจมาจากเหล่าทหารใดก็ได้ 

 ข้อ ๑๐  การก าหนดเลขหมายความช านาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร 
 

 ๑๐.๑ เลขหมาย ... 
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   ๑๐.๑ เลขหมายความช านาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร ประกอบด้วย
ตัวเลข ๔ ตัว คือ 
     ๑๐.๑.๑ ตัวเลขสองตัวแรก แทนความหมาย จ าพวกทหาร แสดงด้วยตัวเลข
สองตัว โดยเริ่มจาก ๑๑ (หนึ่ง หนึ่ง) ถึง ๙๙ (เก้า เก้า)   
     ๑๐.๑.๒ ตัวเลขตัวที่สาม แทนความหมาย สาขาจ าพวก แสดงด้วยตัวเลข 
หนึ่งตัว โดยเริ่มจาก ๑ ถึง ๙   
     ๑๐.๑.๓ ตัวเลขตัวที่สี่ แทนความหมาย ระดับความช านาญทหารอากาศ 
แสดงด้วยตัวเลขหนึ่ งตัว โดยแบ่ งออกเป็น ๔ ระดับความช านาญ โดยใช้ตัวเลข ๑ , ๓ , ๕ และ ๖  
แทนความหมายระดับความช านาญ ดังนี้ 
      ๑๐.๑.๓.๑ เลข ๑ (ระดับแรกตั้ง) แทนความหมาย ขั้นกึ่งช านาญ  
      ๑๐.๑.๓.๒ เลข ๓ (ระดับสมบูรณ์) แทนความหมาย ขั้นช านาญ  
      ๑๐.๑.๓.๓ เลข ๕ (ระดับสมบูรณ์) แทนความหมาย ขั้นช านาญมาก 
      ๑๐.๑.๓.๔ เลข ๖ (ระดับสมบูรณ์) แทนความหมาย ขั้นบริหาร  
   ๑๐.๒ เลขหมายความช านาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร ตามตารางที่ ๔ 
ผนวก ก ท้ายระเบียบนี้ 
   ๑๐.๓ เลขหมายความช านาญทหารอากาศของฝ่ายเสนาธิการและฝ่ายอ านวยการ 
หรือนายทหารเสนาธิการ ซึ่งรับผิดชอบงานสายวิทยาการใดให้มีเลขหมายความช านาญทหารอากาศตรงตาม
เลขหมายความช านาญทหารอากาศของสายวิทยาการนั้น  

 ข้อ ๑๑  การก าหนดเลขหมายความช านาญทหารอากาศของนายทหารประทวนและพลทหาร 
   ๑๑.๑ เลขหมายความช านาญทหารอากาศของนายทหารประทวนและพลทหาร 
ประกอบด้วยตัวเลข ๕ ตัว คือ  
     ๑๑.๑.๑ ตัวเลขสองตัวแรก แทนความหมาย จ าพวกทหาร แสดงด้วย
ตัวเลขสองตัว โดยเริ่มจาก ๑๑ (หนึ่ง หนึ่ง) ถึง ๙๙ (เก้า เก้า)  
     ๑๑.๑.๒ ตัวเลขตัวที่สาม แทนความหมาย สาขาจ าพวก แสดงด้วย 
ตัวเลขหนึ่งตัว โดยเริ่มจาก ๑ ถึง ๙ การแบ่งสาขาจ าพวกจะเริ่มเมื่อก าลังพลมีระดับความช านาญตั้งแต่ 
ระดับ ๓๐ ขึ้นไป ส าหรับสาขาจ าพวกที่ก าหนดด้วยเลข ๐ (ศูนย์) แสดงถึงก าลังพลอยู่ระหว่างการปรับพ้ืนฐาน 
ความช านาญในจ าพวกทหารนั้น 
     ๑๑.๑.๓  ตัวเลขสองตัวหลัง แทนความหมาย ระดับความช านาญ แสดงด้วย
ตัวเลขสองตัว ก าหนดให้มี ๕ ระดับความช านาญ โดยใช้ตัวเลข ๑๐, ๓๐, ๕๐, ๗๐ และ ๙๐ แทนความหมาย
ระดับความช านาญ ดังนี้      
      ๑๑.๑.๓.๑ เลข ๑๐ แทนความหมาย ขั้นลูกมือ 
      ๑๑.๑.๓.๒ เลข ๓๐ แทนความหมาย ขั้นก่ึงช านาญ 
      ๑๑.๑.๓.๓ เลข ๕๐ แทนความหมาย ขั้นช านาญ 
      ๑๑.๑.๓.๔ เลข ๗๐ แทนความหมาย ขั้นช านาญมาก 
      ๑๑.๑.๓.๕ เลข ๙๐ แทนความหมาย ขั้นช านาญพิเศษ 

 
 

๑๑.๒  เลขหมาย ... 



- ๕ - 
 
   ๑๑.๒ เลขหมายความช านาญทหารอากาศของนายทหารประทวนและพลทหาร 
ตามตารางท่ี ๕ ผนวก ก ท้ายระเบียบนี้  

 ข้อ ๑๒  อักษรน า  
   ๑๒.๑ อักษรน าที่ ใช้น าหน้าเลขหมายความช านาญทหารอากาศหลักของ 
นายทหารสัญญาบัตรมีดังนี้ 
     ๑๒.๑.๑ สธ. แทนความหมาย ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรโรงเรียน
เสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า  
     ๑๒.๑.๒ อส. แทนความหมาย ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรโรงเรียน
นายทหารอากาศอาวุโส กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า  
     ๑๒.๑.๓ นฝ. แทนความหมาย ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรโรงเรียน
นายทหารชั้นผู้บังคับฝูง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า  
     ๑๒.๑.๔ คท. แทนความหมาย ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรครูทหาร  
หรือเทียบเท่า 
   ๑๒.๒ อักษรน าที่ ใช้น าหน้าเลขหมายความช านาญทหารอากาศหลักของ 
นายทหารประทวน ให้ ใช้ อักษรน า คท. แทนความหมาย  ผู ้ส า เร ็จการศ ึกษาหล ักส ูต รครูทหาร  
หรือเทียบเท่า 
   ๑๒.๓ การแต่งตั้งอักษรน า ให้แต่งตั้งได้ตั้งแต่วันที่ส าเร็จหลักสูตร 

 ข้อ ๑๓  อักษรตาม ก าหนดไว้ในหมวด ๗ การบรรยายลักษณะความช านาญทหารอากาศ
ตามผนวก ข และผนวก ค  

 ข้อ ๑๔  เลขหมายความช านาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร แสดงไว้ตาม 
ตัวอย่างที่ ๑ ถึงตัวอย่างที่ ๔ ผนวก ก ท้ายระเบียบนี้ ดังนี้ 
   ๑๔.๑ ตัวอย่างที่ ๑ แสดงเลขหมายความช านาญทหารอากาศ ระดับแรกตั้ง 
ขั้นก่ึงช านาญ 
   ๑๔.๒ ตัวอย่างที่ ๒ แสดงเลขหมายความช านาญทหารอากาศ ระดับสมบูรณ์ 
ขั้นช านาญ  
   ๑๔.๓ ตัวอย่างที่ ๓ แสดงเลขหมายความช านาญทหารอากาศ ระดับสมบูรณ์ 
ขั้นช านาญมาก ประกอบอักษรน า  
   ๑๔.๔ ตัวอย่างที่ ๔ แสดงเลขหมายความช านาญทหารอากาศ ระดับสมบูรณ์ 
ขั้นบริหาร ประกอบอักษรน า  

 ข้อ ๑๕  เลขหมายความช านาญทหารอากาศของนายทหารประท วน แสดงไว้ตาม 
ตัวอย่างที่ ๕ ถึงตัวอย่างที่ ๙ ผนวก ก ท้ายระเบียบนี้ ดังนี้ 
   ๑๕.๑ ตัวอย่างที่ ๕ แสดงเลขหมายความช านาญทหารอากาศ ขั้นลูกมือ 
   ๑๕.๒ ตัวอย่างที่ ๖ แสดงเลขหมายความช านาญทหารอากาศ ขั้นก่ึงช านาญ 
   ๑๕.๓ ตัวอย่างที่ ๗ แสดงเลขหมายความช านาญทหารอากาศ ขั้นช านาญ 

 
 

 ๑๕.๔  ตัวอย่างที่ ๘ ... 
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   ๑๕.๔ ตัวอย่างที่ ๘ แสดงเลขหมายความช านาญทหารอากาศ ขั้นช านาญมาก 
ประกอบอักษรน า 
   ๑๕.๕ ตัวอย่างที่ ๙ แสดงเลขหมายความช านาญทหารอากาศ ขั้นช านาญพิเศษ 
ประกอบอักษรน า 

 ข้อ ๑๖  การก าหนดเลขหมายรายงาน ก าหนดไว้เฉพาะเลขหมายรายงานของก าลังพล 
ประเภทนายทหารสัญญาบัตรและพลทหารที่ได้รับการบรรจุในต าแหน่ง ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติไม่ตรงกับ
ลักษณะงานของจ าพวกทหารใด ดังนี้ 
   ๑๖.๑ เลขหมายรายงานของก าลังพลประเภทนายทหารสัญญาบัตร ก าหนดด้วย 
กลุ่มตัวเลขสี่ตัว เพ่ือไม่ให้ความหมายของกลุ่มตัวเลขนี้ซ้ าซ้อนกับกลุ่มตัวเลขของเลขหมายความช านาญทหารอากาศ 
จึงก าหนดให้เลขสามตัวแรกเป็น ๐๐๐ (ศูนย์ ศูนย์ ศูนย์) ส่วนเลขตัวที่สี่ ก าหนดให้ใช้ ๑ ถึง ๙ เมื่อน าเลขทั้งสี่ตัว 
มาประกอบกันเป็นเลขหมายรายงานแล้ว มีความหมายดังนี้ 
     ๑๖.๑.๑ เลขหมายรายงาน ๐๐๐๑ แทนความหมาย เลขหมายรายงาน 
ชั้นยศนายพลอากาศ 
     ๑๖.๑.๒ เลขหมายรายงาน ๐๐๐๒ แทนความหมาย เลขหมายรายงาน 
ชั้นยศนาวาอากาศเอก ซึ่งได้รับเงินเดือนอัตรานาวาอากาศเอกพิเศษ  
     ๑๖.๑.๓ เลขหมายรายงาน ๐๐๐๓ แทนความหมาย เลขหมายรายงาน 
ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศหรือรองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ  
     ๑๖.๑.๔ เลขหมายรายงาน ๐๐๐๔ แทนความหมาย เลขหมายรายงาน 
นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ าผู้บังคับบัญชา  
     ๑๖.๑.๕ เลขหมายรายงาน ๐๐๐๕ แทนความหมาย เลขหมายรายงาน 
นายทหารฝ่ายอ านวยการประจ าผู้บังคับบัญชา   
     ๑๖.๑.๖ เลขหมายรายงาน ๐๐๐๖ แทนความหมาย เลขหมายรายงาน 
หัวหน้ากอง (ทางธุรการที่บังคับบัญชารับผิดชอบงานหลายสายวิทยาการ) 
     ๑๖.๑.๗ เลขหมายรายงาน ๐๐๐๗ แทนความหมาย เลขหมายรายงาน 
หัวหน้าแผนก (ทางธุรการที่บังคับบัญชารับผิดชอบงานหลายสายวิทยาการ) 
     ๑๖.๑.๘ เลขหมายรายงาน ๐๐๐๘ แทนความหมาย เลขหมายรายงาน 
นายทหารคนสนิท 
     ๑๖.๑.๙ เลขหมายรายงาน ๐๐๐๙ แทนความหมาย เลขหมายรายงาน 
ศิษย์การบิน 
   ๑๖.๒ เลขหมายรายงานของก าลังพลประเภทพลทหารก าหนดด้วยกลุ่มตัวเลขห้าตัว 
เพ่ือไม่ให้ความหมายของกลุ่มตัวเลขนี้ซ้ าซ้อนกับกลุ่มตัวเลขของเลขหมายความช านาญทหารอากาศ 
จึงก าหนดให้ใช้เลขสามตัวแรกเป็น ๐๐๐ (ศูนย์ ศูนย์ ศูนย์) ส่วนเลขสองตัวสุดท้าย ก าหนดให้ใช้ ๒๐ เมื่อน าเลข
ทั้งห้าตัวมาประกอบกันเป็นเลขหมายรายงาน ๐๐๐๒๐ แทนความหมายเลขหมายรายงานพลทหาร 
ที่ยังไม่ผ่านการฝึกภาคท่ี ๑ 

 
 

                                                                                                                   หมวด ๒ ... 
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หมวด ๒ 
ความสัมพันธ์ของการแยกประเภทก าลังพลกับระบบงานอ่ืน 

 ข้อ ๑๗  การแยกประเภทก าลังพลกองทัพอากาศ มีความสัมพันธ์กับระบบงานอ่ืน คือ  
อัตรากองทัพอากาศ การบรรจุ การย้าย การศึกษา การฝึกงานในหน้าที่ และการทะเบียนประวัติ ดังนี้ 
   ๑๗.๑ อัตรากองทัพอากาศ 
     ๑๗.๑.๑ การก าหนดเลขหมายความช านาญทหารอากาศหน้าที่หรือ 
เลขหมายรายงานของต าแหน่งต่าง ๆ ให้มีต าแหน่งละ ๑ เลขหมาย ยกเว้นต าแหน่งที่มีหลายลักษณะงาน 
ให้มีได้ต าแหน่งละไม่เกิน ๒ เลขหมาย 
     ๑๗.๑.๒ การก าหนดระดับความช านาญของเลขหมายความช านาญ 
ทหารอากาศหน้าที่ ส าหรับต าแหน่งต่าง ๆ ต้องให้สอดคล้องกับเงินเดือนอัตรา  
   ๑๗.๒ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหาร
ประทวนเข้าด ารงต าแหน่งต่าง ๆ ต้องพิจารณาคุณสมบัติของผู้นั้นให้ตรงตามเลขหมายความช านาญ  
ทหารอากาศหน้าที่ของต าแหน่งนั้น      
   ๑๗.๓ การย้าย 
     ๑๗.๓.๑ นายทหารสัญญาบัตรย้ายเข้าด ารงต าแหน่งให้พิจารณาดังนี้ 
      ๑๗.๓.๑.๑ ต าแหน่งเงินเดือนอัตราเรืออากาศเอก ให้พิจารณา 
ผู้ที่มีเลขหมายความช านาญทหารอากาศหลักหรือเลขหมายความช านาญทหารอากาศรอง ตรงกับเลขหมาย 
ความช านาญทหารอากาศหน้าที่ โดยไม่ต้องพิจารณาระดับความช านาญของเลขหมายความช านาญทหารอากาศหลัก 
หรือเลขหมายความช านาญทหารอากาศรอง 
      ๑๗.๓.๑.๒ ต าแห น่ ง เงิน เดื อน อั ต ราน าว าอ าก าศ ตรี ถึ ง 
นาวาอากาศเอก ให้พิจารณาผู้ที่มีเลขหมายความช านาญทหารอากาศหลักหรือเลขหมายความช านาญ 
ทหารอากาศรอง ตรงกับเลขหมายความช านาญทหารอากาศหน้าที่ โดยต้องมีระดับความช านาญของ 
เลขหมายความช านาญทหารอากาศหลักหรือเลขหมายความช านาญทหารอากาศรอง เท่ากับหรือสูงกว่าระดับ
ความช านาญของเลขหมายความช านาญทหารอากาศหน้าที่  
     ๑๗.๓.๒ นายทหารประทวนย้ายเข้าด ารงต าแหน่งให้พิจารณาดังนี้ 
      ๑๗.๓.๒.๑ ต าแหน่งเงินเดือนอัตราจ่าอากาศเอก ให้ พิจารณา 
ผู้ที่มีเลขหมายความช านาญทหารอากาศหลักหรือเลขหมายความช านาญทหารอากาศรอง ตรงกับเลขหมาย 
ความช านาญทหารอากาศหน้าที่ โดยไม่ต้องพิจารณาระดับความช านาญของเลขหมายความช านาญทหารอากาศหลัก 
หรือเลขหมายความช านาญทหารอากาศรอง  
      ๑๗.๓.๒.๒ ต า แ ห น่ ง เงิ น เดื อ น อั ต ร า พั น จ่ า อ าก าศ เอ ก 
และพันจ่าอากาศเอกพิเศษ ให้ พิจารณาผู้ที่ มี เลขหมายความช านาญทหารอากาศหลักหรือเลขหมาย 
ความช านาญทหารอากาศรองตรงกับเลขหมายความช านาญทหารอากาศหน้าที่ โดยต้องมีระดับความช านาญ  
ของเลขหมายความช านาญทหารอากาศหลักหรือเลขหมายความช านาญทหารอากาศรอง เท่ากับหรือสูงกว่า
ระดับความช านาญของเลขหมายความช านาญทหารอากาศหน้าที่ 
 
 

๑๗.๓.๓  การย้าย ...   
 



- ๘ - 
 
     ๑๗.๓.๓ การย้ าย เข้ าด ารงต าแหน่ งที่ ไม่มี เลขหมายความช านาญ 
ทหารอากาศหน้าที่ก ากับไว้ ให้พิจารณาจากค าบรรยายลักษณะงานของต าแหน่งดังกล่าวว่าสอดคล้องกับ  
จ าพวกทหารใด แล้วให้ พิจารณาย้ายนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวนตามหลักเกณฑ์ 
ในข้อ ๑๗.๓.๑ หรือข้อ ๑๗.๓.๒ แล้วแต่กรณี  
     ๑๗.๓.๔ ส าหรับการย้ายตามความจ าเป็นของทางราชการ ให้เป็นไป 
ตามหลักเกณฑ์การย้ายทีก่ าหนด 
   ๑๗.๔ การศึกษาและการฝึกอบรม 
     ๑๗.๔.๑  การแยกประเภทก าลั งพล ให้ พิ จารณาพ้ื นฐานการศึ กษา 
และการฝึกอบรมของก าลังพล ทั้งก่อนเข้ารับราชการและเมื่อเข้ารับราชการแล้ว  
     ๑๗.๔.๒ ก าลังพลที่จะเข้ารับการศึกษาหรือการฝึกอบรมตามหลักสูตร 
ที่กองทัพอากาศก าหนด ให้พิจารณาจากคุณสมบัติและแผนภูมิจ าพวกทหารที่ก าหนดไว้ในผนวกการบรรยาย
ลักษณะความช านาญทหารอากาศ และผ่านการพิจารณาจากหน่วยหัวหน้าสายวิทยาการของจ าพวกทหาร 
     ๑๗.๔.๓ ก าลังพลที่ส าเร็จการศึกษาหรือการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่ก าหนด
จะได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนระดับความช านาญเลขหมายความช านาญทหารอากาศตามหลักสูตรนั้นได้ 
   ๑๗.๕ การฝึกงานในหน้าที่ นายทหารประทวนเมื่อได้รับการบรรจุเข้ารับราชการแล้ว 
จะได้รับการพิจารณาเข้ารับการฝึกงานในหน้าที่ ดังนี้ 
     ๑๗.๕.๑ ฝึกเลื่อนระดับความช านาญตามขั้นตอนในแผนภูมิจ าพวกทหาร 
ที่ก าหนดไว้ในผนวก ค โดยท าการฝึกตามเลขหมายความช านาญทหารอากาศหน้าที่ ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการฝึกจะต้อง
มีเลขหมายความช านาญทหารอากาศหลักตรงกับเลขหมายความช านาญทหารอากาศหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในต าแหน่ง 
ส าหรับผู้ที่ด ารงต าแหน่งประจ าหน่วยให้ท าการฝึกตามเลขหมายความช านาญทหารอากาศหลักของผู้นั้น เมื่อผ่าน
การฝึกงานในหน้าที่แล้วจะได้รับการเลื่อนระดับความช านาญตามเลขหมายความช านาญทหารอากาศ  
ที่ท าการฝึก 
     ๑๗.๕.๒ ฝึกเปลี่ยนสายงาน ซึ่ งหมายถึงการเปลี่ยนจ าพวกทหาร หรือ 
สาขาจ าพวก ผู้ที่เข้ารับการฝึกจะต้องมีเลขหมายความช านาญทหารอากาศรองตรงกับเลขหมายความช านาญ  
ทหารอากาศหน้าที่หรือตรงกับค าบรรยายลักษณะงานของต าแหน่งนั้น  
   ๑๗.๖ การทะเบียนประวัติ ก าลังพลที่ได้รับการแต่งตั้ง เลื่อนระดับความช านาญ
เปลี่ยนแปลง และถอดถอนเลขหมายความช านาญทหารอากาศ ให้ เจ้าหน้าที่ก าลังพลบันทึกลงใน  
ช่องรายการเกี่ยวกับความช านาญการทหารของประวัติรับราชการตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบกระทรวงกลาโหม 
หรือระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยประวัติรับราชการ 

หมวด ๓ 
หลักเกณฑ์การแยกประเภทก าลังพล 

 ข้อ ๑๘  การก าหนดเหล่าทหารนายสัญญาบัตร นายทหารประทวน และพลทหาร เมื่อได้รับ
การบรรจุเข้ารับราชการและแต่งตั้งยศ จะได้รับการก าหนดเหล่าทหารตามคุณสมบัติพ้ืนฐานของก าลังพล  
และเป็นไปตามที่กระทรวงกลาโหมก าหนด 
 
 

ข้อ ๑๙  การแต่งตั้ง ... 
 



- ๙ - 
 
 ข้อ ๑๙  การแต่งตั้งเลขหมายความช านาญทหารอากาศ ให้กระท าได้เมื่อก าลังพลผู้นั้น 
ยังไม่ได้รับการแต่งตั้งเลขหมายความช านาญทหารอากาศนั้นมาก่อน ดังนี้ 
   ๑๙.๑ การแต่งตั้งเลขหมายความช านาญทหารอากาศหลัก  
     ๑๙.๑.๑ นายทหารสัญญาบัตร 
      ๑๙.๑.๑.๑ ผู้ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการและแต่งตั้งยศเป็น 
นายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวนที่ได้รับเลื่อนยศเป็นนายทหารสัญญาบัตรจะได้รับการแต่งตั้ง  
เลขหมายความช านาญทหารอากาศหลักให้ตรงตามเลขหมายความช านาญทหารอากาศหน้าที่ของต าแหน่ง  
ที่บรรจุ ภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันบรรจุและแต่งตั้งยศ ส าหรับผู้ที่มีคุณสมบัติยังไม่ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ 
ในผนวก ข ให้พิจารณาแต่งตั้งเลขหมายความช านาญทหารอากาศในระดับแรกตั้งก่อน ส่วนผู้ที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนแล้ว ให้พิจารณาแต่งตั้งเลขหมายความช านาญทหารอากาศในระดับสมบูรณ์   
      ๑๙.๑.๑.๒ ผู้ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการและแต่งตั้งยศเป็น
นายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวนที่ได้รับการเลื่อนยศเป็นนายทหารสัญญาบัตร ถ้าต าแหน่งนั้น
ก าหนดเลขหมายความช านาญทหารอากาศหน้าที่ไว้สองเลขหมาย หรือไม่ได้ก าหนดเลขหมายความช านาญ
ทหารอากาศหน้าที่ไว้ ให้พิจารณาแต่งตั้งเลขหมายความช านาญทหารอากาศหลักตามคุณสมบัติที่เหมาะสม
ที่สุดของผู้นั้น ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามค าบรรยายลักษณะงานของต าแหน่งนั้น  
      ๑๙.๑.๑.๓ ผู้ที่ ได้ รับการบรรจุ เข้ารับราชการเป็นนายทหาร 
สัญญาบัตร จ าพวกทหารแพทย์, จ าพวกทันตแพทย์ และจ าพวกทหารเวชศาสตร์การบิน (สาขาจ าพวกแพทย์ 
เวชศาสตร์การบิน) ให้พิจารณาแต่งตั้งเลขหมายความช านาญทหารอากาศหลักในระดับสมบูรณ์ 
     ๑๙.๑.๒ นายทหารประทวน 
      ๑๙.๑.๒.๑ ผู้ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการและแต่งตั้งยศเป็น 
นายทหารประทวน จะได้รับการแต่งตั้งเลขหมายความช านาญทหารอากาศหลักให้ตรงตามเลขหมาย  
ความช านาญทหารอากาศหน้าที่ของต าแหน่งที่บรรจุ ภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันบรรจุและแต่งตั้งยศ แต่ทั้งนี้ 
ระดับความช านาญจะต้องเป็นไปตามคุณสมบัติที่ก าหนดไว้ในหมวด ๗ การบรรยายลักษณะความช านาญ 
ทหารอากาศ ผนวก ค ของเลขหมายความช านาญทหารอากาศนั้น 
      ๑๙.๑.๒.๒ ผู้ที่ ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหาร
ประทวน ถ้าต าแหน่งนั้นก าหนดเลขหมายความช านาญทหารอากาศหน้าที่ไว้สองเลขหมาย หรือไม่ได้ก าหนด
เลขหมายความช านาญทหารอากาศหน้าที่ไว้ ให้พิจารณาแต่งตั้งเลขหมายความช านาญทหารอากาศหลัก  
ตามคุณสมบัติที่เหมาะสมที่สุดของผู้นั้น ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามค าบรรยายลักษณะงานของต าแหน่งนั้น  
     ๑๙.๑.๓ พลทหาร 
      ๑๙.๑.๓.๑ ทหารกองประจ าการ จะได้รับการแต่งตั้งเลขหมาย 
ความช าน าญ ทหารอากาศหลั ก ให้ ตรงกับ เลขหมายความช าน าญ ทหารอากาศหน้ าที่ เมื่ อผ่ าน  
การฝึกภาคที่ ๑  
      ๑๙.๑.๓.๒ ทหารประจ าการ (พลอาสาสมัคร) จะได้รับการแต่งตั้ง
เลขหมายความช านาญทหารอากาศหลักให้ตรงกับเลขหมายความช านาญทหารอากาศหน้าที่  ภายใน  
๖๐ วัน นับตั้งแต่วันบรรจุเข้ารับราชการในต าแหน่งนั้น  

 
 

๑๙.๒  การแต่งตั้ง ... 
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   ๑๙.๒ การแต่งตั้งเลขหมายความช านาญทหารอากาศรอง  
     ๑๙.๒.๑ นายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน เมื่อได้รับการแต่งตั้ง
เลขหมายความช านาญทหารอากาศหลักแล้ว สามารถแต่งตั้งเลขหมายความช านาญทหารอากาศรองที่เหมาะสมได้อีก
ไม่เกิน ๒ เลขหมาย การแต่งตั้งให้กระท าได้เมื่อมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ก าหนดไว้ ดังนี้ 
      ๑๙.๒.๑.๑ มีพ้ืนฐานการศึกษาตามหลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนด 
      ๑๙.๒.๑.๒ ส าเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนด  
ให้แต่งตั้งได้ตั้งแต่วันที่ส าเร็จหลักสูตร 
      ๑๙.๒.๑.๓ มีประสบการณ์โดยได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ 
ในความช านาญทหารอากาศของเลขหมายความช านาญทหารอากาศนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน โดยมีค าสั่ง
กองทัพอากาศหรือค าสั่งของหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศสั่งการไว้  
     ๑๙.๒.๒ นายทหารสัญญาบัตรที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ 
ในผนวกการบรรยายลักษณะความช านาญทหารอากาศของเลขหมายความช านาญทหารอากาศนั้นจะได้รับ 
การแต่งตั้งเลขหมายความช านาญทหารอากาศรองในระดับสมบูรณ์ หากมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนจะได้รับ 
การแต่งตั้งเลขหมายความช านาญทหารอากาศรองในระดับแรกตั้ง   
     ๑๙.๒.๓ นายทหารประทวนที่มี พ้ืนฐานการศึกษาและประสบการณ์ 
จะได้รับการแต่งตั้งเลขหมายความช านาญทหารอากาศรองในระดับความช านาญระดับใดขึ้นอยู่กับ  
คุณวุฒิที่ขอบรรจุและประสบการณ์ตามที่ก าหนดไว้ในผนวกการบรรยายลักษณะความช านาญทหารอากาศ 
ของเลขหมายความช านาญทหารอากาศนั้น  

 ข้อ ๒๐  การเลื่อนระดับความช านาญ ให้กระท าได้เมื่อก าลังพลผู้นั้นได้รับเลขหมาย 
ความช านาญทหารอากาศมาแล้ว และมีคุณสมบัติเพิ่มขึ้นครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบดังนี้ 
   ๒๐.๑ นายทหารสัญญาบัตร 
     ๒๐.๑.๑ ผู้ที่มีประสบการณ์เพ่ิมขึ้นครบถ้วนตามเลขหมายความช านาญ
ทหารอากาศท่ีมีระดับความช านาญที่สูงกว่า  
     ๒๐.๑.๒ ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนด  
ให้เลื่อนระดับความช านาญได้เฉพาะเลขหมายความช านาญทหารอากาศหลัก หรือเลขหมายความช านาญ  
ทหารอากาศรอง ซึ่งตรงกับเลขหมายความช านาญทหารอากาศหน้าที่ของต าแหน่งที่ก าลังพลผู้นั้นบรรจุอยู่  
เท่านั้น ยกเว้น เหล่าทหารนักบิน จ าพวกทหารนักบิน เหล่าทหารต้นหน จ าพวกทหารผู้ท าการในอากาศ และ
เหล่าต้นหน จ าพวกทหารผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับ ซึ่งจะต้องมีการรักษาสมรรถภาพเป็นประจ าและต่อเนื่อง 
ให้เลื่อนเลขหมายความช านาญของเลขหมายความช านาญทหารอากาศหลักได้ด้วย ตั้งแต่วันที่ส าเร็จหลักสูตร
และมีประสบการณ์ครบถ้วน ดังนี้ 
      ๒๐.๑.๒.๑ ส าเร็จหลักสูตรโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง 
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ให้เลื่อนระดับความช านาญเป็นระดับ ๕ 
      ๒๐.๑.๒.๒ ส าเร็จหลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ 
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หลักสูตรโรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ให้เลื่อน
ระดับความช านาญเป็นระดับ ๖ 

 
 

๒๐.๑.๓  นายทหารสัญญาบัตร ... 
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     ๒๐.๑.๓ นายทหารสัญญาบัตรชั้นนาวาอากาศโท ที่ไม่ส าเร็จหลักสูตร
โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หลักสูตรโรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส  
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จะเลื่อนระดับความช านาญเป็นระดับ ๖ ได้ จะต้องเข้าหลักเกณฑ์ข้อหนึ่งข้อใด 
ดังต่อไปนี้ 
      ๒๐.๑.๓.๑ ผู้ที่มีคุณวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี ต้องเป็นผู้ที่ครอง 
เลขหมายความช านาญทหารอากาศระดับ ๕ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี มีผลประเมินสมรรถภาพข้าราชการทหาร 
อยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนดให้ย้ายเลื่อนต าแหน่งสูงขึ้นได้ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศเห็นสมควรให้  
เลื่อนระดับความช านาญเป็น ระดับ ๖ ได้  
      ๒๐.๑.๓.๒ ผู้ที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ต้องครอง 
เลขหมายความช านาญทหารอากาศ ระดับ ๕ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๗ ปี  
      ๒๐.๑.๓.๓ ผู้ที่มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า ต้องครอง 
เลขหมายความช านาญทหารอากาศ ระดับ ๕ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี  
      ๒๐.๑.๓.๔ ผู้ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ต้องครอง 
เลขหมายความช านาญทหารอากาศ ระดับ ๕ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี  
     ๒๐.๑.๔ ผู้ที่ได้รับการเลื่อนระดับความช านาญเป็นระดับ ๕ เนื่องจากส าเร็จ
หลักสูตรตามข้อ ๒๐.๑.๒.๑ ให้ก าหนดอักษรน า “นฝ.” น าหน้าเลขหมายความช านาญทหารอากาศหลัก และเลื่อนระดับ
ความช านาญเป็นระดับ ๕ ของเลขหมายความช านาญทหารอากาศหลักหรือเลขหมายความช านาญ 
ทหารอากาศรอง ที่ตรงกับเลขหมายความช านาญทหารอากาศหน้าที่  
     ๒๐.๑.๕ ผู้ที่ได้รับการเลื่อนระดับความช านาญเป็นระดับ ๖ เนื่องจากส าเร็จ 
หลักสูตรตามข้อ ๒๐.๑.๒.๒ ให้ก าหนดอักษรน า “สธ.” หรือ “อส.” น าหน้าเลขหมายความช านาญทหารอากาศหลัก 
และเลื่อนระดับความช านาญเป็นระดับ ๖ ของเลขหมายความช านาญทหารอากาศหลักหรือเลขหมาย 
ความช านาญทหารอากาศรอง ที่ตรงกับเลขหมายความช านาญทหารอากาศหน้าที่  
     ๒๐.๑.๖ ผู้ที่ได้รับการเลื่อนระดับความช านาญเป็นระดับ ๖ ตามข้อ ๒๐.๑.๒.๒ 
ให้ยกเลิกอักษรน า “นฝ.” ที่ใช้น าหน้าเลขหมายความช านาญทหารอากาศหลัก  
     ๒๐.๑.๗ การพิจารณาพ้ืนฐานการศึกษาปริญญาสาขาต่าง ๆ ประกอบ 
การเลื่อนระดับความช านาญจากระดับ ๕ เป็นระดับ ๖ ของแต่ละเลขหมายความช านาญทหารอากาศ  
ปริญญาที่น ามาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาเลื่อนระดับความช านาญนั้น จะต้องตรงกับปริญญาสาขาต่าง ๆ  
ที่ก าหนดไว้ในผนวก ก ของเลขหมายความช านาญทหารอากาศท่ีขอเลื่อนระดับความช านาญ 
   ๒๐.๒ นายทหารประทวน 
     ๒๐.๒.๑ ผู้ที่ส าเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนด 
ให้เลื่อนระดับความช านาญได้ ตั้งแต่วันที่ส าเร็จหลักสูตร  
     ๒๐.๒.๒ ผู้ที่ผ่านการฝึกงานในหน้าที่ตามเลขหมายความช านาญทหารอากาศ 
ที่มีระดับความช านาญที่สูงกว่า หรือผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถจากหน่วยหัวหน้าสายวิทยาการ 
เพ่ือเลื่อนระดับความช านาญเป็นระดับ ๙๐ ให้เลื่อนระดับความช านาญได้ตั้งแต่วันที่หัวหน้าสายวิทยาการ
อนุมัติผ่านการฝึกงานในหน้าที่ หรือวันที่ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถ ตามแต่กรณี  
 
 

๒๐.๓  พลทหาร ... 
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   ๒๐.๓ พลทหารจะได้รับการเลื่อนระดับความช านาญให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ 
ที่ใช้กับนายทหารประทวน 

 ข้อ ๒๑  การเปลี่ยนเหล่าทหาร ให้กระท าได้เมื่อก าลังพลได้รับการแยกประเภทก าลังพล 
หรือเปลี่ยนจ าพวกทหาร ต้องเปลี่ยนเหล่าทหารให้ตรงกับเหล่าทหารของจ าพวกทหารนั้น หากได้รับ 
การแยกประเภทก าลังพลหรือเปลี่ยนจ าพวกทหารเป็นจ าพวกทหารที่ไม่ได้ก าหนดเหล่าทหารก ากับไว้  
ให้ถือเป็นเหล่าทหารเดิม 

 ข้อ ๒๒  การเปลี่ยนแปลงเลขหมายความช านาญทหารอากาศ ให้กระท าได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
   ๒๒.๑ นายทหารสัญญาบัตร 
     ๒๒.๑.๑ เมื่อเปลี่ยนจ าพวกทหาร โดยจะเปลี่ยนเหล่าทหารหรือไม่ก็ตาม 
หรือเมื่อเปลี่ยนสาขาจ าพวกในจ าพวกทหารเดียวกัน ให้พิจารณาดังนี้ 
      ๒๒.๑.๑.๑ ส าเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กองทัพอากาศ
ก าหนด และมีข้อผูกพันว่าจะต้องเปลี่ยนจ าพวกทหาร หรือสาขาจ าพวก 
      ๒๒.๑.๑.๒ มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่ทางราชการต้องการ 
และมีความจ าเป็นให้เปลี่ยนจ าพวกทหาร หรือสาขาจ าพวก 
     ๒๒.๑.๒ เมื่อย้ายเข้าด ารงต าแหน่งในอัตรากองทัพอากาศที่มีเลขหมายรายงาน
ก ากับ  
      ๒๒.๑.๒.๑ ผู้ที่ย้ายเข้าด ารงต าแหน่งอัตรานาวาอากาศเอก  
ซึ่งได้รับเงินเดือนอัตรานาวาอากาศเอกพิเศษ ให้เปลี่ยนเป็นเลขหมายรายงาน ๐๐๐๒ 
      ๒๒.๑.๒.๒ ผู้ที่ย้ายเข้าด ารงต าแหน่งผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ 
หรือรองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ ให้เปลี่ยนเลขหมายรายงาน ๐๐๐๓ 
      ๒๒.๑.๒.๓ ผู้ที่ย้ายด ารงต าแหน่งนายทหารฝ่ายเสนาธิการ 
ประจ าผู้บังคับบัญชา ให้เปลี่ยนเป็นเลขหมายรายงาน ๐๐๐๔ 
      ๒๒.๑.๒.๔ ผู้ที่ย้ายด ารงต าแหน่งนายทหารฝ่ายอ านวยการ
ประจ าผู้บังคับบัญชา ให้เปลี่ยนเป็นเลขหมายรายงาน ๐๐๐๕ 
      ๒๒.๑.๒.๕ ผู้ที่ย้ายเข้าด ารงต าแหน่งหัวหน้ากอง (ทางธุรการ 
ที่บังคับบัญชารับผิดชอบงานหลายสายวิทยาการ) ให้เปลี่ยนเป็นเลขหมายรายงาน ๐๐๐๖   
      ๒๒.๑.๒.๖ ผู้ที่ย้ายเข้าด ารงต าแหน่งหัวหน้าแผนก (ทางธุรการ 
ที่บังคับบัญชารับผิดชอบงานหลายสายวิทยาการ) ให้เปลี่ยนเป็นเลขหมายรายงาน ๐๐๐๗  
      ๒๒.๑.๒.๗ ผู้ ที่ ย้ าย เข้ าด ารงต าแหน่ งน ายทหารคนสนิ ท 
ให้เปลี่ยนเป็นเลขหมายรายงาน ๐๐๐๘  
      ๒๒.๑.๒.๘ ผู้ที่ย้ายเข้าด ารงต าแหน่งศิษย์การบิน ให้เปลี่ยนเป็น
เลขหมายรายงาน ๐๐๐๙  
   ๒๒.๒ นายทหารประทวน  
     ๒๒.๒.๑ เมื่อเปลี่ยนจ าพวกทหาร โดยจะเปลี่ยนเหล่าทหารหรือไม่ก็ตาม
หรือเมื่อเปลี่ยนสาขาจ าพวกในจ าพวกทหารเดียวกัน ให้พิจารณาดังนี้ 
 
   

๒๒.๒.๑.๑  ส าเร็จการฝึกอบรม ...   
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      ๒๒.๒.๑.๑ ส าเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กองทัพอากาศ
ก าหนด และมีข้อผูกพันว่าต้องเปลี่ยนจ าพวกทหาร หรือสาขาจ าพวก  
      ๒๒.๒.๑.๒ มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่ทางราชการต้องการ 
และความจ าเป็นให้เปลี่ยนจ าพวกทหาร หรือสาขาจ าพวก 
     ๒๒.๒.๒ เมื่อผ่านการฝึกงานในหน้าที่ประเภทการฝึกเปลี่ยนสายงาน  
ซึ่งหมายถึง การเปลี่ยนจ าพวกทหาร หรือสาขาจ าพวก 
   ๒๒.๓ นายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน ต้องเปลี่ยนแปลงเลขหมาย 
ความช านาญทหารอากาศรองเป็นเลขหมายความช านาญทหารอากาศหลัก เมื่อระดับความช านาญ  
ทหารอากาศของเลขหมายความช านาญทหารอากาศรองเท่ากับหรือสูงกว่าระดับความช านาญทหารอากาศของ 
เลขหมายความช านาญทหารอากาศหลัก และมีเลขหมายความช านาญทหารอากาศรองตรงกับเลขหมาย  
ความช านาญทหารอากาศหน้าที่  ยกเว้น เหล่าทหารนักบิน จ าพวกทหารนักบิน เหล่าทหารต้นหน  
จ าพวกทหารผู้ท าการในอากาศ และเหล่าทหารต้นหน จ าพวกทหารผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับ ซึ่งจะต้องมี 
การรักษาสมรรถภาพเป็นประจ าและต่อเนื่อง ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงเลขหมายความช านาญทหารอากาศ 
   ๒๒.๔ พลทหารจะได้รับการเปลี่ยนแปลงเลขหมายความช านาญทหารอากาศ  
ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ท่ีใช้กับนายทหารประทวน 

 ข้อ ๒๓  การถอดถอนเลขหมายความช านาญทหารอากาศ นายทหารสัญญาบัตร 
นายทหารประทวน และพลทหาร ให้กระท าได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
   ๒๓.๑   ทางราชการยกเลิกเลขหมายความช านาญทหารอากาศนั้น 
   ๒๓.๒ ผู้ครองเลขหมายความช านาญทหารอากาศนั้นขอถอดถอน (เฉพาะในกรณี 
ของเลขหมายความช านาญทหารอากาศรอง) 

 ข้อ ๒๔  การแต่งตั้ง เปลี่ยนแปลง และถอดถอนเลขหมายรายงาน 
   ๒๔.๑  การแต่งตั้งเลขหมายรายงาน 
     ๒๔.๑.๑ นายทหารสัญญาบัตร ให้พิจารณาแต่งตั้งเลขหมายรายงาน  
เมื่อได้รับการบรรจุเข้ารับราชการหรือย้ายโอนมาด ารงต าแหน่งที่มี เลขหมายรายงานหน้าที่ก ากับไว้  
ในอัตรากองทัพอากาศ 
     ๒๔.๑.๒ ทหารกองประจ าการ ให้ พิจารณาแต่งตั้ งเลขหมายรายงาน 
๐๐๐๒๐ ตั้งแต่วันที่บรรจุ 
   ๒๔.๒ การเปลี่ยนแปลงเลขหมายรายงาน 
     ๒๔.๒.๑ นายทหารสัญญาบัตร จะได้รับการเปลี่ยนแปลงเลขหมาย
รายงานในกรณีดังนี้ 
      ๒๔.๒.๑.๑ ผู้ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้ด ารงต าแหน่งเงินเดือนอัตราชั้นนายพลอากาศ จะได้รับการเปลี่ยนแปลงเลขหมายรายงานเป็น ๐๐๐๑ 
      ๒๔.๒.๑.๒ ผู้ที่ได้รับเลขหมายรายงานอยู่แล้ว เมื่อย้ายเข้าด ารง
ต าแหน่งที่ก าหนดเลขหมายรายงานหน้าที่ ที่ก ากับไว้ในอัตรากองทัพอากาศ ให้เปลี่ยนแปลงเป็นเลขหมาย
รายงานนั้น 

 
 

๒๔.๒.๑.๓  ผู้ที่ได้รับ ... 
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      ๒๔.๒.๑.๓ ผู้ที่ได้รับเลขหมายรายงานอยู่แล้ว เมื่อย้ายเข้าด ารง
ต าแหน่งที่ก าหนดเลขหมายรายงานหน้าที่ หรือไม่ได้ก าหนดเลขหมายความช านาญทหารอากาศหน้าที่  
ก ากับไว้ในอัตรากองทัพอากาศ ให้เปลี่ยนแปลงเลขหมายรายงานที่มีอยู่เดิ มเป็นเลขหมายความช านาญ 
ทหารอากาศตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด  
     ๒๔.๒.๒ ทหารกองประจ าการ เมื่อผ่านการฝึกภาคที่ ๑ แล้ว ให้เปลี่ยนแปลง
เลขหมายรายงานที่มีอยู่เดิม ให้เป็นเลขหมายความช านาญทหารอากาศตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 
   ๒๔.๓ การถอดถอนเลขหมายรายงาน จะได้รับการถอดถอนเลขหมายรายงาน 
ในกรณีที่ทางราชการยกเลิกเลขหมายรายงานนั้น 

หมวด ๔ 
วิธีการด าเนินการแยกประเภทก าลังพล 

 ข้อ ๒๕  ก าลังพลของกองทัพอากาศเมื่อได้รับการก าหนดเหล่าทหาร โดยค าสั่งบรรจุ 
เข้ารับราชการและแต่งตั้งยศแล้ว จะได้รับการด าเนินการแยกประเภทก าลังพลที่เกี่ยวกับการแต่งตั้ ง การเลื่อน
ระดับความช านาญ การเปลี่ยนแปลง และการถอดถอนเลขหมายความช านาญทหารอากาศตามขั้นตอน  
การปฏิบัติดังนี้  
   ๒๕.๑ การแต่งตั้งเลขหมายความช านาญทหารอากาศหลัก ให้แก่  นายทหาร 
สัญญาบัตร นายทหารประทวน และพลทหาร ให้ปฏิบัติดังนี้ 
     ๒๕.๑.๑ ผู้ ที่ ขอรับการแต่ งตั้ ง เลขหมายความช าน าญ ทหารหลั ก  
เขียนรายงานพร้อมกรอกข้อความในใบแบบรายงานขอรับการพิจารณาแยกประเภทก าลังพล เสนอ
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นจนถึงหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ โดยผ่านนายทหารก าลังพลของหน่วย 
ตามข้ันตอนการด าเนินการแยกประเภทก าลังพล 
     ๒๕.๑.๒ นายทหารก าลังพลของหน่วย รายงานขออนุมัติหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง
กองทัพอากาศ ภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการบรรจุในต าแหน่งและแต่งตั้งยศ ส าหรับทหารกองประจ าการ 
ให้ด าเนินการ ภายใน ๖๐ วัน เมื่อผ่านการฝึกภาคที่ ๑ แล้ว 
     ๒๕.๑.๓ เมื่อได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศแล้ว  
ให้ด าเนินการออกเป็นค าสั่งของหน่วย แล้วส่งส าเนาค าสั่งให้กรมก าลังพลทหารอากาศ และหน่วยหัวหน้า 
สายวิทยาการที่เกี่ยวข้อง ภายใน ๓๐ วัน หลังจากวันที่ออกค าสั่ง 
   ๒๕.๒ การแต่งตั้งเลขหมายความช านาญทหารอากาศรอง ให้แก่นายทหาร 
สัญญาบัตร นายทหารประทวน และพลทหาร ให้ปฏิบัติดังนี้ 
     ๒๕.๒.๑ ผู้ขอรับการแต่งตั้งเลขหมายความช านาญทหารอากาศรอง  
เขียนรายงานพร้อมกรอกข้อความในใบแบบรายงานขอรับการพิจารณ าแยกประเภทก าลั งพล  
เสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น จนถึงหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ โดยผ่านนายทหารก าลังพลหน่วย 
     ๒๕.๒.๒ นายทหารก าลังพลของหน่วยตรวจสอบความถูกต้อง แล้วรายงาน
ขออนุมัติหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ 
     ๒๕.๒.๓ เมื่อได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศแล้ว 
ให้เสนอหน่วยหัวหน้าสายวิทยาการของเลขหมายความช านาญทหารอากาศรองที่ขอแต่งตั้งพิจารณา  
ให้ความเห็นชอบก่อน 
 

๒๕.๒.๔  เมื่อหน่วยหัวหน้า ... 
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     ๒๕.๒.๔ เมื่อหน่วยหัวหน้าสายวิทยาการของเลขหมายความช านาญ 
ทหารอากาศรองให้ความเห็นชอบแล้ว เสนอให้กรมก าลังพลทหารอากาศตรวจสอบความถูกต้อง 
     ๒๕.๒.๕ เมื่อกรมก าลังพลทหารอากาศตรวจสอบความถูกต้องแล้ว  
เสนอให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศที่ เป็นหน่วยต้นสังกัดออกค าสั่ งของหน่วย แล้วส่งส าเนาค าสั่ ง 
ให้กรมก าลังพลทหารอากาศ และหน่วยหัวหน้าสายวิทยาการของเลขหมายความช านาญทหารอากาศหลัก 
และเลขหมายความช านาญทหารอากาศรองที่ขอแต่งตั้งภายใน ๓๐ วัน หลังจากวันที่ออกค าสั่ง 
   ๒๕.๓ การเลื่อนระดับความช านาญ   
     ๒๕.๓.๑ การเลื่อนระดับความช านาญของเลขหมายความช านาญ 
ทหารอากาศหลักของนายทหารสัญญาบัตร ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับการแต่งตั้งเลขหมายความช านาญทหาร
อากาศหลัก โดยให้เลื่อนระดับความช านาญได้ตั้งแต่วันที่ส าเร็จหลักสูตร และ/หรือมีประสบการณ์เพ่ิมขึ้น
ครบถ้วน ยกเว้นผู้ที่ครองเลขหมายความช านาญทหารอากาศระดับ ๕ ตามข้อ ๒๐.๑.๓ เมื่อได้รับอนุมัติจาก 
หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศแล้ว ให้เสนอกรมก าลังพลทหารอากาศ เพ่ือตรวจสอบก่อนและเมื่อผ่าน  
การตรวจสอบของกรมก าลังพลทหารอากาศแล้ว จึงด าเนินการออกค าสั่งของหน่วยต่อไป 
     ๒๕.๓.๒ การเลื่อนระดับความช านาญของเลขหมายความช านาญ 
ทหารอากาศหลักของนายทหารประทวน      
      ๒๕.๓.๒.๑ ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนด 
ให้ปฏิบัติดังนี้ 
       ๒๕.๓.๒.๑(๑) เขียนรายงานพร้อมกรอกข้อความ
ในใบแบบรายงานขอรับการพิจารณาแยกประเภทก าลังพล เสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นจนถึงหัวหน้า
หน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ โดยผ่านนายทหารก าลังพลของหน่วย 
       ๒๕.๓.๒.๑(๒) นายทหารก าลั งพ ลของหน่ วย
ตรวจสอบความถูกต้องแล้วรายงานขออนุมัติหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ 
       ๒๕.๓.๒.๑(๓) เมื่ อ ได้ รั บ อนุ มั ติ จ ากหั วห น้ า 
หน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศแล้ว ให้ด าเนินการออกเป็นค าสั่งของหน่วย แล้วส่งส าเนาค าสั่งให้กรมก าลังพล
ทหารอากาศ และหน่วยหัวหน้าสายวิทยาการที่เก่ียวข้อง ภายใน ๓๐ วัน หลังจากวันที่ออกค าสั่ง 
      ๒๕.๓.๒.๒ ผู้ที่ผ่านการฝึกงานในหน้าที่หรือการทดสอบความรู้
ความสามารถจากหน่วยหัวหน้าสายวิทยาการเพื่อเลื่อนระดับความช านาญเป็นระดับ ๙๐ ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับ
การแต่งตั้งเลขหมายความช านาญทหารอากาศหลัก โดยให้นายทหารก าลังพลของหน่วยรายงานขออนุมัติ  
เลื่อนระดับความช านาญ ตั้งแต่วันที่ ได้รับอนุมัติให้ผ่านการฝึกงานในหน้าที่  หรือการทดสอบค วามรู้
ความสามารถตามแต่กรณี แล้วส่งส าเนาค าสั่งให้กรมก าลังพลทหารอากาศและหน่วยหัวหน้าสายวิทยาการ 
ภายใน ๓๐ วัน หลังจากวันที่ออกค าสั่ง 
     ๒๕.๓.๓ การเลื่อนระดับความช านาญของเลขหมายความช านาญ 
ทหารอากาศหลักของพลทหาร ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับการเลื่อนระดับความช านาญของนายทหารประทวน 
     ๒๕.๓.๔ การเลื่อนระดับความช านาญของเลขหมายความช านาญ 
ทหารอากาศรองของนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับการแต่งตั้งเลขหมาย  
ความช านาญทหารอากาศรอง 
 
 

๒๕.๔  การเปลี่ยนแปลง ... 
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   ๒๕.๔ การเปลี่ยนแปลงเลขหมายความช านาญทหารอากาศ 
     ๒๕.๔.๑ เมื่อเปลี่ยนแปลงเลขหมายของนายทหารสัญญาบัตร นายทหาร
ประทวน และพลทหาร ให้ปฏิบัติดังนี้ 
      ๒๕.๔.๑.๑ ผู้ที่ขอเปลี่ยนจ าพวกทหาร โดยจะเปลี่ยนเหล่าทหาร 
หรือไม่ก็ตาม ให้เขียนรายงานขออนุมัติพร้อมกรอกข้อความในใบแบบรายงานขอรับการพิจารณาแยกประเภท
ก าลังพลเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น จนถึงหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ โดยผ่านนายทหาร  
ก าลังพลของหน่วย 
      ๒๕.๔.๑.๒ นายทหารก าลังพลของหน่วยตรวจสอบความถูกต้อง
แล้วรายงานขออนุมัติหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ 
      ๒๕.๔.๑.๓ เมื่อหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศอนุมัติแล้ว 
เสนอให้หน่วยหัวหน้าสายวิทยาการเดิมและหน่วยหัวหน้าสายวิทยาการใหม่ ให้ความเห็นชอบ 
      ๒๕.๔.๑.๔ เมื่อหัวหน้าสายวิทยาการพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 
เสนอให้กรมก าลังพลทหารอากาศตรวจสอบความถูกต้องและด าเนินการต่อไป 
      ๒๕.๔.๑.๕ กรมก าลังพลทหารอากาศตรวจสอบความถูกต้อง
และด าเนินการออกเป็นค าสั่งกองทัพอากาศ 
     ๒๕.๔.๒ เมื่อเปลี่ยนสาขาจ าพวกของนายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน 
และพลทหาร ให้ปฏิบัติดังนี้ 
      ๒๕.๔.๒.๑ ผู้ที่ขอเปลี่ยนสาขาจ าพวก เขียนรายงานพร้อม 
ใบกรอกข้อความในแบบรายงานขอรับการพิจารณาแยกประเภทก าลั งพล เสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 
จนถึงหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ โดยผ่านนายทหารก าลังพลของหน่วย 
      ๒๕.๔.๒.๒ นายทหารก าลังพลของหน่วยตรวจสอบความถูกต้อง
แล้วรายงานขออนุมัติหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ 
      ๒๕.๔.๒.๓ เมื่อหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศอนุมัติแล้ว
เสนอให้หน่วยหัวหน้าสายวิทยาการที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบ  
      ๒๕.๔.๒.๔ เมื่อหน่วยหัวหน้าสายวิทยาการที่เกี่ยวข้องพิจารณา
ให้ความเห็นชอบแล้วเสนอให้กรมก าลังพลทหารอากาศตรวจสอบความถูกต้อง แล้วเสนอให้หน่วยขึ้นตรง
กองทัพอากาศที่เป็นต้นสังกัดด าเนินการต่อไป 
      ๒๕.๔.๒.๕ หน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศออกเป็นค าสั่งของหน่วย 
ในการเปลี่ยนแปลงสาขาจ าพวก แล้วส่งส าเนาค าสั่งให้กรมก าลังพลทหารอากาศ และหน่วยหัวหน้า  
สายวิทยาการที่เกี่ยวข้อง ภายใน ๓๐ วัน หลังจากวันที่ออกค าสั่ง       
   ๒๕.๕ การเปลี่ยนเหล่าทหารโดยไม่เปลี่ยนจ าพวกทหาร ให้ปฏิบัติดังนี้ 
     ๒๕.๕.๑ นายทหารก าลั งพลของหน่ วยรายงานขออนุมั ติหั วหน้ า 
หน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ ผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 
     ๒๕.๕.๒ เมื่อหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศอนุมัติแล้ว เสนอให้ 
กรมก าลังพลทหารอากาศด าเนินการออกค าสั่งกองทัพอากาศต่อไป 
 
 

๒๕.๖  การถอดถอน ... 
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   ๒๕.๖ การถอดถอนเลขหมายความช านาญทหารอากาศ นายทหารสัญญาบัตร 
นายทหารประทวน และพลทหาร ให้ปฏิบัติดังนี้ 
     ๒๕.๖.๑ กรณีทางราชการยกเลิกเลขหมายความช านาญทหารอากาศ 
ให้นายทหารก าลังพลของหน่วยรายงานขออนุมัติหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว 
ให้ด าเนินการออกค าสั่งเป็นค าสั่งของหน่วย แล้วส่งส าเนาค าสั่งให้กรมก าลังพลทหารอากาศ และหน่วยหัวหน้า
สายวิทยาการที่เกี่ยวข้อง ภายใน ๓๐ วัน หลังจากวันที่ออกค าสั่ง  
     ๒๕.๖.๒ กรณี ขอถอดถอนเลขหมายความช านาญทหารอากาศรอง 
 ให้ปฏิบัติดังนี้  
      ๒๕.๖.๒.๑ ผู้ที่ขอถอดถอนเลขหมายความช านาญทหารอากาศ
เขียนรายงานพร้อมกรอกข้อความในใบแบบรายงานขอรับการพิจารณาแยกประเภทก าลังพลเสนอผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับชั้น จนถึงหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ โดยผ่านนายทหารก าลังพลของหน่วย 
      ๒๕.๖.๒.๒ นายทหารก าลังพลของหน่วยตรวจสอบความถูกต้อง 
แล้วรายงานขออนุมัติหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ 
      ๒๕.๖.๒.๓ เมื่อได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ
แล้วเสนอให้หน่วยหัวหน้าสายวิทยาการที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
      ๒๕.๖.๒.๔ เมื่อหัวหน้าสายวิทยาการพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว
เสนอให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศที่เป็นต้นสังกัดด าเนินการต่อไป 
      ๒๕.๖.๒.๕ หน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศออกเป็นค าสั่งของหน่วย 
ในการถอดถอนเลขหมายความช านาญทหารอากาศนั้น แล้วส่งส าเนาค าสั่ง ให้กรมก าลังพลทหารอากาศ  
และหน่วยหัวหน้าสายวิทยาการที่เกี่ยวข้อง ภายใน ๓๐ วัน หลังจากวันที่ออกค าสั่ง 

 ข้อ ๒๖  การแต่งตั้ง เปลี่ยนแปลง และถอดถอนเลขหมายรายงาน ให้ปฏิบัติดังนี้  
   ๒๖.๑ น ายท ห ารสั ญ ญ าบั ต รชั้ น ยศ เรื ออ าก าศตรี ถึ งน าวาอ าก าศ เอก 
และทหารกองประจ าการที่ เข้าหลักเกณฑ์การแต่งตั้ ง เปลี่ยนแปลง และถอดถอนเลขหมายรายงาน 
ให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศด าเนินการออกค าสั่งของหน่วย แล้วส่งส าเนาค าสั่งให้กรมก าลังพลทหารอากาศ 
และหน่วยหัวหน้าสายวิทยาการที่เกี่ยวข้อง ภายใน ๓๐ วัน หลังจากวันที่ออกค าสั่ง 
   ๒๖.๒ นายทหารสัญญาบัตรชั้นยศนาวาอากาศเอก ซึ่งได้รับเงินเดือนอัตรา 
นาวาอากาศเอกพิเศษ ให้กรมก าลังพลทหารอากาศด าเนินการเปลี่ยนแปลงเป็นเลขหมายรายงาน ๐๐๐๒ 
โดยค าสั่งย้ายเข้าด ารงต าแหน่งซึ่งได้รับเงินเดือนอัตรานาวาอากาศเอกพิเศษ 
   ๒๖.๓ นายทหารสัญญาบัตรชั้นยศนายพลอากาศ ให้กรมก าลังพลทหารอากาศ
ด าเนินการเปลี่ยนแปลงจากเลขหมายรายงาน ๐๐๐๒ เป็นเลขหมายรายงาน ๐๐๐๑ โดยออกเป็นค าสั่ง 
กองทัพอากาศ    

 ข้อ ๒๗  การกรอกใบแบบรายงานขอรับการพิจารณาแยกประเภทก าลังพล 
   ๒๗.๑ ใบแบบรายงานขอรับการพิจารณาแยกประเภทก าลังพล แบ่งออกเป็น 
๓ ตอน ตามตัวอย่างท่ี ๑๐ ผนวก ก ท้ายระเบียบนี้ ดังนี้ 

 
 

๒๗.๑.๑  ตอนที่ ๑ ... 
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     ๒๗.๑.๑ ตอนที่ ๑ ก าลังพลผู้ขอรับการพิจารณาแยกประเภทก าลังพล 
กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน แล้วลงยศ ลายมือชื่อ ตลอดจน วัน เดือน ปี ที่รายงานขอรับ  
การพิจารณา 
     ๒๗.๑.๒ ตอนที่  ๒  น ายทห ารก าลั งพ ลตรวจสอบ และพิ จ ารณ า 
แล้วลงยศ ลายมือชื่อ ตลอดจน วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ  
     ๒๗.๑.๓ ตอนที่  ๓  หั วหน้ าหน่ วยขึ้ นตรงกองทัพอากาศพิจารณ า 
แล้วลงยศ ลายมือชื่อ ต าแหน่ง และ วัน เดือน ปี ที่พิจารณา 
   ๒๗.๒ การกรอกข้อความในใบแบบรายงานขอรับการพิจารณาแยกประเภท 
ก าลังพล ให้ปฏิบัติดังนี้ 
     ๒๗.๒.๑  ตอนที่ ๑ ก าลังพลผู้ขอรับการพิจารณาแยกประเภทก าลังพล
กรอก ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต าแหน่ง หมายเลขประจ าตัว เลขหมายความช านาญทหารอากาศหน้าที่ เหล่าทหาร  
จ าพวกทหาร เลขหมายความช านาญทหารอากาศหลัก เลขหมายความช านาญทหารอากาศรอง ตั้งแต่ ค าสั่ง
ขอรับการพิจารณา ต้องการ เหล่าทหาร จ าพวกทหาร เลขหมายความช านาญทหารอากาศหลัก เลขหมาย 
ความช านาญทหารอากาศรอง เหตุผลที่ขอรับการพิจารณา และลงยศ ลายมือชื่อ ตลอดจน วัน เดือน ปี  
ที่ขอรายงานขอรับการพิจารณา 
     ๒๗.๒.๒ ตอนที่  ๒ นายทหารก าลังพล ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้รับ 
การพิจารณาแยกประเภทก าลังพล แล้วท าเครื่องหมาย ลงในช่อง  สมควร หรือ  ไม่สมควร  
ได้รับการพิจารณา พร้อมทั้งเหตุผล แล้วลงยศ ลายมือชื่อ และวัน เดือน ปี ที่ท าการตรวจสอบ  
     ๒๗.๒.๓ ตอนที่ ๓ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ เมื่อพิจารณาแล้ว 
ให้ท าเครื่องหมาย ลงในช่อง  อนุมัติ หรือ  ไม่อนุมัติ และลงยศ ลายมือชื่อ ต าแหน่ง วัน เดือน ปี  
ที่พิจารณา 

หมวด ๕ 
ความรับผิดชอบในการด าเนินการแยกประเภทก าลังพล 

 ข้อ ๒๘  หน่วยรับผิดชอบในการแยกประเภทก าลังพล  
   ๒๘.๑ กรมก าลังพลทหารอากาศ มีหน้าที่ 
     ๒๘.๑.๑ วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ และเสนอแนะเกี่ยวกับการแยกประเภท
ก าลังพล ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในระเบียบนี้ 
     ๒๘.๑.๒  ตรวจสอบและพิจารณาการขอเลื่อนระดับความช านาญ 
จากระดับ ๕ เป็นระดับ ๖ ของนายทหารสัญญาบัตรที่ไม่ส าเร็จหลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ  
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หลักสูตรโรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือ  
เทียบเท่าหลักสูตรดังกล่าว  
     ๒๘.๑.๓ ตรวจสอบและพิจารณาการขอแต่งตั้ง เลื่อนระดับความช านาญ 
เลขหมายความช านาญทหารอากาศรอง เปลี่ยนแปลงสาขาจ าพวก และถอดถอนเลขหมายความช านาญ  
ทหารอากาศ 

 
 

๒๘.๑.๔  ตรวจสอบ ... 
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     ๒๘.๑.๔ ตรวจสอบและพิจารณาด าเนินการเปลี่ยนเหล่าทหารและ/หรือ
จ าพวกทหาร หรือเหล่าทหารและจ าพวกทหาร  
     ๒๘.๑.๕ แต่งตั้ง เปลี่ยนแปลง และถอดถอนเลขหมายรายงาน ให้แก่ 
นายทหารสัญญาบัตรซึ่งบรรจุในต าแหน่งที่ก าหนดเลขหมายรายงานหน้าที่ไว้ เฉพาะชั้นยศนาวาอากาศเอก  
ซึ่งได้รับเงินเดือนอัตรานาวาอากาศเอกพิเศษ และนายพลอากาศ 
     ๒๘.๑.๖ ตรวจสอบและพิจารณาด าเนินการในการขอแก้ไข ปรับปรุง  
และพัฒนาระบบการแยกประเภทก าลั งพลกองทัพอากาศให้ เป็นไปตามนโยบายและแผนพัฒนา 
ของกองทัพอากาศ โดยผ่านการพิจารณาของคณะเจ้าหน้าที่ชุดท างานพิจารณาระบบการแยกประเภทก าลังพล
กองทัพอากาศ และคณะกรรมการพิจารณาระบบการแยกประเภทก าลังพลกองทัพอากาศ 
     ๒๘.๑.๗ รายงานขออนุมัติผู้บัญชาการทหารอากาศ แก้ไข ปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกแบบธรรมเนียมเกี่ยวกับการแยกประเภทก าลังพล  
   ๒๘.๒ กองบัญชาการกองทัพอากาศ มีหน้าที่ตรวจสอบ พิจารณา และด าเนินการ
แยกประเภทก าลังพลในเรื่องที่ เกี่ยวกับการแต่งตั้ ง การเลื่อนระดับความช านาญ การเปลี่ยนแปลง 
และการถอดถอนเลขหมายความช านาญทหารอากาศ ให้แก่ก าลังพลในสังกัดกองบัญชาการกองทัพอากาศ 
   ๒๘.๓ กรมพลาธิการทหารอากาศ มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท าใบแบบรายงาน
ขอรับการพิจารณาแยกประเภทก าลังพลตามข้อ ๒๗.๑ ของระเบียบนี้ 
   ๒๘.๔ ส านักปลัดบัญชีทหารอากาศ มีหน้าที่สนับสนุนงบประมาณในการจัดท า 
ระเบียบแยกประเภทก าลังพลและใบแบบรายงานขอรับการพิจารณาแยกประเภทก าลังพลตามข้อ ๒๗.๑ 
ของระเบียบนี้ 
   ๒๘.๕ หน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ มีหน้าที่ 
     ๒๘.๕.๑ แต่งตั้ง เลื่อนระดับความช านาญ เปลี่ยนแปลง หรือถอดถอน 
เลขหมายความช านาญทหารอากาศ ให้แก่ก าลังพลในความรับผิดชอบ 
     ๒๘.๕.๒ รายงานขอเลื่อนระดับความช านาญจากระดับ ๕ เป็นระดับ ๖  
ส าหรับนายทหารสัญญาบัตรที่ไม่ส าเร็จหลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
หลักสูตรโรงเรียนทหารอากาศอาวุโส กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่าหลักสูตรดังกล่าว  
ให้กรมก าลังพลทหารอากาศ ตรวจสอบและพิจารณาก่อนด าเนินการออกค าสั่งของหน่วย  
     ๒๘.๕.๓ รายงานขอแต่งตั้ ง หรือเลื่อนระดับความช านาญเลขหมาย 
ความช านาญทหารอากาศรอง เปลี่ยนสาขาจ าพวกของก าลังพลในความรับผิดชอบให้กรมก าลังพลทหารอากาศ
ตรวจสอบและพิจารณา โดยผ่านหัวหน้าสายวิทยาการที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
     ๒๘.๕.๔  รายงานขอเปลี่ยนเหล่าทหารและ/หรือจ าพวกทหาร หรือ 
เหล่าทหารและจ าพวกทหาร ให้กรมก าลังพลทหารอากาศพิจารณาด าเนินการ 
     ๒๘.๕.๕ แต่งตั้ง เปลี่ยนแปลง หรือถอดถอนเลขหมายรายงาน ให้แก่ 
นายทหารสัญญาบัตรชั้นยศเรืออากาศตรีถึงนาวาอากาศเอก และพลทหาร 
     ๒๘.๕.๖  ส่งหลักฐานการแต่งตั้ง เลื่อนระดับความช านาญ เปลี่ยนแปลง
หรือถอดถอนเลขหมายรายงานของก าลั งพลในความรับผิดชอบ ให้ กรมก าลั งพลทหารอากาศ  
และหน่วยหัวหน้าสายวิทยาการที่เกี่ยวข้องทราบ  

 
๒๘.๖  หนว่ยหัวหน้า ... 
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   ๒๘.๖ หน่วยหัวหน้าสายวิทยาการ มีหน้าที่ 
     ๒๘.๖.๑  แต่งตั้ งคณะกรรมการพิจารณาระบบการแยกประเภทก าลังพล 
ของหน่วย 
     ๒๘.๖.๒ พิจารณาควบคุม สถานภาพ และจ านวนก าลังพลประจ าการ 
ในความรับผิดชอบ ส าหรับนายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน และพลทหาร กรณีออกจากประจ าการ 
ให้สังกัดกองบัญชาการกองทัพอากาศ ส าหรับนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายพลอากาศให้สังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหมตามเดิม (เก่ียวกับเรื่องเบี้ยหวัดบ าเหน็จบ านาญ)  
     ๒๘.๖.๓ พิจารณาให้ความเห็นชอบในการขอแต่งตั้ง หรือเลื่อนระดับ 
ความช านาญของเลขหมายความช านาญทหารอากาศรอง การขอเปลี่ยนแปลงเหล่าทหารและ/หรือ 
จ าพวกทหาร สาขาจ าพวก หรือการถอดถอนเลขหมายความช านาญทหารอากาศของก าลังพลในสายวิทยาการ 
ที่รับผิดชอบ 
     ๒๘.๖.๔ รายงานขอแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกแบบธรรมเนียม 
ที่เกี่ยวกับการแยกประเภทก าลังพลของสายวิทยาการที่รับผิดชอบ ให้กรมก าลังพลทหารอากาศพิจารณา 
ด าเนินการ 
     ๒๘.๖.๕ ก าหนดหลักสูตรของสายวิทยาการที่รับผิดชอบ ซึ่งเกี่ยวกับ 
การแต่งตั้งหรือเลื่อนระดับความช านาญเลขหมายความช านาญทหารอากาศ โดยพิจารณาเนื้อหาสาระของ
หลักสูตรจากหน้าที่และความรับผิดชอบที่ก าหนดไว้ในผนวกการบรรยายลักษณะความช านาญทหารอากาศ
ของแต่ละเลขหมายความช านาญทหารอากาศ 
     ๒๘.๖.๖ พิจารณาให้การศึกษา การฝึกและอบรมวิทยาการ ตลอดจน 
การควบคุม และด าเนินการฝึกงานในสายวิทยาการที่รับผิดชอบ  
     ๒๘.๖.๗ พิจารณา เสนอแนะ การบรรจุ การย้ายต าแหน่ง การเลื่อนต าแหน่ง 
การเปลี่ยนเหล่าทหารและ/หรือจ าพวกทหาร การย้ายโอน และการปลดก าลังพลในสายวิทยาการที่รับผิดชอบ 
     ๒๘.๖.๘ พิจารณายกเลิกหรือก าหนดจ าพวกทหาร สาขาจ าพวก เพ่ิมเติม 
ในสายวิทยาการที่รับผิดชอบ  
     ๒๘.๖.๙ ควบคุม ตรวจตรา ให้ค าแนะน าแก่ก าลังพลในสายวิทยาการ 
ที่รับผิดชอบ  
     ๒๘.๖.๑๐  พิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแยกประเภท 
ก าลังพลในความรับผิดชอบได้ตามความจ าเป็นโดยไม่ขัดกับระเบียบ   

 ข้อ ๒๙  ผู้รับผิดชอบในการด าเนินการด าเนินการแยกประเภทก าลังพล  
   ๒๙.๑ ผู้ที่จะขอรับการพิจารณาแยกประเภทก าลังพล จะต้องเขียนรายงานพร้อม
กรอกข้อความในใบแบบรายงานขอรับการพิจารณาแยกประเภทก าลังพลที่ก าหนดไว้ท้ายระเบียบ โดยผ่าน
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 
   ๒๙.๒  ผู้บังคับบัญชาโดยตรง มีหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการให้ก าลังพลของหน่วย
รายงานขอรับการพิจารณาแยกประเภทก าลังพล 

 
 

๒๙.๓  นายทหารก าลังพล ... 
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   ๒๙.๓ นายทหารก าลังพลหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ มีหน้าที่  
     ๒๙.๓.๑ รวบรวม ตรวจสอบความถูกต้องเกี่ยวกับการแต่งตั้ง การเลื่อนระดับ
ความช านาญ การเปลี่ยนแปลง และการถอดถอน และเลขหมายความช านาญทหารอากาศตามหลักเกณฑ์  
ที่ก าหนด เพ่ือน าเรียนขออนุมัติหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ 
     ๒๙.๓.๒  ด าเนินการเปลี่ยนเหล่าทหารให้แก่ผู้ที่ มี เหล่าทหารไม่ตรงกับ 
จ าพวกทหารทีก่ าลังพลผู้นั้นได้รับการก าหนดไว้ 
   ๒๙.๔ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ มีหน้าที่รับผิดชอบในการแยกประเภท
ก าลังพลของหน่วย 

หมวด ๖ 
คณะกรรมการเก่ียวกับการแยกประเภทก าลังพลกองทัพอากาศ 

 ข้อ ๓๐  ให้มีคณะกรรมการเกี่ยวกับการแยกประเภทก าลังพลกองทัพอากาศ ดังต่อไปนี้ 
   ๓๐.๑  คณะกรรมการพิจารณาระบบการแยกประเภทก าลังพลกองทัพอากาศ 
     ๓๐.๑.๑ คณะกรรมการพิจารณาระบบการแยกประเภทก าลั งพล
กองทัพอากาศ ประกอบด้วย 
      ๓๐.๑.๑.๑ รองเสนาธิการทหารอากาศ (สายงานก าลังพล) 
เป็นประธานกรรมการ 
      ๓๐.๑.๑.๒ เจ้ากรมก าลังพลทหารอากาศ เป็นรองประธานกรรมการ 
      ๓๐.๑.๑.๓ หัวหน้าสายวิทยาการที่เกี่ยวข้อง  เป็นกรรมการ 
      ๓๐.๑.๑.๔ ผู้อ านวยการกองการปกครอง ส านักการปกครอง 
และพัฒนาก าลังพล กรมก าลังพลทหารอากาศ  เป็นกรรมการ 
      ๓๐.๑.๑.๕ ผู้ อ านวยการกองการศึกษา ส านั กการปกครอง 
และพัฒนาก าลังพล กรมก าลังพลทหารอากาศ  เป็นกรรมการ 
      ๓๐.๑.๑.๖ ผู้อ านวยการกองการจัด ส านักนโยบายและแผน  
กรมยุทธการทหารอากาศ  เป็นกรรมการ 
      ๓๐.๑.๑.๗ ผู้ อ านวยการกองควบคุ มและพัฒนาก าลั งพล  
ส านักการปกครองและพัฒนาก าลังพล กรมก าลังพลทหารอากาศ  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
      ๓๐.๑.๑.๘ รองผู้อ านวยการกองควบคุมและพัฒนาก าลังพล  
ส านักการปกครองและพัฒนาก าลังพล กรมก าลังพลทหารอากาศ  เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
      ๓๐.๑.๑.๙ หัวหน้าแผนกควบคุมและแยกประเภทก าลังพล 
กองควบคุมและพัฒนาก าลังพล ส านักการปกครองและพัฒนาก าลังพล กรมก าลังพลทหารอากาศ  เป็นกรรมการ 
และผู้ช่วยเลขานุการ 
     ๓๐.๑.๒ คณะกรรมการพิจารณาระบบการแยกประเภทก าลั งพล
กองทัพอากาศ มีหน้าที่พิจารณา ด าเนินการ ก าหนด แก้ไข ปรับปรุงและพัฒนาระบบการแยกประเภทก าลังพล
กองทัพอากาศให้เป็นไปตามนโยบายและแผนพัฒนากองทัพอากาศ 
 
 

๓๐.๑.๓  ประธาน ... 
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     ๓๐.๑.๓ ประธานกรรมการพิจารณาระบบการแยกประเภทก าลังพล 
กองทัพอากาศ อาจเชิญผู้แทนส่วนราชการหรือเจ้าหน้าที่ผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องมาให้ค าปรึกษา หรือ  
ให้ค าชี้แจง หรือเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการพิจารณาระบบการแยกประเภทก าลังพลกองทัพอากาศได้  
ตามความจ าเป็น 
   ๓๐.๒ คณะเจ้าหน้าที่ ชุดท างานพิจารณาระบบการแยกประเภทก าลั งพล
กองทัพอากาศ  
     ๓๐.๒.๑ คณะเจ้าหน้าที่ชุดท างานพิจารณาระบบการแยกประเภท 
ก าลังพลกองทัพอากาศ ประกอบด้วย 
      ๓๐.๒.๑.๑ รองเจ้ากรมก าลังพลทหารอากาศ  เป็นหัวหน้า 
คณะเจ้าหน้าที่  

      ๓๐.๒.๑.๒ ผู้อ านวยการส านักการปกครองและพัฒนาก าลังพล
กรมก าลังพลทหารอากาศ  เป็นรองหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ 
      ๓๐.๒.๑.๓ ผู้แทนหน่วยหัวหน้าสายวิทยาการที่ เกี่ยวข้อง 
เป็นเจ้าหน้าที่ 

      ๓๐.๒.๑.๔ ผู้อ านวยการกองการปกครอง ส านักการปกครอง
และพัฒนาก าลังพล กรมก าลังพลทหารอากาศ  เป็นเจ้าหน้าที่ 

      ๓๐.๒.๑.๕ ผู้อ านวยการกองการศึกษา ส านักการปกครอง 
และพัฒนาก าลังพล กรมก าลังพลทหารอากาศ  เป็นเจ้าหน้าที่ 

      ๓๐.๒.๑.๖ ผู้อ านวยการกองควบคุมและพัฒนาก าลั งพล  
ส านักการปกครองและพัฒนาก าลังพล กรมก าลังพลทหารอากาศ  เป็นเจ้าหน้าที่ 

      ๓๐.๒.๑.๗ ผู้อ านวยการกองการจัด ส านักนโยบายและแผน  
กรมยุทธการทหารอากาศ  เป็นเจ้าหน้าที่ 
      ๓๐.๒.๑.๘ รองผู้อ านวยการกองควบคุมและพัฒนาก าลังพล
ส านักการปกครองและพัฒนาก าลังพล กรมก าลังพลทหารอากาศ  เป็นเจ้าหน้าที่ 
      ๓๐.๒.๑.๙ หัวหน้าแผนกควบคุมและแยกประเภทก าลังพล 
กองควบคุมและพัฒนาก าลังพล ส านักการปกครองและพัฒนาก าลังพล กรมก าลังพลทหารอากาศ  
เป็นเจ้าหน้าที่และเลขานุการ 
     ๓๐.๒.๒ คณะเจ้าหน้าที่ชุดท างานพิจารณาระบบการแยกประเภท 
มีหน้าที่ด าเนินการพิจารณากลั่นกรองเกี่ยวกับเรื่องการขอก าหนด แก้ไข ปรับปรุงและพัฒนาระบบการแยก
ประเภทก าลังพล ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนพัฒนากองทัพอากาศ ก่อนน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาระบบการแยกประเภทก าลังพลกองทัพอากาศ    
     ๓๐.๒.๓ หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ชุดท างานพิจารณาระบบการแยกประเภท 
ก าลังพลกองทัพอากาศ อาจเชิญผู้แทนส่วนราชการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่ เกี่ยวข้องมาให้ค าปรึกษา หรือ  
ให้ค าชี้แจง หรือเข้าร่วมประชุมกับคณะเจ้าหน้าที่ชุดท างานพิจารณาระบบการแยกประเภทก าลังพล
กองทัพอากาศได้ตามความจ าเป็น 
   ๓๐.๓ คณะกรรมการพิจารณาระบบการแยกประเภทก าลังพลของหน่วย 
หัวหน้าสายวิทยาการ 

 
๓๐.๓.๑  คณะกรรมการ ... 
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     ๓๐.๓.๑ คณะกรรมการพิจารณาระบบการแยกประเภทก าลังพลของ
หน่วยหัวหน้าสายวิทยาการ ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า ๕ คน ดังนี้ 
      ๓๐.๓.๑.๑  รองหัวหน้าหน่วยหรือเสนาธิการของหน่วยหัวหน้า
สายวิทยาการ  เป็นประธานกรรมการ 
      ๓๐.๓.๑.๒ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงของหน่วยหัวหน้าสายวิทยาการ  
เป็นกรรมการ 
      ๓๐.๓.๑.๓ นายทหารบริหารก าลั งพลของหน่ วยหั วหน้ า 
สายวิทยาการ  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
     ๓๐.๓.๒ คณะกรรมการพิจารณาระบบการแยกประเภทก าลังพลของ
หน่วยหัวหน้าสายวิทยาการ มีหน้าที่พิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องการขอก าหนด แก้ไข ปรับปรุงและพัฒนา 
ระบบการแยกประเภทก าลังพลของสายวิทยาการที่รับผิดชอบ ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนพัฒนา
กองทัพอากาศ รวมทั้งพิจารณาการขอแต่งตั้ง หรือเลื่อนระดับความช านาญทหารอากาศรอง หรือเปลี่ยนแปลง 
หรือถอดถอนเลขหมายความช านาญทหารอากาศในสายวิทยาการที่เกี่ยวข้อง 
     ๓๐.๓.๓ ประธานกรรมการพิจารณาระบบการแยกประเภทก าลังพลของ
หน่วยหัวหน้าสายวิทยาการ อาจเชิญผู้แทนส่วนราชการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องมาให้ค าปรึกษาหรือ  
ให้ค าชี้แจง หรือเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการพิจารณาระบบการแยกประเภทก าลังพลของหน่วยหัวหน้า
สายวิทยาการได้ตามความจ าเป็น 

หมวด ๗ 
การบรรยายลักษณะความช านาญทหารอากาศ 

 ข้อ ๓๑  การบรรยายลักษณะความช านาญทหารอากาศนายทหารสัญญาบัตรตามผนวก ข 
และการบรรยายลักษณะความช านาญทหารอากาศนายทหารประทวนและพลทหารตามผนวก ค ท้ายระเบียบนี้ 
ให้มีหัวข้อต่อไปนี้ 
   ๓๑.๑ ค าน า กล่าวถึงจ าพวกทหาร โดยอธิบายถึงความรู้ความสามารถของก าลังพล 
อาจรวมถึงหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติงานในสายงานนั้น ความรู้ความสามารถต้องครอบคลุมและสอดคล้องกับภารกิจ
ของสายวิทยาการที่รับผิดชอบจ าพวกทหาร 
   ๓๑.๒ แผนภูมิจ าพวกทหาร แสดงถึงการเลื่อนระดับความช านาญและความสัมพันธ์
เกี่ยวเนื่องกันของจ าพวกทหารนั้น ตามตัวอย่างท่ี ๑๑ และตัวอย่างท่ี ๑๒ ผนวก ก ท้ายระเบียบนี้ 
   ๓๑.๓ ความช านาญทหารอากาศ กล่าวถึงชื่อความช านาญทหารอากาศและเลขหมาย 
ความช านาญทหารอากาศนั้น 
   ๓๑.๔ ความช านาญโดยย่อ กล่าวถึงความสามารถในการปฏิบัติงานโดยย่อ 
ตามขอบเขตของระดับความช านาญทหารอากาศนั้น 
   ๓๑.๕ หน้าที่และความรับผิดชอบ กล่าวถึงงานที่จะต้องปฏิบัติด้วยความรับผิดชอบ
ตามขอบเขตระดับความช านาญของแต่ละเลขหมายความช านาญทหารอากาศนั้น เช่น การก าหนดนโยบาย 
การวางแผน อ านวยการ และติดต่อประสานงาน ตลอดถึงการควบคุมก ากับดูแล การให้ค าแนะน า และการปฏิบัติ 
หรือช่วยเหลือการปฏิบัติโดยไม่รวมถึงหน้าที่ในการปกครองบังคับบัญชาและการปฏิบัติตามระเบียบวินัยทหาร 

 
๓๑.๖  คุณสมบัติ ... 
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   ๓๑.๖ คุณสมบัติ กล่าวถึงความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในงานที่ต้องปฏิบัติ 
อันเป็นคุณสมบัติของก าลังพลที่จ าเป็นหรือต้องการ เพ่ือให้ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศนั้น 
ประกอบด้วย 
     ๓๑.๖.๑ การศึกษา กล่าวถึงพ้ืนฐานการศึกษา หรือคุณวุฒิทางการศึกษา 
ของสถาบันอันเป็นคุณสมบัติของก าลังพลที่จ าเป็นหรือต้องการ เพ่ือให้ได้รับเลขหมายความช านาญ  
ทหารอากาศ หรือเลื่อนระดับความช านาญทหารอากาศนั้น 
     ๓๑.๖.๒ การฝึก กล่าวถึงการอบรมทางด้านอาชีพทหารอันเป็นคุณสมบัติ 
ของก าลังพลที่จ าเป็นหรือต้องการ เพ่ือให้ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศ หรือเลื่อนระดับ  
ความช านาญทหารอากาศนั้น 
     ๓๑.๖.๓ ประสบการณ์ กล่าวถึงระยะเวลาการปฏิบัติงานในความช านาญ
ทหารอากาศ อันเป็นคุณสมบัติของก าลังพลที่จ าเป็นหรือต้องการ เพ่ือให้ได้รับเลขหมายความช านาญ 
ทหารอากาศ หรือเลื่อนระดับความช านาญทหารอากาศนั้น 
     ๓๑.๖.๔ อ่ืน ๆ กล่าวถึงคุณสมบัติเฉพาะที่จ าเป็นต้องมี หรือควรมีเพ่ิมเติม 
เช่น มาตรฐานด้านกายภาพ การเข้าถึงชั้นความลับ เป็นต้น 
   ๓๑.๗ เกณฑ์การครองยศ กล่าวถึงระดับชั้นยศที่ต้องสอดคล้องกับระดับความช านาญนั้น 

  ประกาศ  ณ  วันที่     ๑๕ มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๑ 
 
 
   (ลงชื่อ) พลอากาศเอก จอม  รุ่งสว่าง 
                                                  (จอม  รุ่งสว่าง) 
                                                            ผู้บัญชาการทหารอากาศ 
 

 
การแจกจ่าย 
-  นขต.ทอ. และ นขต.กพ.ทอ. 

ส ำเนำถูกต้อง 

 (ลงชื่อ)น.อ.สมชำย  แจ่มจันทร์ 
 (วิโรช  พยำน้อย) 
 ผอ.กคพ.สปพ.กพ.ทอ. ร.ต.หญิง ศิริเพ็ญ ฯ  พิมพ์/ทำน 
 ๙  มี.ค.๖๑ น.ท.มนธร ฯ           ตรวจ 

 

ส ำเนำถูกต้อง 

 (ลงชื่อ)     น.อ. สมชำย  แจ่มจันทร์ 
 ( ส ม ช ำ ย   แ จ่ ม จั น ท ร์ ) 
 ผอ.กคพ.สปพ.กพ.ทอ. ร.อ.ประเสริฐ ฯ  พิมพ์/ทำน 
 ม.ค.60 น.ท.มนธร ฯ ตรวจ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผนวก ก 
การอธิบายเลขหมายความช านาญทหารอากาศ 
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ตารางท่ี ๑   การอธิบายเลขหมายความช านาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร 
  (ตามระเบียบข้อ ๔.๘) 
 
ล าดับ ลักษณะ ความช านาญ 

๑ 
 
 

๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
 

อักษรน า 
 
 
ตัวเลขสองตัวแรก 
ตัวเลขตัวที่สาม 
ตัวเลขตัวที่สี่ 
อักษรตาม 
 
 
 

อักษรย่อน าหน้าเลขหมายความช านาญทหารอากาศ 
เพ่ือแสดงความสามารถ นอกเหนือไปจากเลขหมาย 
ความช านาญทหารอากาศนั้น 
จ าพวกทหาร 
สาขาจ าพวก 
ระดับความช านาญ 
อักษรย่อท้ายเลขหมายความช านาญทหารอากาศเพ่ือแสดง 
ประเภทแบบของเครื่องมือเครื่องใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ หรือ 
หน้าที่ที่มีลักษณะเฉพาะของความช านาญทหารอากาศนั้น 

 
 
 
ตารางท่ี ๒   การอธิบายเลขหมายความช านาญทหารอากาศของนายทหารประทวนและพลทหาร 
  (ตามระเบียบข้อ ๔.๘) 
 
ล าดับ ลักษณะ ความช านาญ 

๑ 
 
 

๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
 

อักษรน า 
 
 
ตัวเลขสองตัวแรก 
ตัวเลขตัวที่สาม 
ตัวเลขสองตัวสุดท้าย 
อักษรตาม 

อักษรย่อน าหน้าเลขหมายความช านาญทหารอากาศ 
เพ่ือแสดงความสามารถ นอกเหนือไปจากเลขหมาย 
ความช านาญทหารอากาศนั้น 
จ าพวกทหาร 
สาขาจ าพวก 
ระดับความช านาญ 
อักษรย่อท้ายเลขหมายความช านาญทหารอากาศเพ่ือแสดง 
ประเภทแบบของเครื่องมือเครื่องใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ หรือ 
หน้าที่ที่มีลักษณะเฉพาะของความช านาญทหารอากาศนั้น 
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ตัวอย่างที่ ๑  แสดงเลขหมายความช านาญทหารอากาศระดับแรกตั้ง ขั้นก่ึงช านาญ 
                  (ตามระเบียบข้อ ๑๔.๑) 
 
  เลขหมายความช านาญทหารอากาศ 
 
 
 
 
                                                  
                                                                      
                                          (ตัวเลขสองตัวแรก) 
      จ าพวกทหารก าลังพล 
                                                                  (ตัวเลขตัวที่สาม)   
       สาขาจ าพวกก าลังพล                                                                                
                                                                                          (ตัวเลขตัวที่สี่) 
   ระดับความช านาญ ขั้นกึ่งช านาญ 
 
 
  หมายถึง  เลขหมายความช านาญทหารอากาศของนายทหารก าลังพล  ที่มีระดับความช านาญ 
ขั้นก่ึงช านาญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗๓
๓ 

  ๑   ๑ 



- ๔ -  
 
ตัวอย่างที่ ๒  แสดงเลขหมายความช านาญทหารอากาศระดับสมบูรณ์ ขั้นช านาญ 
                  (ตามระเบียบข้อ ๑๔.๒) 
 
                                                                 เลขหมายความช านาญทหารอากาศ 
    
 
 
 
                                                  
                                                                       
                                          (ตัวเลขสองตัวแรก) 
    จ าพวกทหารก าลังพล 
                                                               (ตัวเลขตัวที่สาม)   
       สาขาจ าพวกก าลังพล                                                                                   
                                                                                       (ตัวเลขตัวที่สี่) 
   ระดับความช านาญ ขั้นช านาญ 
 
 
            หมายถึง เลขหมายความช านาญทหารอากาศของนายทหารก าลังพล  ที่มีระดับความช านาญ 
ขั้นช านาญ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๗๓  
๗๓ 

  ๑   ๓ 
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ตัวอย่างที ่๓  แสดงเลขหมายความช านาญทหารอากาศระดับสมบูรณ์ ขั้นช านาญมาก ประกอบอักษรน า  
                  (ตามระเบียบข้อ ๑๔.๓) 
 
                                                                            เลขหมายความช านาญทหารอากาศ 
 
 
 
 
                               ส าเร็จการศึกษาหลักสูตร 
                           โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง 
                           กรมยทุธศึกษาทหารอากาศ                           
                                                                (ตัวเลขสองตัวแรก)                            
             จ าพวกทหารก าลังพล 
                                                                                     (ตัวเลขตัวที่สาม)  
             สาขาจ าพวกก าลังพล                                                                                           
                                                                                                        (ตัวเลขตัวที่สี่) 
             ระดับความช านาญ ขั้นช านาญมาก       
 
          หมายถึง เลขหมายความช านาญทหารอากาศของนายทหารก าลังพลชั้นสูง ซึ่งส าเร็จหลักสูตรโรงเรียน
นายทหารชั้นผู้บังคับฝูง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อักษรน า 

นฝ. ๗๓
๓ 

   ๑    ๕ 



อักษรน า 
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ตัวอย่างที่ ๔  แสดงเลขหมายความช านาญทหารอากาศระดับสมบูรณ์ ขั้นบริหาร  
                  (ตามระเบียบข้อ ๑๔.๔) 
                                                                                
                                                                                เลขหมายความช านาญทหารอากาศ 
 
 
                     ส าเร็จการศึกษาหลักสูตร 
                     โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ 
                     กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
                               
                                                                    (ตัวเลขสองตัวแรก)                            
                      จ าพวกทหารก าลังพล 
                                                                                       (ตัวเลขตัวที่สาม)  
                      สาขาจ าพวกก าลังพล                                                                      
                                                                                                         (ตัวเลขตัวที่สี่)                                  
                     ระดับความช านาญ ขั้นบริหาร 
 
 
  หมายถึง เลขหมายความช านาญทหารอากาศของนายทหารก าลังพลอาวุโส ซึ่งส าเร็จหลักสูตร
โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สธ.  ๗๓   ๑   ๖ 
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ตัวอย่างที่ ๕  แสดงเลขหมายความช านาญทหารอากาศ ขั้นลูกมือ (ตามระเบียบข้อ ๑๕.๑) 
 
                                                                              เลขหมายความช านาญทหารอากาศ 
                  
 
 
       
              
                                                             (ตัวเลขสองตัวแรก)                            
 จ าพวกทหารก าลังพล 
                                                                               (ตัวเลขตัวที่สาม) 
                     ก าลังพลอยู่ระหว่าง 
                     การปรับพ้ืนฐานความช านาญ 
                                                                      (ตวัเลขสองตัวสุดท้าย) 
                     ระดับความช านาญ ขั้นลูกมือ 
                                                     
                   
 
    หมายถึง เลขหมายความช านาญทหารอากาศของลูกมือก าลังพล ที่มีระดับความช านาญ 
ขั้นลูกมือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๗๓   ๐  ๑๐ 
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ตัวอย่างที่ ๖  แสดงเลขหมายความช านาญทหารอากาศ ขั้นกึ่งช านาญ (ตามระเบียบข้อ ๑๕.๒) 
 
                                                                    เลขหมายความช านาญทหารอากาศ 
  
 
 
       
                                            (ตัวเลขสองตัวแรก)                            
     จ าพวกทหารก าลังพล 
                                                                  (ตัวเลขตัวที่สาม) 
     สาขาจ าพวกก าลังพล                                          
                                                                               (ตัวเลขสองตัวสุดท้าย)     
     ระดับความช านาญ ขั้นก่ึงช านาญ 
 
  
  หมายถึง เลขหมายความช านาญทหารอากาศของเจ้าหน้าที่ฝึกหัดก าลังพล ที่มีระดับความช านาญ 
ขั้นก่ึงช านาญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๗๓   ๑  ๓๐ 



- ๙ -  
 

ตัวอย่างที่ ๗  แสดงเลขหมายความช านาญทหารอากาศ ขั้นช านาญ (ตามระเบียบข้อ ๑๕.๓) 
 
                                                                  เลขหมายความช านาญทหารอากาศ 
  
 
 
       
                                                                          
                                            (ตัวเลขสองตัวแรก) 
จ าพวกทหารก าลังพล 
                                                                  (ตัวเลขตัวที่สาม) 
สาขาจ าพวกก าลังพล                                                                                                                                                                           
                                                                              (ตัวเลขสองตัวสุดท้าย)      
ระดับความช านาญ ขั้นช านาญ 
 
   
  หมายถึง เลขหมายความช านาญทหารอากาศของเจ้าหน้าที่ก าลังพล ที่มีระดับความช านาญ 
ขั้นช านาญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๗๓ ๑ ๕๐ 



- ๑๐ -  
 

ตัวอย่างที่ ๘  แสดงเลขหมายความช านาญทหารอากาศ ขั้นช านาญมาก ประกอบอักษรน า 
                 (ตามระเบียบข้อ ๑๕.๔) 
 
                                                           เลขหมายความช านาญทหารอากาศ 
                                                อักษรน า  
 
 
      
ส าเร็จหลักสูตรครูทหาร                           
                                          (ตัวเลขสองตัวแรก) 
จ าพวกทหารก าลังพล 
                                                                (ตัวเลขตัวที่สาม) 
สาขาจ าพวกก าลังพล                                                   
                                                                           (ตัวเลขสองตัวสุดท้าย) 
ระดับความช านาญ ขั้นช านาญมาก 
 
   
          หมายถึง เลขหมายความช านาญทหารอากาศของเจ้าหน้าที่ช านาญการก าลังพล ซึ่งส าเร็จหลักสูตร 
ครูทหาร   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๗๓ ๑ ๗๐  คท. 
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ตัวอย่างที่ ๙  แสดงเลขหมายความช านาญทหารอากาศ ขั้นช านาญพิเศษ ประกอบอักษรน า 
                  (ตามระเบียบข้อ ๑๕.๕) 
 
                                                            เลขหมายความช านาญทหารอากาศ 
                                                อักษรน า  
 
 
      
ส าเร็จหลักสูตรครูทหาร                           
                                             ตัวเลขสองตัวแรก) 
จ าพวกทหารช่างอากาศ 
                                                                (ตัวเลขตัวที่สาม) 
สาขาจ าพวกช่างบริภัณฑ์ภาคพ้ืน                                                   
                                                                            (ตัวเลขสองตัวสุดท้าย) 
ระดับความช านาญ ขั้นช านาญพิเศษ 
 
   
          หมายถึง เลขหมายความช านาญทหารอากาศของหัวหน้าช่างบริภัณฑ์ภาคพ้ืน ซึ่งส าเร็จหลักสูตร 
ครูทหาร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๔๓ ๔ ๙๐  คท. 
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ตัวอย่างที่ ๑๐ 

ใบแบบรายงานขอรับการพิจารณาแยกประเภทก าลังพล (ตามระเบียบข้อ ๒๗.๑) 
 

ตอนที่ ๑   การด าเนินการของผู้ขอรับการพิจารณาแยกประเภท 
ยศ, ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง หมายเลขประจ าตัว 

   

ลชทอ.หน้าที่ ลชทอ. เลขหมายรายงาน ตั้งแต่ ค าสั่ง 
     

เหล่าทหาร จ าพวกทหาร หลัก    

  รอง    

รอง    

ขอรับการพิจารณา              แต่งตั้ง ลชทอ.            เลื่อนระดับความช านาญ             เปลี่ยนแปลง            ถอดถอน 

ต้องการ (เหล่า, จ าพวกทหาร, ลชทอ.) เหตุผลที่ขอรับการพิจารณา 

เหล่าทหาร จ าพวกทหาร  
  

 
 

 

หลัก รอง 

ลงชื่อ วัน  เดือน  ปี 

ตอนที่ ๒  การด าเนินการของนายทหารก าลังพล 

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่า 

            สมควรได้รับการพิจารณาแยกประเภท                                   ยังไม่สมควรได้รับการพิจารณาแยกประเภท             
เหตุผล 
 
 
ลงชื่อ วัน  เดือน  ปี 

ตอนที่ ๓  การด าเนินการของหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงของกองทัพอากาศ 
            อนุมัติ                                                                         ไม่อนุมัติ 

ลงชื่อ 
 
 

ต าแหน่ง 
 
 

วัน  เดือน  ปี 
 
 

 
 
 



- ๑๓ - 
 

การกรอกข้อความในใบแบบรายงานขอรับการพิจารณาแยกประเภทก าลังพล ให้ปฏิบัติดังนี้ 
 
 ๑.  ตอนที่ ๑ ก ำลังพลผู้ขอรับกำรพิจำรณำแยกประเภทก ำลังพลกรอก ยศ ชื่อ ชื่อสกุล 
ต ำแหน่ ง หมำยเลขประจ ำตั ว เลขหมำยควำมช ำนำญทหำรอำกำศหน้ ำที่  เหล่ ำทหำร จ ำพวกทหำร  
เลขหมำยควำมช ำนำญทหำรอำกำศหลัก เลขหมำยควำมช ำนำญทหำรอำกำศรอง ตั้งแต่ ค ำสั่งขอรับกำรพิจำรณำ 
ต้องกำร เหล่ำทหำร จ ำพวกทหำร เลขหมำยควำมช ำนำญทหำรอำกำศหลัก เลขหมำยควำมช ำนำญทหำรอำกำศ
รอง เหตุผลที่ขอรับกำรพิจำรณำ และลงยศ ลำยมือชื่อ ตลอดจน วัน เดือน ปีที่ขอรำยงำนขอรับกำรพิจำรณำ 

 ๒.  ตอนที่ ๒ นำยทหำรก ำลังพล ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้รับกำรพิจำรณำแยกประเภท
ก ำลังพล แล้วท ำเครื่องหมำย ลงในช่อง  สมควร หรือ  ไม่สมควร ได้รับกำรพิจำรณำ พร้อมทั้งเหตุผล 
แล้วลงยศ ลำยมือชื่อ และวัน เดือน ปีที่ท ำกำรตรวจสอบ  

 ๓.  ตอนที่ ๓ หัวหน้ำหน่วยขึ้นตรงกองทัพอำกำศ เมื่อพิจำรณำแล้วให้ท ำเครื่องหมำย  
ลงในช่อง  อนุมัติ หรือ  ไม่อนุมัติ และลงยศ ลำยมือชื่อ ต ำแหน่ง วัน เดือน ปี ที่พิจำรณำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๔ - 
 
ตัวอย่างที่ ๑๑  แผนภูมิจ าพวกทหารนายทหารสัญญาบัตร (ตามระเบียบข้อ ๓๑.๒) 
 
                                                               จ าพวกทหารก าลังพล 
                                               
 
               
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตรที่กองทัพอำกำศก ำหนด 
หรือมีคุณสมบัติครบถ้วน 

 นำยทหำรก ำลังพลอำวุโส 
๗๓๑๖ 

(ลชทอ.แรกตั้ง ๗๓๑๑) 
 

นำยทหำรก ำลังพลชั้นสูง 
๗๓๑๕ 

(ลชทอ.แรกตั้ง ๗๓๑๑) 
 

หลักสูตรที่กองทัพอำกำศก ำหนด 
 

นำยทหำรก ำลังพล 
๗๓๑๓ 

(ลชทอ.แรกตั้ง ๗๓๑๑) 
 

นำวำอำกำศตรี - นำวำอำกำศเอก 

เรืออำกำศเอก - นำวำอำกำศโท 

เรืออำกำศตรี - เรืออำกำศเอก 



- ๑๕ - 
 
ตัวอย่างที่ ๑๒  แผนภูมิจ าพวกทหารนายทหารประทวน (ตามระเบียบข้อ ๓๑.๒)  
 
                                                                               จ าพวกทหารก าลังพล 
 
          จ่าอากาศตรี – พันจ่าอากาศเอก 
 
 
 
 
 
 
 
             จ่าอากาศตรี – จ่าอากาศเอก 
 
 
 
 
 
 
             จ่าอากาศตรี – จ่าอากาศโท 
 
 
 
 
 
 
 
                 พลทหาร - จ่าอากาศตรี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เจ้ำหน้ำที่ช ำนำญกำรก ำลังพล 
๗๓๑๗๐ 

 

กำรฝึกงำนในหน้ำที่ หรือ 
หลักสูตรที่กองทัพอำกำศก ำหนด 

 

เจ้ำหน้ำที่ก ำลังพล 
๗๓๑๕๐ 

 

กำรฝึกงำนในหน้ำที่ หรือ 
หลักสูตรที่กองทัพอำกำศก ำหนด 

 

เจ้ำหน้ำที่ฝึกหัดก ำลังพล 
๗๓๑๓๐ 

 

กำรฝึกงำนในหน้ำที่ หรือ 
หลักสูตรที่กองทัพอำกำศก ำหนด 

 

ลูกมือก ำลังพล 
๗๓๐๑๐ 



- ๑๖ - 

ตารางที่ ๓  หน่วยหัวหน้ำสำยวิทยำกำรรับผิดชอบ เหล่ำทหำร และ/หรือจ ำพวกทหำร (ตำมระเบียบข้อ ๔.๒๓) 
 

ล าดับ หน่วย 
รับผิดชอบ 

เหล่าทหาร จ าพวกทหาร 
เลขหมาย
จ าพวก 

๑ กรมยุทธกำรทหำรอำกำศ นักบิน 
- 

ต้นหน 
ต้นหน 

นักบิน 
ยุทธกำร 

ผู้ท ำกำรในอำกำศ 
ผู้บังคับอำกำศยำนไร้คนขับ 

๑๑ 
๑๔ 
๑๕ 
๑๖ 

๒ กรมกิจกำรพลเรือนทหำรอำกำศ - กิจกำรพลเรือนและประชำสัมพันธ์ ๘๑ 
๓ กรมสำรบรรณทหำรอำกำศ สำรบรรณ สำรบรรณ ๗๐ 
๔ กรมก ำลังพลทหำรอำกำศ สำรบรรณ ก ำลังพล ๗๓ 
๕ กรมข่ำวทหำรอำกำศ - กำรข่ำวกรอง ๘๐ 
๖ กรมส่งก ำลังบ ำรุงทหำรอำกำศ แผนที่ 

- 
แผนที่ 

ส่งก ำลังบ ำรุง 
๕๗ 
๔๔ 

๗ ส ำนักงำนปลัดบัญชีทหำรอำกำศ - ปลัดบัญชี ๖๘ 
๘ ส ำนักงำนนิรภัยทหำรอำกำศ - นิรภัย ๒๔ 
๙ กรมเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

ทหำรอำกำศ 
สื่อสำร สำรสนเทศ 

และสงครำมอิเล็กทรอนิกส์ 
๒๗ 

๑๐ กรมควบคุมกำรปฏิบัติทำงอำกำศ ต้นหน 
อุตุ 

ถ่ำยรูป 

ควบคุมกำรปฏิบัติทำงอำกำศ 
อุตุนิยมวิทยำ 

ลำดตระเวนทำงอำกำศ 

๑๗ 
๒๕ 
๗๑ 

๑๑ หน่วยบัญชำกำรอำกำศโยธิน อำกำศโยธิน 
ดุริยำงค์ 

อำกำศโยธิน 
ดุริยำงค์ 

๗๘ 
๗๖ 

๑๒ กรมช่ำงอำกำศ ช่ำงอำกำศ ช่ำงอำกำศ ๔๓ 
๑๓ กรมสื่อสำรอิเล็กทรอนิกส์ทหำรอำกำศ สื่อสำร สื่อสำรอิเล็กทรอนิกส์ ๓๐ 
๑๔ กรมสรรพำวุธทหำรอำกำศ สรรพำวุธ สรรพำวุธ ๓๒ 
๑๕ กรมพลำธิกำรทหำรอำกำศ พลำธิกำร 

พัสดุ 
พลำธิกำร 

พัสดุ 
๖๒ 
๖๔ 

๑๖ กรมช่ำงโยธำทหำรอำกำศ ช่ำงโยธำ ช่ำงโยธำ ๕๕ 
๑๗ กรมขนส่งทหำรอำกำศ ขนส่ง ขนส่ง ๖๐ 
๑๘ กรมแพทย์ทหำรอำกำศ 

 
 
 
 

แพทย์ 
แพทย์ 
แพทย์ 
แพทย์ 
แพทย์ 
แพทย์ 

แพทย์ 
ผู้ช ำนำญกำรแพทย์เฉพำะอย่ำง 

เภสัชกร 
ทันตแพทย์ 

บริกำรแพทย์ 
พยำบำล 

๙๓ 
๙๑ 
๙๒ 
๙๘ 
๙๐ 
๙๗ 

 
 
   
 



- ๑๗ - 
 

ตารางที่ ๓  หน่วยหัวหน้ำสำยวิทยำกำรรับผิดชอบ เหล่ำทหำร และ/หรือจ ำพวกทหำร (ตำมระเบียบข้อ ๔.๒๓) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ล าดับ หน่วย 
รับผิดชอบ 

เหล่าทหาร จ าพวกทหาร 
เลขหมาย
จ าพวก 

๑๙ สถำบันเวชศำสตร์กำรบินกองทัพอำกำศ แพทย์ เวชศำสตร์กำรบิน ๙๙ 
๒๐ กรมยุทธศึกษำทหำรอำกำศ สำรบรรณ 

สำรบรรณ 
กำรศึกษำและกำรฝึก 

อนุศำสนำจำรย์ 
๗๕ 
๘๙ 

๒๑ ส ำนักงำนพระธรรมนูญทหำรอำกำศ พระธรรมนูญ พระธรรมนูญ ๘๘ 
๒๒ กรมกำรเงินทหำรอำกำศ กำรเงิน กำรเงิน ๖๗ 
๒๓ ส ำนักงำนผู้บังคับทหำรอำกำศดอนเมือง สำรวัตร สำรวัตร ๗๗ 
๒๔ ส ำนักงำนตรวจสอบภำยในทหำรอำกำศ - ตรวจสอบภำยใน ๖๙ 
๒๕ กรมสวัสดิกำรทหำรอำกำศ - สวัสดิกำร ๗๔ 
๒๖ ศูนย์วิจัยพัฒนำวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีกำรบิน 

และอวกำศกองทัพอำกำศ 
วิทยำศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ๒๖ 



- ๑๘ - 
 
ตารางท่ี ๔  เลขหมำยควำมช ำนำญทหำรอำกำศของนำยทหำรสัญญำบัตร (ตำมระเบียบข้อ ๑๐.๒) 
 

เลขหมาย 
จ าพวกทหาร 

ชื่อจ าพวกทหาร 
เลขหมายความช านาญ 

ทหารอากาศ 
ชื่อความช านาญทหารอากาศ 

๑๑ นักบิน ๑๑๑๓, ๑๑๑๕, ๑๑๑๖ 
๑๑๒๓, ๑๑๒๕, ๑๑๒๖ 
๑๑๓๓, ๑๑๓๕, ๑๑๓๖ 
๑๑๔๓, ๑๑๔๕, ๑๑๔๖ 
๑๑๕๓, ๑๑๕๕, ๑๑๕๖ 
๑๑๖๓, ๑๑๖๕, ๑๑๖๖ 

นับบินขับไล่/โจมตีสมรรถนะสูง 
นักบินขับไล่โจมตี 
นักบินเฮลิคอปเตอร์ 
นักบินล ำเลียง 
นักบินตรวจกำรณ์ 
นักบินฝึก 

๑๔ ยุทธกำร ๑๔๑๖ 
๑๔๑๕ 
๑๔๑๓ 
๑๔๒๖ 
๑๔๒๕ 
๑๔๒๓ 

นำยทหำรยุทธกำรทำงอำกำศอำวุโส 
นำยทหำรยุทธกำรทำงอำกำศชั้นสูง 
นำยทหำรยุทธกำรทำงอำกำศ 
นำยทหำรยุทธกำรอำวุโส 
นำยทหำรยุทธกำรชั้นสูง 
นำยทหำรยุทธกำร 

๑๕ ผู้ท ำกำรในอำกำศ ๑๕๑๖ 
๑๕๑๕ 
๑๕๑๓ 

นำยทหำรต้นหนอำวุโส 
นำยทหำรต้นหนชั้นสูง 
นำยทหำรต้นหน 

๑๖ ผู้บังคับอำกำศยำนไร้คนขับ ๑๖๑๖ 
๑๖๑๕ 
๑๖๑๓ 

นายทหารบังคับอากาศยานไร้คนขับอาวุโส 
นายทหารบังคับอากาศยานไร้คนขับชั้นสูง 
นายทหารบังคับอากาศยานไร้คนขับ 

๑๗ ควบคุมกำรปฏิบัติทำงอำกำศ ๑๗๑๖ 
๑๗๑๕ 
๑๗๑๓ 

 
๑๗๒๓ 

 
๑๗๓๓ 

นำยทหำรควบคุมกำรปฏิบัติทำงอำกำศอำวุโส 
นำยทหำรควบคุมกำรปฏิบัติทำงอำกำศชั้นสูง 
นำยทหำรควบคุมกำรปฏิบัติทำงอำกำศ 
(ควบคุมอำกำศยำนและแจ้งเตือน) 
นำยทหำรควบคุมกำรปฏิบัติทำงอำกำศ 
(บังคับกำรบิน) 
นำยทหำรควบคุมกำรปฏิบัติทำงอำกำศ 
(ยุทธกำร) 

๒๔ นิรภัย ๒๔๑๖ 
๒๔๑๕ 
๒๔๑๓ 

นำยทหำรนิรภัยอำวุโส 
นำยทหำรนิรภัยชั้นสูง 
นำยทหำรนิรภัย 

๒๕ อุตุนิยมวิทยำ ๒๕๑๖ 
๒๕๑๕ 
๒๕๑๓ 

นำยทหำรอุตุนิยมวิทยำอำวุโส 
นำยทหำรอุตุนิยมวิทยำชั้นสูง 
นำยทหำรอุตุนิยมวิทยำ 

 
 
 
 

 



- ๑๙ - 
 
ตารางท่ี ๔  เลขหมำยควำมช ำนำญทหำรอำกำศของนำยทหำรสัญญำบัตร (ตำมระเบียบข้อ ๑๐.๒) 
 

เลขหมาย 
จ าพวกทหาร 

ชื่อจ าพวกทหาร 
เลขหมาย 

ความช านาญ 
ทหารอากาศ 

ชื่อความช านาญทหารอากาศ 

๒๖ วิทยำศำสตร์ ๒๖๑๖ 
๒๖๑๕ 
๒๖๑๓ 

นำยทหำรวิทยำศำสตร์ชั้นสูง 
นำยทหำรวิทยำศำสตร์ชั้นกลำง 
นำยทหำรวิทยำศำสตร์ชั้นต้น 

๒๗ สำรสนเทศและสงครำม
อิเล็กทรอนิกส์ 

๒๗๑๖ 
๒๗๑๕ 
๒๗๑๓ 

นำยทหำรสำรสนเทศและสงครำมอิเล็กทรอนิกส์อำวุโส 
นำยทหำรสำรสนเทศและสงครำมอิเล็กทรอนิกส์ชั้นสูง 
นำยทหำรสำรสนเทศและสงครำมอิเล็กทรอนิกส์ 

๓๐ สื่อสำรอิเล็กทรอนิกส์ ๓๐๑๖ 
๓๐๑๕ 
๓๐๑๓ 

นำยทหำรสื่อสำรอิเล็กทรอนิกส์อำวุโส 
นำยทหำรสื่อสำรอิเล็กทรอนิกส์ชั้นสูง 
นำยทหำรสื่อสำรอิเล็กทรอนิกส์ 

๓๒ สรรพำวุธ ๓๒๑๖ 
๓๒๑๕ 
๓๒๑๓ 

นำยทหำรสรรพำวุธอำวุโส 
นำยทหำรสรรพำวุธชั้นสูง 
นำยทหำรสรรพำวุธ 

๔๓ ช่ำงอำกำศ ๔๓๑๖ 
๔๓๑๕ 
๔๓๑๓ 

นำยทหำรช่ำงอำกำศอำวุโส 
นำยทหำรช่ำงอำกำศชั้นสูง 
นำยทหำรช่ำงอำกำศ 

๔๔ ส่งก ำลังบ ำรุง ๔๔๑๖ 
๔๔๑๕ 
๔๔๑๓ 

นำยทหำรส่งก ำลังบ ำรุงอำวุโส 
นำยทหำรส่งก ำลังบ ำรุงชั้นสูง 
นำยทหำรส่งก ำลังบ ำรุง 

๕๕ ช่ำงโยธำ ๕๕๑๖ 
๕๕๑๕ 
๕๕๑๓ 
๕๕๒๓ 
๕๕๓๓ 

นำยทหำรช่ำงโยธำชั้นสูง 
นำยทหำรช่ำงโยธำ 
นำยทหำรช่ำงโยธำก่อสร้ำง 
นำยทหำรช่ำงโยธำสำธำรณูปโภคและเครื่องกล 
นำยทหำรช่ำงโยธำดับเพลิงและกู้ภัย 

๕๗ แผนที่ ๕๗๑๖ 
๕๗๑๕ 
๕๗๑๓ 

นำยทหำรแผนที่อำวุโส 
นำยทหำรแผนที่ชั้นสูง 
นำยทหำรแผนที่ 

๖๐ ขนส่ง ๖๐๑๖ 
๖๐๑๕ 
๖๐๑๓ 

นำยทหำรขนส่งอำวุโส 
นำยทหำรขนส่งชั้นสูง 
นำยทหำรขนส่ง 

 
 
 
 
 
 
 



- ๒๐ - 
 
ตารางท่ี ๔  เลขหมำยควำมช ำนำญทหำรอำกำศของนำยทหำรสัญญำบัตร (ตำมระเบียบข้อ ๑๐.๒) 
 

เลขหมาย 
จ าพวกทหาร 

ชื่อจ าพวกทหาร 
เลขหมาย 

ความช านาญ 
ทหารอากาศ 

ชื่อความช านาญทหารอากาศ 

๖๒ พลำธิกำร ๖๒๑๖ 
๖๒๑๕ 
๖๒๑๓ 

นำยทหำรพลำธิกำรอำวุโส 
นำยทหำรพลำธิกำรชั้นสูง 
นำยทหำรพลำธิกำร 

๖๔ พัสดุ ๖๔๑๖ 
๖๔๑๕ 
๖๔๑๓ 

นำยทหำรพัสดุอำวุโส 
นำยทหำรพัสดุชั้นสูง 
นำยทหำรพัสดุ 

๖๗ กำรเงิน ๖๗๑๖ 
๖๗๑๕ 
๖๗๑๓ 

นำยทหำรกำรเงินอำวุโส 
นำยทหำรกำรเงินชั้นสูง 
นำยทหำรกำรเงิน 

๖๘ ปลัดบัญชี ๖๘๑๖ 
๖๘๑๕ 
๖๘๑๓ 

นำยทหำรปลัดบัญชีอำวุโส 
นำยทหำรปลัดบัญชีชั้นสูง 
นำยทหำรปลัดบัญชี 

๖๙ ตรวจสอบภำยใน ๖๙๑๖ 
๖๙๑๕ 
๖๙๑๓ 

นำยทหำรตรวจสอบภำยในอำวุโส 
นำยทหำรตรวจสอบภำยในชั้นสูง 
นำยทหำรตรวจสอบภำยใน 

๗๐ สำรบรรณ ๗๐๑๖ 
๗๐๑๕ 
๗๐๑๓ 

นำยทหำรสำรบรรณอำวุโส 
นำยทหำรสำรบรรณชั้นสูง 
นำยทหำรสำรบรรณ 

๗๑ ลำดตระเวนทำงอำกำศ ๗๑๑๖ 
๗๑๑๕ 
๗๑๑๓ 

นำยทหำรลำดตระเวนทำงอำกำศอำวุโส 
นำยทหำรลำดตระเวนทำงอำกำศชั้นสูง 
นำยทหำรลำดตระเวนทำงอำกำศ 

๗๓ ก ำลังพล ๗๓๑๖ 
๗๓๑๕ 
๗๓๑๓ 

นำยทหำรก ำลังพลอำวุโส 
นำยทหำรก ำลังพลชั้นสูง 
นำยทหำรก ำลังพล 

๗๔ สวัสดิกำร ๗๔๑๖ 
๗๔๑๕ 
๗๔๑๓ 

นำยทหำรสวัสดิกำรอำวุโส 
นำยทหำรสวัสดิกำรชั้นสูง 
นำยทหำรสวัสดิกำร 

๗๕ กำรศึกษำและกำรฝึก ๗๕๑๖ 
๗๕๑๕ 
๗๕๑๓ 

นำยทหำรกำรศึกษำและกำรฝึกอำวุโส 
นำยทหำรกำรศึกษำและกำรฝึกชั้นสูง 
นำยทหำรกำรศึกษำและกำรฝึก 

 
 
 
 
 
 



- ๒๑ - 
 
ตารางท่ี ๔  เลขหมำยควำมช ำนำญทหำรอำกำศของนำยทหำรสัญญำบัตร (ตำมระเบียบข้อ ๑๐.๒) 
 

เลขหมาย 
จ าพวกทหาร 

ชื่อจ าพวกทหาร 
เลขหมาย 

ความช านาญ 
ทหารอากาศ 

ชื่อความช านาญทหารอากาศ 

๗๖ ดุริยำงค์ ๗๖๑๖ 
๗๖๑๕ 
๗๖๑๓ 

นำยทหำรดุริยำงค์อำวุโส 
นำยทหำรดุริยำงค์ชั้นสูง 
นำยทหำรดุริยำงค์ 

๗๗ สำรวัตร ๗๗๑๖ 
๗๗๑๕ 
๗๗๑๓ 

นำยทหำรสำรวัตรอำวุโส 
นำยทหำรสำรวัตรชั้นสูง 
นำยทหำรสำรวัตร 

๗๘ อำกำศโยธิน ๗๘๑๖ 
๗๘๑๕ 
๗๘๑๓ 
๗๘๒๓ 
๗๘๓๓ 

นำยทหำรอำกำศโยธินอำวุโส 
นำยทหำรอำกำศโยธินชั้นสูง 
นำยทหำรอำกำศโยธิน (อำกำศโยธิน) 
นำยทหำรอำกำศโยธิน (ต่อสู้อำกำศยำน) 
นำยทหำรอำกำศโยธิน (ปฏิบัติกำรพิเศษ) 

๘๐ กำรข่ำวกรอง ๘๐๑๖ 
๘๐๑๕ 
๘๐๑๓ 

นำยทหำรกำรข่ำวอำวุโส 
นำยทหำรกำรข่ำวชั้นสูง 
นำยทหำรกำรข่ำว 

๘๑ กิจกำรพลเรือนและ
ประชำสัมพันธ์ 

๘๑๑๖ 
๘๑๑๕ 
๘๑๑๓ 

นำยทหำรกิจกำรพลเรือนและประชำสัมพันธ์อำวุโส 
นำยทหำรกิจกำรพลเรือนและประชำสัมพันธ์ชั้นสูง 
นำยทหำรกิจกำรพลเรือนและประชำสัมพันธ์ 

๘๘ พระธรรมนูญ ๘๘๑๖ 
๘๘๑๕ 
๘๘๑๓ 

นำยทหำรพระธรรมนูญอำวุโส 
นำยทหำรพระธรรมนูญชั้นสูง 
นำยทหำรพระธรรมนูญ 

๘๙ อนุศำสนำจำรย์ ๘๙๑๖ 
๘๙๑๕ 
๘๙๑๓ 

อนุศำสนำจำรย์อำวุโส 
อนุศำสนำจำรย์ชั้นสูง 
อนุศำสนำจำรย์ 

๙๐ บริกำรแพทย์ ๙๐๑๖ 
๙๐๑๕ 
๙๐๒๓ 
๙๐๓๓ 
๙๐๔๓ 
๙๐๖๓ 
๙๐๗๓ 

นำยทหำรบริกำรแพทย์อำวุโส 
นำยทหำรบริกำรแพทย์ชั้นสูง 
นำยทหำรบริกำรแพทย์ 
นำยทหำรพัสดุกำรแพทย์ 
นำยทหำรวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
นำยทหำรสังคมสงเครำะห์ 
นำยทหำรจิตวิทยำ 

 
 
 
 
 
 



- ๒๒ - 
 
ตารางท่ี ๔  เลขหมำยควำมช ำนำญทหำรอำกำศของนำยทหำรสัญญำบัตร (ตำมระเบียบข้อ ๑๐.๒) 
 

เลขหมาย 
จ าพวกทหาร 

ชื่อจ าพวกทหาร 
เลขหมาย 

ความช านาญ 
ทหารอากาศ 

ชื่อความช านาญทหารอากาศ 

๙๑ ผู้ช ำนำญกำรแพทย์ 
เฉพำะอย่ำง 

๙๑๑๖ 
๙๑๑๕ 
๙๑๒๓ 
๙๑๓๓ 
๙๑๔๓ 
๙๑๕๓ 
๙๑๖๓ 
๙๑๗๓ 
๙๑๘๓ 

ผู้ช ำนำญกำรแพทย์อำวุโส 
ผู้ช ำนำญกำรแพทย์ชั้นสูง 
สัตวแพทย์ 
เทคนิคกำรแพทย์ 
นักเวชศำสตร์ฟื้นฟู 
นักรังสีแพทย์ 
นักจิตวิทยำคลินิก 
นักกำรแก้ไขควำมผิดปกติกำรสื่อควำมหมำย 
นักสำธำรณสุข 

๙๒ เภสัชกร ๙๒๑๖ 
๙๒๑๕ 
๙๒๑๓ 

เภสัชกรอำวุโส 
เภสัชกรชั้นสูง 
เภสัชกร 

๙๓ แพทย์ ๙๓๑๖ 
๙๓๑๕ 
๙๓๑๓ 

นำยแพทย์อำวุโส 
นำยแพทย์ชั้นสูง 
นำยแพทย์ทั่วไป 

๙๗ พยำบำล ๙๗๑๖ 
๙๗๑๕ 
๙๗๑๓ 

พยำบำลอำวุโส 
พยำบำลชั้นสูง 
พยำบำล 

๙๘ ทันตแพทย์ ๙๘๑๖ 
๙๘๑๕ 
๙๘๑๓ 

ทันตแพทย์อำวุโส 
ทันตแพทย์ชั้นสูง 
ทันตแพทย์ 

๙๙ เวชศำสตร์กำรบิน ๙๙๑๖ 
๙๙๑๕ 
๙๙๑๓ 
๙๙๒๖ 
๙๙๒๕ 
๙๙๒๓ 

แพทย์เวชศำสตร์กำรบินอำวุโส 
แพทย์เวชศำสตร์กำรบินชั้นสูง 
แพทย์เวชศำสตร์กำรบิน 
นำยทหำรเวชศำสตร์กำรบินอำวุโส 
นำยทหำรเวชศำสตร์กำรบินชั้นสูง 
นำยทหำรเวชศำสตร์กำรบิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๓ - 
 
ตารางท่ี ๕  เลขหมำยควำมช ำนำญทหำรอำกำศของนำยทหำรประทวนและพลทหำร (ตำมระเบียบข้อ ๑๑.๒) 
 

เลขหมาย 
จ าพวกทหาร 

ชื่อจ าพวกทหาร 
เลขหมาย 

ความช านาญ 
ทหารอากาศ 

ชื่อความช านาญทหารอากาศ 

๑๖ ผู้บังคับอำกำศยำนไร้คนขับ ๑๖๑๙๐ 
๑๖๑๗๐ 
๑๖๑๕๐ 
๑๖๑๓๐ 
๑๖๐๑๐ 

เจ้ำหน้ำที่บังคับอำกำศยำนไร้คนขับอำวุโส 
เจ้ำหน้ำที่ช ำนำญกำรบังคับอำกำศยำนไร้คนขับ 
เจ้ำหน้ำที่บังคับอำกำศยำนไร้คนขับ 
เจ้ำหน้ำที่ฝึกหัดบังคับอำกำศยำนไร้คนขับ 
ลูกมือผู้บังคับอำกำศยำนไร้คนขับ 

๑๗ ควบคุมกำรปฏิบัติทำงอำกำศ ๑๗๑๙๐ 
๑๗๑๗๐ 
๑๗๑๕๐ 
๑๗๑๓๐ 
๑๗๒๗๐ 
๑๗๒๕๐ 
๑๗๒๓๐ 
๑๗๓๗๐ 
๑๗๓๕๐ 
๑๗๓๓๐ 
๑๗๐๑๐ 

เจ้ำหน้ำที่ช ำนำญพิเศษควบคุมกำรปฏิบัติทำงอำกำศ 
เจ้ำหน้ำที่ช ำนำญกำรควบคุมกำรปฏิบัติทำงอำกำศ 
เจ้ำหน้ำที่ควบคุมกำรปฏิบัติทำงอำกำศ 
เจ้ำหน้ำที่ฝึกหัดควบคุมกำรปฏิบัติทำงอำกำศ 
เจ้ำหน้ำที่ช ำนำญกำรควบคุมจรำจรทำงอำกำศ 
เจ้ำหน้ำที่ควบคุมจรำจรทำงอำกำศ 
เจ้ำหน้ำที่ฝึกหัดควบคุมจรำจรทำงอำกำศ 
เจ้ำหน้ำที่ช ำนำญกำรยุทธกำร 
เจ้ำหน้ำที่ยุทธกำร 
เจ้ำหน้ำที่ฝึกหัดยุทธกำร 
ลูกมือควบคุมกำรปฏิบัติทำงอำกำศ 

๒๔ นิรภัย ๒๔๑๗๐ 
๒๔๑๕๐ 
๒๔๑๓๐ 
๒๔๐๑๐ 

เจ้ำหน้ำที่ช ำนำญกำรนิรภัย 
เจ้ำหน้ำที่นิรภัย 
เจ้ำหน้ำที่ฝึกหัดนิรภัย 
ลูกมือนิรภัย 

๒๕ อุตุนิยมวิทยำ ๒๕๑๗๐ 
๒๕๑๕๐ 
๒๕๑๓๐ 
๒๕๐๑๐ 

เจ้ำหน้ำที่ช ำนำญกำรอุตุนิยมวิทยำ 
เจ้ำหน้ำที่อุตุนิยมวิทยำ 
เจ้ำหน้ำที่ฝึกหัดอุตุนิยมวิทยำ 
ลูกมืออุตุนิยมวิทยำ 

๒๖ วิทยำศำสตร์ ๒๖๑๗๐ 
๒๖๑๕๐ 
๒๖๑๓๐ 
๒๖๐๑๐ 

เจ้ำหน้ำที่วิทยำศำสตร์ชั้นสูง 
เจ้ำหน้ำที่วิทยำศำสตร์ชั้นกลำง 
เจ้ำหน้ำที่วิทยำศำสตร์ชั้นต้น 
ลูกมือวิทยำศำสตร์ 

๒๗ สำรสนเทศและ 
สงครำมอิเล็กทรอนิกส์ 

๒๗๑๙๐ 
๒๗๑๗๐ 
๒๗๑๕๐ 
๒๗๑๓๐ 
๒๗๐๑๐ 

หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่สำรสนเทศและสงครำมอิเล็กทรอนิกส์ 
เจ้ำหน้ำที่ช ำนำญสำรสนเทศและสงครำมอิเล็กทรอนิกส์ 
เจ้ำหน้ำที่สำรสนเทศและสงครำมอิเล็กทรอนิกส์ 
เจ้ำหน้ำที่ฝึกหัดสำรสนเทศและสงครำมอิเล็กทรอนิกส์ 
ลูกมือสำรสนเทศและสงครำมอิเล็กทรอนิกส์ 

 
 



- ๒๔ - 
 
ตารางท่ี ๕  เลขหมำยควำมช ำนำญทหำรอำกำศของนำยทหำรประทวนและพลทหำร (ตำมระเบียบข้อ ๑๑.๒) 
 

เลขหมาย 
จ าพวกทหาร 

ชื่อจ าพวกทหาร 
เลขหมาย 

ความช านาญ 
ทหารอากาศ 

ชื่อความช านาญทหารอากาศ 

๓๐ 
 

สื่อสำรอิเล็กทรอนิกส์ 
 

๓๐๑๙๐ 
๓๐๑๗๐ 
๓๐๑๕๐ 
๓๐๑๓๐ 
๓๐๒๙๐ 
๓๐๒๗๐ 
๓๐๒๕๐ 
๓๐๒๓๐ 
๓๐๐๑๐ 

หัวหน้ำช่ำงสื่อสำรอิเล็กทรอนิกส์ 
ช่ำงช ำนำญสื่อสำรอิเล็กทรอนิกส์ 
ช่ำงสื่อสำรอิเล็กทรอนิกส์ 
ช่ำงฝึกหัดสื่อสำรอิเล็กทรอนิกส์ 
หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่สื่อสำรอิเล็กทรอนิกส์ 
เจ้ำหน้ำที่ช ำนำญสื่อสำรอิเล็กทรอนิกส์ 
เจ้ำหน้ำที่สื่อสำรอิเล็กทรอนิกส์ 
เจ้ำหน้ำที่ฝึกหัดสื่อสำรอิเล็กทรอนิกส์ 
ลูกมือสื่อสำรอิเล็กทรอนิกส์ 

๓๒ สรรพำวุธ ๓๒๑๙๐ 
๓๒๑๗๐ 
๓๒๑๕๐ 
๓๒๑๓๐ 
๓๒๐๑๐ 

หัวหน้ำช่ำงระบบสรรพำวุธ 
ช่ำงเทคนิคระบบสรรพำวุธ 
ช่ำงระบบสรรพำวุธ 
ช่ำงฝึกหัดระบบสรรพำวุธ  
ลูกมือสรรพำวุธ 

๔๓ ช่ำงอำกำศ ๔๓๑๙๐ 
๔๓๑๗๐ 
๔๓๑๕๐ 
๔๓๑๓๐ 
๔๓๒๙๐ 
๔๓๒๗๐ 
๔๓๒๕๐ 
๔๓๒๓๐ 
๔๓๓๙๐ 
๔๓๓๗๐ 
๔๓๓๕๐ 
๔๓๓๓๐ 
๔๓๔๙๐ 
๔๓๔๗๐ 
๔๓๔๕๐ 
๔๓๔๓๐ 
๔๓๐๑๐ 

หัวหน้ำช่ำงอำกำศ 
ช่ำงเทคนิคอำกำศยำน 
ช่ำงอำกำศยำน 
ช่ำงอำกำศยำนฝึกหัด 
หัวหน้ำช่ำงเครื่องยนต์ 
ช่ำงเทคนิคเครื่องยนต์ 
ช่ำงเครื่องยนต์ 
ช่ำงเครื่องยนต์ฝึกหัด 
หัวหน้ำช่ำงบริภัณฑ์อำกำศยำน 
ช่ำงเทคนิคบริภัณฑ์อำกำศยำน 
ช่ำงบริภัณฑ์อำกำศยำน 
ช่ำงบริภัณฑ์อำกำศยำนฝึกหัด 
หัวหน้ำช่ำงบริภัณฑ์ภำคพ้ืน 
ช่ำงเทคนิคบริภัณฑ์ภำคพ้ืน 
ช่ำงบริภัณฑ์ภำคพ้ืน 
ช่ำงบริภัณฑ์ภำคพ้ืนฝึกหัด 
ลูกมือช่ำงอำกำศยำน 

 
 
 
 



- ๒๕ - 
 
ตารางท่ี ๕  เลขหมำยควำมช ำนำญทหำรอำกำศของนำยทหำรประทวนและพลทหำร (ตำมระเบียบข้อ ๑๑.๒) 
 

เลขหมาย 
จ าพวกทหาร 

ชื่อจ าพวกทหาร 
เลขหมาย 

ความช านาญ 
ทหารอากาศ 

ชื่อความช านาญทหารอากาศ 

๔๔ ส่งก ำลังบ ำรุง ๔๔๑๗๐ 
๔๔๑๕๐ 
๔๔๑๓๐ 
๔๔๐๑๐ 

เจ้ำหน้ำที่ช ำนำญกำรส่งก ำลังบ ำรุง 
เจ้ำหน้ำที่ส่งก ำลังบ ำรุง 
เจ้ำหน้ำที่ฝึกหัดส่งก ำลังบ ำรุง 
ลูกมือส่งก ำลังบ ำรุง 

๕๕ ช่ำงโยธำ ๕๕๑๙๐ 
๕๕๑๗๐ 
๕๕๑๕๐ 
๕๕๑๓๐ 
๕๕๒๙๐ 

 
๕๕๒๗๐ 

 
๕๕๒๕๐ 
๕๕๒๓๐ 
๕๕๓๙๐ 
๕๕๓๗๐ 
๕๕๓๕๐ 
๕๕๓๓๐ 
๕๕๐๑๐ 

เจ้ำหน้ำที่ช ำนำญกำรช่ำงโยธำก่อสร้ำงอำวุโส 
เจ้ำหน้ำที่ช ำนำญกำรช่ำงโยธำก่อสร้ำง 
เจ้ำหน้ำที่ช่ำงโยธำก่อสร้ำง 
ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่ช่ำงโยธำก่อสร้ำง 
เจ้ำหน้ำที่ช ำนำญกำรช่ำงโยธำสำธำรณูปโภค 
และเครื่องกลอำวุโส 
เจ้ำหน้ำที่ช ำนำญกำรช่ำงโยธำสำธำรณูปโภค 
และเครื่องกล 
เจ้ำหน้ำที่ช่ำงโยธำสำธำรณูปโภคและเครื่องกล 
ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่ช่ำงโยธำสำธำรณูปโภคและเครื่องกล 
เจ้ำหน้ำที่ช ำนำญกำรช่ำงโยธำดับเพลิงและกู้ภัยอำวุโส 
เจ้ำหน้ำที่ช ำนำญกำรช่ำงโยธำดับเพลิงและกู้ภัย 
เจ้ำหน้ำที่ช่ำงโยธำดับเพลิงและกู้ภัย 
ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่ช่ำงโยธำดับเพลิงและกู้ภัย 
ลูกมือช่ำงโยธำ 

๕๗ แผนที่ ๕๗๑๗๐ 
๕๗๑๕๐ 
๕๗๑๓๐ 
๕๗๐๑๐ 

เจ้ำหน้ำที่เทคนิคแผนที่ ส ำรวจ ค ำนวณและเขียนแบบ 
เจ้ำหน้ำที่แผนที่ ส ำรวจ ค ำนวณและเขียนแบบ 
เจ้ำหน้ำที่ฝึกหัด แผนที่ ส ำรวจ ค ำนวณและเขียนแบบ 
ลูกมือแผนที่ ส ำรวจ ค ำนวณและเขียนแบบ 

๖๐ ขนส่ง ๖๐๑๙๐ 
๖๐๑๗๐ 
๖๐๑๕๐ 
๖๐๑๓๐ 
๖๐๐๑๐ 

เจ้ำหน้ำที่ขนส่งช ำนำญกำรพิเศษ 
เจ้ำหน้ำที่ขนส่งช ำนำญกำร 
เจ้ำหน้ำที่ขนส่ง 
เจ้ำหน้ำที่ฝึกหัดกำรขนส่ง 
ลูกมือกำรขนส่ง 

๖๒ พลำธิกำร ๖๒๑๗๐ 
๖๒๑๕๐ 
๖๒๑๓๐ 
๖๒๐๑๐ 

เจ้ำหน้ำที่ช ำนำญกำรพลำธิกำร 
เจ้ำหน้ำที่พลำธิกำร 
เจ้ำหน้ำที่ฝึกหัดพลำธิกำร 
ลูกมือพลำธิกำร 

 
 
 



- ๒๖ - 
 
ตารางท่ี ๕  เลขหมำยควำมช ำนำญทหำรอำกำศของนำยทหำรประทวนและพลทหำร (ตำมระเบียบข้อ ๑๑.๒) 
 

เลขหมาย 
จ าพวกทหาร 

ชื่อจ าพวกทหาร 
เลขหมาย 

ความช านาญ 
ทหารอากาศ 

ชื่อความช านาญทหารอากาศ 

๖๔ พัสดุ ๖๔๑๗๐ 
๖๔๑๕๐ 
๖๔๑๓๐ 
๖๔๐๑๐ 

เจ้ำหน้ำที่ช ำนำญกำรพัสดุ 
เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
เจ้ำหน้ำที่ฝึกหัดพัสดุ 
ลูกมือพัสดุ 

๖๗ กำรเงิน ๖๗๑๗๐ 
๖๗๑๕๐ 
๖๗๑๓๐ 
๖๗๐๑๐ 

เสมียนช ำนำญกำรเงิน 
เสมียนกำรเงิน 
เสมียนฝึกหัดกำรเงิน 
ลูกมือกำรเงิน 

๖๘ ปลัดบัญชี ๖๘๑๗๐ 
๖๘๑๕๐ 
๖๘๑๓๐ 
๖๘๐๑๐ 

เจ้ำหน้ำที่ช ำนำญปลัดบัญชี 
เจ้ำหน้ำที่ปลัดบัญชี 
เจ้ำหน้ำที่ฝึกหัดปลัดบัญชี 
ลูกมือปลัดบัญชี 

๖๙ ตรวจสอบภำยใน ๖๙๑๗๐ 
๖๙๑๕๐ 
๖๙๑๓๐ 
๖๙๐๑๐ 

เจ้ำหน้ำที่ช ำนำญกำรตรวจสอบภำยใน 
เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบภำยใน 
เจ้ำหน้ำที่ฝึกหัดตรวจสอบภำยใน 
ลูกมือตรวจสอบภำยใน 

๗๐ สำรบรรณ ๗๐๑๗๐ 
๗๐๑๕๐ 
๗๐๑๓๐ 
๗๐๐๑๐ 

พนักงำนตรวจแนะน ำทำงธุรกำร 
เสมียน 
เสมียนฝึกหัด 
ลูกมือสำรบรรณ 

๗๑ ลำดตระเวนทำงอำกำศ ๗๑๑๙๐ 
๗๑๑๗๐ 
๗๑๑๕๐  
๗๑๑๓๐ 
๗๑๐๑๐ 

เจ้ำหน้ำที่ช ำนำญกำรพิเศษลำดตระเวนทำงอำกำศ 
เจ้ำหน้ำที่ช ำนำญกำรลำดตระเวนทำงอำกำศ 
เจ้ำหน้ำที่ลำดตระเวนทำงอำกำศ 
เจ้ำหน้ำที่ฝึกหัดลำดตระเวนทำงอำกำศ 
ลูกมือลำดตระเวนทำงอำกำศ 

๗๓ ก ำลังพล ๗๓๑๗๐ 
๗๓๑๕๐ 
๗๓๑๓๐ 
๗๓๐๑๐ 

เจ้ำหน้ำที่ช ำนำญกำรก ำลังพล 
เจ้ำหน้ำที่ก ำลังพล 
เจ้ำหน้ำที่ฝึกหัดก ำลังพล 
ลูกมือก ำลังพล 
 

 
 
 
 
 



- ๒๗ - 
 
ตารางท่ี ๕  เลขหมำยควำมช ำนำญทหำรอำกำศของนำยทหำรประทวนและพลทหำร (ตำมระเบียบข้อ ๑๑.๒) 
 

เลขหมาย 
จ าพวกทหาร 

ชื่อจ าพวกทหาร 
เลขหมาย 

ความช านาญ 
ทหารอากาศ 

ชื่อความช านาญทหารอากาศ 

๗๔ สวัสดิกำร ๗๔๑๗๐ 
๗๔๑๕๐ 
๗๔๑๓๐ 
๗๔๐๑๐ 

เจ้ำหน้ำที่ช ำนำญงำนสวัสดิกำร 
เจ้ำหน้ำที่สวัสดิกำร 
เจ้ำหน้ำที่ฝึกหัดสวัสดิกำร 
ลูกมือสวัสดิกำร 

๗๕ กำรศึกษำและกำรฝึก ๗๕๑๗๐ 
๗๕๑๕๐ 
๗๕๑๓๐ 
๗๕๐๑๐ 

เจ้ำหน้ำที่ช ำนำญกำรกำรศึกษำและกำรฝึก 
เจ้ำหน้ำที่กำรศึกษำและกำรฝึก 
เจ้ำหน้ำที่ฝึกหัดกำรศึกษำและกำรฝึก 
ลูกมือกำรศึกษำและกำรฝึก 

๗๖ ดุริยำงค์ ๗๖๑๙๐ 
๗๖๑๗๐ 
๗๖๑๕๐ 
๗๖๑๓๐ 
๗๖๐๑๐ 

นักดุริยำงคช์ ำนำญกำรพิเศษ 
นักดุริยำงคช์ ำนำญกำร 
นักดุริยำงค์ 
นักดุริยำงคฝ์ึกหัด 
พลดุริยำงค์ 

๗๗ สำรวัตร ๗๗๑๗๐ 
๗๗๑๕๐,๗๗๑๓๐ 

๗๗๐๑๐ 

ผู้บังคับหมู่ทหำรสำรวัตร 
รองผู้บังคับหมู่ทหำรสำรวัตร 
พลสำรวัตร 

๗๘ อำกำศโยธิน ๗๘๑๗๐ 
๗๘๑๕๐ 
๗๘๑๓๐ 
๗๘๒๗๐ 
๗๘๒๕๐ 
๗๘๒๓๐ 
๗๘๓๗๐ 

๗๘๓๕๐,๗๘๓๓๐ 
๗๘๐๑๐ 

รองผู้บังคับหมวดทหำรรำบ 
ผู้บังคับหมู่ทหำรรำบ 
รองผู้บังคับหมู่ทหำรรำบ 
รองผู้บังคับหมวดทหำรป้องกันต่อสู้อำกำศยำน 
ผู้บังคับหมู่ทหำรป้องกันต่อสู้อำกำศยำน 
รองผู้บังคับหมู่ทหำรป้องกันต่อสู้อำกำศยำน 
เจ้ำหน้ำที่ตรวจแนะน ำปฏิบัติกำรพิเศษ 
เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติกำรพิเศษ 
ลูกมืออำกำศโยธิน 

๘๐ กำรข่ำวกรอง ๘๐๑๗๐ 
๘๐๑๕๐ 
๘๐๑๓๐ 
๘๐๐๑๐ 

เจ้ำหน้ำที่ช ำนำญกำรข่ำวกรอง 
เจ้ำหน้ำที่กำรข่ำวกรอง 
เจ้ำหน้ำที่ฝึกหัดกำรข่ำวกรอง 
ลูกมือกำรข่ำวกรอง 

 
 
 
 
 
 



- ๒๘ - 
 
ตารางท่ี ๕  เลขหมำยควำมช ำนำญทหำรอำกำศของนำยทหำรประทวนและพลทหำร (ตำมระเบียบข้อ ๑๑.๒) 

 

เลขหมาย 
จ าพวกทหาร 

ชื่อจ าพวกทหาร 
เลขหมาย 

ความช านาญ 
ทหารอากาศ 

ชื่อความช านาญทหารอากาศ 

๘๑ กิจกำรพลเรือน 
และประชำสัมพันธ์ 

๘๑๑๗๐ 
๘๑๑๕๐ 
๘๑๑๓๐ 
๘๑๐๑๐ 

เจ้ำหน้ำที่ช ำนำญกำรกิจกำรพลเรือนและประชำสัมพันธ์ 
เจ้ำหน้ำที่กิจกำรพลเรือนและประชำสัมพันธ์ 
เจ้ำหน้ำที่ฝึกหัดกิจกำรพลเรือนและประชำสัมพันธ์ 
ลูกมือกิจกำรพลเรือนและประชำสัมพันธ์ 

๘๙ อนุศำสนำจำรย์ ๘๙๑๗๐ 
๘๙๑๕๐ 
๘๙๑๓๐ 
๘๙๐๑๐ 

พนักงำนตรวจแนะน ำบริกำรอนุศำสนำจำรย์ 
พนักงำนบริกำรอนุศำสนำจำรย์ 
พนักงำนฝึกหัดบริกำรอนุศำสนำจำรย์ 
ลูกมืออนุศำสนำจำรย์ 

๙๐ บริกำรแพทย์ ๙๐๑๗๐ 
๙๐๑๕๐ 
๙๐๑๓๐ 
๙๐๐๑๐ 

เจ้ำหน้ำที่ช ำนำญบริกำรแพทย์ 
เจ้ำหน้ำที่บริกำรแพทย์ 
เจ้ำหน้ำที่ฝึกหัดบริกำรแพทย์ 
ลูกมือบริกำรแพทย์ 

๙๙ เวชศำสตร์กำรบิน ๙๙๑๗๐ 
๙๙๑๕๐ 
๙๙๑๓๐ 
๙๙๐๑๐ 

เจ้ำหน้ำที่ช ำนำญกำรเวชศำสตร์กำรบิน 
เจ้ำหน้ำที่เวชศำสตร์กำรบิน 
เจ้ำหน้ำที่เวชศำสตร์กำรบินฝึกหัด 
ลูกมือพยำบำลเวชศำสตร์กำรบิน 

 
 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผนวก ข 
การบรรยายลักษณะความช านาญทหารอากาศ 

นายทหารสัญญาบัตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ความช านาญทหารอากาศจ าพวกทหารนักบิน 

เลขหมายจ าพวก ๑๑ 
            
           หน้า 
ค าน า               ๒ 
แผนภูม ิ               ๓ 
ความช านาญทหารอากาศ 

ลชทอ.     ชื่อความช านาญ 

๑๑๑๖     นักบินขับไล่/โจมตี สมรรถนะสูง        ๔ 
๑๑๑๕      นักบินขับไล่/โจมตี สมรรถนะสูง        ๕ 
๑๑๑๓     นักบินขับไล่/โจมตี สมรรถนะสูง        ๖ 

๑๑๒๖      นักบินขับไล่/โจมตี          ๗ 
๑๑๒๕     นักบินขับไล่/โจมตี          ๘ 
๑๑๒๓     นักบินขับไล่/โจมตี          ๙ 

๑๑๓๖     นักบินเฮลิคอปเตอร์         ๑๐ 
๑๑๓๕     นักบินเฮลิคอปเตอร์         ๑๑ 
๑๑๓๓     นักบินเฮลิคอปเตอร์           ๑๒ 

๑๑๔๖     นักบินล าเลียง          ๑๓ 
๑๑๔๕     นักบินล าเลียง             ๑๔  
๑๑๔๓     นักบินล าเลียง         ๑๕ 

๑๑๕๖     นักบินตรวจการณ์         ๑๖ 
๑๑๕๕     นักบินตรวจการณ์         ๑๗ 
๑๑๕๓     นักบินตรวจการณ์         ๑๘ 

๑๑๖๖     นักบินฝึก          ๑๙ 
๑๑๖๕     นักบินฝึก          ๒๐ 
๑๑๖๓     นักบินฝึก          ๒๑ 
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ค าน า 
จ าพวกทหารนักบิน 

 จ าพวกทหารนักบิน มีหน้าที่รวมถึงการท าการบินด้วยตนเอง การวางแผนนโยบาย 
การตรวจการฝึกบิน การอ านวยการในการฝึกบิน และปฏิบัติการบินทางยุทธศาสตร์ ยุทธวิธี รับผิดชอบ 
ในการตรวจ แนะน า และบังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาภายในหน่วยของตน ด าเนินการสั่งการบิน  
การดูแลเครื่องบินและอุปกรณ์เครื่องใช้ประกอบการบิน ให้พร้อมที่จะใช้การได้ และปลอดภัยอยู่เสมอ  
มีหน้าที่ในการหาทางแก้ไข และปรับปรุงการปฏิบัติงาน การฝึก และการใช้อาวุธ  เพ่ือการปฏิบัติการ 
ยุทธวิธี เช่น การบินปฏิบัติตามภารกิจ และชนิดของเครื่องบินที่ตนปฏิบัติการ  เทคนิคการบินรบ  
การใช้อาวุธ และเครื่องใช้ประจ าเครื่องบิน สอบสวนอุบัติเหตุของเครื่องบิน และตรวจตราเพ่ือให้เป็นไป
โดยถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับนิรภัยการบิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



นาวาอากาศตรี - 
นาวาอากาศเอก 

เรืออากาศโท - 
เรืออากาศเอก 

เรืออากาศตรี - 
เรืออากาศเอก 

แผนภูมิจ าพวกทหารนายทหารสัญญาบัตร 

นักบิน ขับไล่/โจมตีสมรรถนะสูง 
                  ๑๑๑๖ 

 

หลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนด  
หรือมีคุณสมบัติครบถ้วน 

 

หลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนด 

- ๓ - 

นักบิน ขับไล่/โจมตี 
 ๑๑๒๖ 

นักบินเฮลิคอปเตอร์ 
๑๑๓๖  

นักบินล าเลียง 
๑๑๔๖  

นักบินตรวจการณ์ 
๑๑๕๖  

นักบินฝึก 
๑๑๖๖  

นักบิน ขับไล่/โจมตีสมรรถนะสูง 
                  ๑๑๑๕ 

นักบิน ขับไล่/โจมตี 
 ๑๑๒๕ 

นักบินเฮลิคอปเตอร์ 
๑๑๓๕  

นักบินล าเลียง 
๑๑๔๕  

นักบินตรวจการณ์ 
๑๑๕๕  

นักบินฝึก 
๑๑๖๕  

นักบิน ขับไล่/โจมตีสมรรถนะสูง 
                  ๑๑๑๓ 

นักบิน ขับไล่/โจมตี 
 ๑๑๒๓ 

นักบินเฮลิคอปเตอร์ 
๑๑๓๓  

นักบินล าเลียง 
๑๑๔๓  

นักบินตรวจการณ์ 
๑๑๕๓  

นักบินฝึก 
๑๑๖๓  



- ๔ - 

 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร         ลชทอ.๑๑๑๖ (ข้ันบริหาร) 
  นักบินขับไล่/โจมตีสมรรถนะสูง                         ลชทอ.๑๑๑๑ (แรกตั้ง) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 ท าการบินกับ เครื่องบินขับไล่/โจมตี ที่มีความเร็วตั้งแต่หนึ่งเท่าเสียง หรือโครงสร้างของ 
เครื่องบินสามารถทนต่อแรงตั้งแต่ ๗ เท่าของแรงโน้มถ่วงโลกขึ้นไป เพ่ือการครองอากาศ ลาดตระเวน
ติดอาวุธ สนับสนุนทางอากาศโดยใกล้ชิด ขัดขวางทางอากาศ ลาดตระเวนทางอากาศ การบินสกัดกั้ น  
และการบินคุ้มกันตามความสามารถของ เครื่องบินขับไล่/โจมตี อ านวยการฝึกทางยุทธการ และยุทธวิธี
ของฝูงบินขับไล่/โจมตี บังคับบัญชาฝูงบินขับไล่/โจมตี 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑ วางแผนภารกิจ เกี่ยวกับชนิดของภารกิจ ความมุ่งหมาย สภาพอากาศ การข่าว 
ค าแนะน าเกีย่วกับการบิน รายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทาง แผนที่ และแผนการบิน 
  ๒.๒ ตรวจก่อนท าการบินว่ามีอาวุธและอุปกรณ์พร้อมที่ จะปฏิบัติภารกิจ เช่น  
ตรวจรายการซ่อมบ ารุง การชั่งดุล การเติมเชื้อเพลิง ระเบิด ปืน และกระสุน ตรวจ เครื่องยนต์ ล าตัว  
พ้ืนบังคับ ตรวจภายในและภายนอกเครื่องบิน เกี่ยวกับความเรียบร้อยของกลไกและโครงสร้าง  
ตรวจระบบออกซิเจน อุปกรณ์ยังชีพและการท างานของร่มชูชีพ ตรวจสอบการท างานของอุปกรณ์อาวุธ 
สื่อสาร และเครื่องช่วยเดินอากาศ 
  ๒.๓ ท าการบินกับเครื่องบินเพ่ือปฏิบัติภารกิจบังคับเครื่องบินให้ขับเคลื่อนวิ่งขึ้นลงได้ 
และบังคับเครื่องบินในอากาศเพ่ือปฏิบัติตามภารกิจนั้น ๆ เช่น ยิงปืน ทิ้งระเบิด ยิงจรวด การรบสมมติ 
และท าการฝึกบินในสภาพอากาศต่าง ๆ ทั้งกลางวันและกลางคืน การบินเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศ  
น าเครื่องบินให้เดินทางถึงจุดหมาย และบินกลับโดยการใช้เครื่องวัดประกอบการบินและเครื่องมือ
อุปกรณ์ในการเดินทาง 
  ๒.๔ รายงานการปฏิบัติภารกิจส าเร็จ และรายงานให้ทราบถึงสิ่งที่แลเห็นมาขณะบิน  
ต่อนายทหารการข่าวและนายทหารยุทธการ 
  ๒.๕ บังคับบัญชาและอ านวยการเกี่ยวกับธุรการ การฝึก และการใช้งานทางยุทธวิธีของ
ฝูงบินขับไล่/โจมตี เช่น อ านวยการ และประสานการปฏิบัติเกี่ยวกับอาวุธ การสื่อสาร การข่าว การซ่อมบ ารุง 
การยุทธการ และการพัสดุ เพ่ือให้ภารกิจของหน่วยสัมฤทธิ์ผล 

๓.  คุณสมบัติ 
  ๓.๑ การศึกษา 
   ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารทั้งในและต่างประเทศหรือเทียบเท่า และได้รับ
การบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
 ๓.๒ การฝึก 
   ๓.๒.๑ ส าเร็จหลักสูตรศิษย์การบินจากโรงเรียนการบินของกองทัพอากาศ 
หรือเทียบเท่า ผ่านการฝึกบินขั้นต้น และการฝึกปฏิบัติการของฝูงบินขับไล่/ยุทธวิธี เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๒.๒ ส าเร็จหลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ, 
หลักสูตรโรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า หรือมีคุณสมบัติ  
ตามท่ีก าหนดไว้ในหมวด ๓ ข้อ ๒๐.๑.๓ ของระเบียบนี้ เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๓ ประสบการณ ์        - 
  ๓.๔  อ่ืน ๆ          -  

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
นาวาอากาศตรี - นาวาอากาศเอก 
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 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร        ลชทอ.๑๑๑๕ (ข้ันช านาญมาก) 
  นักบินขับไล่/โจมตีสมรรถนะสูง                         ลชทอ.๑๑๑๑ (แรกตั้ง) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 ท าการบินกับเครื่องบินขับไล่/โจมตี ที่มีความเร็วตั้งแต่หนึ่งเท่าเสียง หรือโครงสร้างของ 
เครื่องบินสามารถทนต่อแรงตั้งแต่ ๗ เท่าของแรงโน้มถ่วงโลกขึ้นไป เพ่ือการครองอากาศ ลาดตระเวน
ติดอาวุธ สนับสนุนทางอากาศโดยใกล้ชิด ขัดขวางทางอากาศ ลาดตระเวนทางอากาศ การบินสกัดกั้น  
และการบินคุ้มกันตามความสามารถของเครื่องบินขับไล่/โจมตี อ านวยการฝึกทางยุทธการ และยุทธวิธี
ของฝูงบินขับไล่/โจมตี บังคับบัญชาฝูงบินขับไล่/โจมตี 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑ วางแผนภารกิจเกี่ยวกับชนิดของภารกิจ ความมุ่งหมาย สภาพอากาศ การข่าว 
ค าแนะน าเก่ียวกับการบิน รายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทาง แผนที่ และแผนการบิน 
  ๒.๒ ตรวจก่อนท าการบินว่ามีอาวุธและอุปกรณ์พร้อมที่ จะปฏิบัติภารกิจ เช่น  
ตรวจรายการซ่อมบ ารุง การชั่งดุล การเติมเชื้อเพลิง ระเบิด ปืน และกระสุน ตรวจ เครื่องยนต์ ล าตัว  
พ้ืนบังคับ ตรวจภายในและภายนอกเครื่องบินเกี่ยวกับความเรียบร้อยของกลไกและโครงสร้าง  
ตรวจระบบออกซิเจน อุปกรณ์ยังชีพและการท างานของร่มชูชีพ ตรวจสอบการท างานของอุปกรณ์อาวุธ 
สื่อสาร และเครื่องช่วยเดินอากาศ 
  ๒.๓ ท าการบินเครื่องบินเพ่ือปฏิบัติภารกิจบังคับเครื่องบินให้ขับเคลื่อนวิ่งขึ้นลงได้  
และบังคับเครื่องบินในอากาศเพ่ือปฏิบัติตามภารกิจนั้น ๆ เช่น ยิงปืน ทิ้งระเบิด ยิงจรวด การรบสมมติ 
และท าการฝึกบินในสภาพอากาศต่าง ๆ ทั้งกลางวันและกลางคืน การบินเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศ  
น าเครื่องบินให้เดินทางถึงจุดหมาย และบินกลับโดยการใช้เครื่องวัดประกอบการบินและเครื่องมือ
อุปกรณ์ในการเดินทาง 
  ๒.๔ รายงานการปฏิบัติภารกิจส าเร็จ และรายงานให้ทราบถึงสิ่งที่แลเห็นมาขณะบิน  
ต่อนายทหารการข่าวและนายทหารยุทธการ 
  ๒.๕ บังคับบัญชา และอ านวยการเกี่ยวกับธุรการ การฝึก และการใช้งานทางยุทธวิธีของ 
ฝูงบินขับไล่/โจมตี เช่น อ านวยการ และประสานการปฏิบัติเกี่ยวกับอาวุธ การสื่อสาร การข่าว การซ่อมบ ารุง   
การยุทธการ และการพัสดุ เพ่ือให้ภารกิจของหน่วยสัมฤทธิ์ผล 

๓.  คุณสมบัติ 
  ๓.๑ การศึกษา 
  ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารทั้งในและต่างประเทศหรือเทียบเท่า และได้รับ
การบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
 ๓.๒ การฝึก 
   ๓.๒.๑ ส าเร็จหลักสูตรศิษย์การบินจากโรงเรียนการบินของกองทัพอากาศ 
หรือเทียบเท่า ผ่านการฝึกบินขั้นต้น และการฝึกปฏิบัติการของฝูงบินขับไล่/ยุทธวิธี เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๒.๒ ส าเร็จหลักสูตรโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๓ ประสบการณ ์       - 
  ๓.๔ อ่ืน ๆ                    -  

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
เรืออากาศเอก - นาวาอากาศโท 



- ๖ - 

 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร        ลชทอ.๑๑๑๓ (ข้ันช านาญ) 
  นักบินขับไล่/โจมตีสมรรถนะสูง                         ลชทอ.๑๑๑๑ (แรกตั้ง) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 ท าการบินกับ เครื่องบินขับไล่/โจมตี ที่มีความเร็วตั้งแต่หนึ่งเท่าเสียง หรือโครงสร้างของ 
เครื่องบินสามารถทนต่อแรงตั้งแต่ ๗ เท่าของแรงโน้มถ่วงโลกขึ้นไป เพ่ือการครองอากาศ ลาดตระเวน
ติดอาวุธ สนับสนุนทางอากาศโดยใกล้ชิด ขัดขวางทางอากาศ ลาดตระเวนทางอากาศ การบินสกัดกั้ น  
และการบินคุ้มกัน ตามความสามารถของเครื่องบินขับไล่/โจมตี อ านวยการฝึกทางยุทธการ และยุทธวิธี
ของฝูงบินขับไล่/โจมตี บังคับบัญชาฝูงบินขับไล่/โจมตี 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑ วางแผนภารกิจ เกี่ยวกับชนิดของภารกิจ ความมุ่งหมาย สภาพอากาศ การข่าว 
ค าแนะน าเก่ียวกับการบิน รายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทาง แผนที่ และแผนการบิน 
 ๒.๒ ตรวจก่อนท าการบินว่ามีอาวุธและอุปกรณ์พร้อมที่ จะปฏิบัติภารกิจ เช่น  
ตรวจรายการซ่อมบ ารุง การชั่งดุล การเติมเชื้อเพลิง ระเบิด ปืน และกระสุน ตรวจ เครื่องยนต์ ล าตัว  
พ้ืนบังคับ ตรวจภายในและภายนอกเครื่องบินเกี่ยวกับความเรียบร้อยของกลไกและโครงสร้าง  
ตรวจระบบออกซิเจน อุปกรณ์ยังชีพ และการท างานของร่มชูชีพ ตรวจสอบการท างานของอุปกรณ์อาวุธ 
สื่อสาร และเครื่องช่วยเดินอากาศ 
  ๒.๓ ท าการบิน เครื่องบินเพ่ือปฏิบัติภารกิจบังคับ เครื่องบินให้ขับเคลื่อนวิ่งขึ้นลงได้ 
และบังคับเครื่องบินในอากาศเพ่ือปฏิบัติตามภารกิจนั้น ๆ เช่น ยิงปืน ทิ้งระเบิด ยิงจรวด การรบสมมติ 
และท าการฝึกบินในสภาพอากาศต่าง ๆ ทั้งกลางวันและกลางคืน การบินเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศ  
น าเครื่องบินให้เดินทางถึงจุดหมาย และบินกลับโดยการใช้เครื่องวัดประกอบการบินและเครื่องมือ
อุปกรณ์ในการเดินทาง 
  ๒.๔ รายงานการปฏิบัติภารกิจส าเร็จ และรายงานให้ทราบถึงสิ่งที่แลเห็นมาขณะบิน  
ต่อนายทหารการข่าวและนายทหารยุทธการ 
  ๒.๕ บังคับบัญชาและอ านวยการเกี่ยวกับธุรการ การฝึก และการใช้งานทางยุทธวิธีของ 
ฝูงบินขับไล่/โจมตี เช่น อ านวยการ และประสานการปฏิบัติเกี่ยวกับอาวุธ การสื่อสาร การข่าว การซ่อมบ ารุง 
การยุทธการ และการพัสดุ เพ่ือให้ภารกิจของหน่วยสัมฤทธิ์ผล 

๓.  คุณสมบัติ 
  ๓.๑ การศึกษา 
   ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารทั้งในและต่างประเทศหรือเทียบเท่า และได้รับ
การบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
 ๓.๒ การฝึก 
    ส าเร็จหลักสูตรศิษย์การบินจากโรงเรียนการบินของกองทัพอากาศหรือเทียบเท่า   
ผ่านการฝึกบินขั้นต้น และการฝึกปฏิบัติการของฝูงบินขับไล่/ยุทธวิธี เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๓ ประสบการณ ์
    ท าการบินกับเครื่องบินขับไล่/โจมตีสมรรถนะสูงมาแล้วติดต่อกันเป็นระยะเวลา 
ไม่น้อยกว่า ๖ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๔ อ่ืน ๆ           - 

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
เรืออากาศตรี - เรืออากาศเอก 



- ๗ - 

 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร        ลชทอ.๑๑๒๖ (ข้ันบริหาร) 
                         นักบินขับไล่/โจมตี                              ลชทอ.๑๑๒๑ (แรกตั้ง) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 ท าการบินกับเครื่องบินขับไล่/โจมตี เพ่ือการครองอากาศ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับลาดตระเวน 
ติดอาวุธสนับสนุนทางอากาศโดยใกล้ชิด ขัดขวางทางอากาศ ลาดตระเวนทางอากาศ การบินสกัดกั้น
และการบินคุ้มกัน ตามความสามารถของ เครื่องบินขับไล่/โจมตี อ านวยการฝึกทางยุทธการ และยุทธวิธี
ของฝูงบินขับไล่/โจมตี บังคับบัญชาฝูงบินขับไล่/โจมตี 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑ วางแผนภารกิจเกี่ยวกับชนิดของภารกิจ ความมุ่งหมาย สภาพอากาศ การข่าว 
ค าแนะน าเกี่ยวกับการบิน รายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทาง แผนที่ และแผนการบิน 
  ๒.๒ ตรวจก่อนท าการบินว่ามีอาวุธและอุปกรณ์พร้อมที่ จะปฏิบัติภารกิจ เช่น  
ตรวจรายการซ่อมบ ารุง การชั่งดุล การเติมเชื้อเพลิง ระเบิด ปืน และกระสุน ตรวจ เครื่องยนต์ ล าตัว  
พ้ืนบังคับ ตรวจภายในและภายนอกเครื่องบิน เกี่ยวกับความเรียบร้อยของกลไกและโครงสร้าง  
ตรวจระบบออกซิเจน อุปกรณ์ยังชีพ และการท างานของร่มชูชีพ ตรวจสอบการท างานของอุปกรณ์อาวุธ 
สื่อสาร และเครื่องช่วยเดินอากาศ 
  ๒.๓ ท าการบินกับเครื่องบินเพ่ือปฏิบัติภารกิจบังคับเครื่องบินให้ขับเคลื่อนวิ่งขึ้นลงได้ 
และบังคับเครื่องบินในอากาศเพ่ือปฏิบัติตามภารกิจนั้น ๆ เช่น ยิงปืน ทิ้งระเบิด ยิงจรวด การรบสมมติ 
และท าการฝึกบินในสภาพอากาศต่าง ๆ ทั้งกลางวัน และกลางคืน การบินเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศ  
น าเครื่องบินให้เดินทางถึงจุดหมาย และบินกลับโดยการใช้เครื่องวัดประกอบการบินและเครื่องมือ
อุปกรณ์ในการเดินทาง 
  ๒.๔ รายงานการปฏิบัติภารกิจส าเร็จ และรายงานให้ทราบถึงสิ่งที่แลเห็นมาขณะบิน  
ต่อนายทหารการข่าวและนายทหารยุทธการ 
  ๒.๕ บังคับบัญชาและอ านวยการเกี่ยวกับธุรการ การฝึก และการใช้งานทางยุทธวิธีของ
ฝูงบินขับไล่/โจมตี เช่น อ านวยการ และประสานการปฏิบัติเกี่ยวกับอาวุธ การสื่อสาร การข่าว การซ่อมบ ารุง  
การยุทธการ และการพัสดุ เพ่ือให้ภารกิจของหน่วยสัมฤทธิ์ผล 

๓.  คุณสมบัติ 

  ๓.๑ การศึกษา 
   ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารทั้งในและต่างประเทศหรือเทียบเท่า และได้รับ
การบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
 ๓.๒ การฝึก 
   ๓.๒.๑ ส าเร็จหลักสูตรศิษย์การบินจากโรงเรียนการบินของกองทัพอากาศ 
หรือเทียบเท่า ผ่านการฝึกบินขั้นต้นและการฝึกปฏิบัติการของฝูงบินขับไล่/ยุทธวิธี เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๒.๒ ส าเร็จหลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ, 
หลักสูตรโรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า หรือมีคุณสมบัติ 
ตามท่ีก าหนดไว้ในหมวด ๓ ข้อ ๒๐.๑.๓ ของระเบียบนี้ เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น   
  ๓.๓ ประสบการณ ์        - 
  ๓.๔ อ่ืน ๆ        - 

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
นาวาอากาศตรี  - นาวาอากาศเอก 



- ๘ - 

 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร     ลชทอ.๑๑๒๕ (ข้ันช านาญมาก) 
                             นักบินขับไล่/โจมตี                           ลชทอ.๑๑๒๑ (แรกตั้ง) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 ท าการบินกับเครื่องบินขับไล่/โจมตี เพ่ือการครองอากาศ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับลาดตระเวน 
ติดอาวุธสนับสนุนทางอากาศโดยใกล้ชิด ขัดขวางทางอากาศ ลาดตระเวนทางอากาศ การบินสกัดกั้น
และการบินคุ้มกัน ตามความสามารถของ เครื่องบินขับไล่/โจมตี อ านวยการฝึกทางยุทธการ และยุทธวิธี
ของฝูงบินขับไล่/โจมตี บังคับบัญชาฝูงบินขับไล่/โจมตี 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑ วางแผนภารกิจเกี่ยวกับชนิดของภารกิจ ความมุ่ งหมาย สภาพอากาศ การข่าว 
ค าแนะน าเกี่ยวกับการบิน รายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทาง แผนที่ และแผนการบิน 
  ๒.๒ ตรวจก่อนท าการบินว่ามีอาวุธและอุปกรณ์พร้อมที่ จะปฏิบัติภารกิจ เช่น  
ตรวจรายการซ่อมบ ารุง การชั่งดุล การเติมเชื้อเพลิง ระเบิด ปืน และกระสุน ตรวจ เครื่องยนต์ ล าตัว 
พ้ืนบังคับ ตรวจภายในและภายนอกเครื่องบิน เกี่ยวกับความเรียบร้อยของกลไกและโครงสร้าง  
ตรวจระบบออกซิเจน อุปกรณ์ยังชีพ และการท างานของร่มชูชีพ ตรวจสอบการท างานของอุปกรณ์อาวุธ 
สื่อสาร และเครื่องช่วยเดินอากาศ 
  ๒.๓ ท าการบินกับเครื่องบินเพ่ือปฏิบัติภารกิจบังคับเครื่องบินให้ขับเคลื่อนวิ่งขึ้นลงได้ 
และบังคับเครื่องบินในอากาศเพ่ือปฏิบัติตามภารกิจนั้น ๆ เช่น ยิงปืน ทิ้งระเบิด ยิงจรวด การรบสมมติ 
และท าการฝึกบินในสภาพอากาศต่าง ๆ ทั้งกลางวัน และกลางคืน การบินเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศ  
น าเครื่องบินให้เดินทางถึงจุดหมาย และบินกลับโดยการใช้เครื่องวัดประกอบการบิน และเครื่องมือ
อุปกรณ์ในการเดินทาง 
  ๒.๔ รายงานการปฏิบัติภารกิจส าเร็จ และรายงานให้ทราบถึงสิ่งที่แลเห็นมาขณะบิน  
ต่อนายทหารการข่าวและนายทหารยุทธการ 
  ๒.๕ บังคับบัญชา และอ านวยการเกี่ยวกับธุรการ การฝึก และการใช้งานทางยุทธวิธีของ
ฝูงบินขับไล่/โจมตี เช่น อ านวยการ และประสานการปฏิบัติเกี่ยวกับอาวุธ การสื่อสาร การข่าว การซ่อมบ ารุง   
การยุทธการ และการพัสดุเพ่ือให้ภารกิจของหน่วยสัมฤทธิ์ผล 

๓.  คุณสมบัติ 
  ๓.๑ การศึกษา 
   ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารทั้งในและต่างประเทศหรือเทียบเท่า และได้รับ
การบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
 ๓.๒ การฝึก 
   ๓.๒.๑ ส าเร็จหลักสูตรศิษย์การบินจากโรงเรียนการบินของกองทัพอากาศ 
หรือเทียบเท่า ผ่านการฝึกบินขั้นต้น และการฝึกปฏิบัติการของฝูงบินขับไล่/ยุทธวิธี เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๒.๒ ส าเร็จหลักสูตรโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น    
  ๓.๓ ประสบการณ ์    - 
  ๓.๔ อ่ืน ๆ          - 

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
เรืออากาศเอก  - นาวาอากาศโท 

    



- ๙ -              

 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร            ลชทอ.๑๑๒๓ (ข้ันช านาญ) 
                                นักบินขับไล่/โจมตี                    ลชทอ.๑๑๒๑ (แรกตั้ง) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 ท าการบินกับ เครื่องบินขับไล่/โจมตี เพื่อการครองอากาศ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับลาดตระเวน 
ติดอาวุธ สนับสนุนทางอากาศโดยใกล้ชิด ขัดขวางทางอากาศ ลาดตระเวนทางอากาศ การบินสกัดกั้น
และการบินคุ้มกัน ตามความสามารถของเครื่องบินขับไล่/โจมตี อ านวยการฝึกทางยุทธการ และยุทธวิธี
ของฝูงบินขับไล่/โจมตี บังคับบัญชาฝูงบินขับไล่/โจมตี 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑ วางแผนภารกิจ เกี่ยวกับชนิดของภารกิจ ความมุ่งหมาย สภาพอากาศ  การข่าว 
ค าแนะน าเกี่ยวกับการบิน รายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทาง แผนที่ และแผนการบิน 
  ๒.๒ ตรวจก่อนท าการบินว่ามีอาวุธและอุปกรณ์พร้อมที่ จะปฏิบัติภารกิจ เช่น  
ตรวจรายการซ่อมบ ารุง การชั่งดุล การเติมเชื้อเพลิง ระเบิด ปืน และกระสุน ตรวจ เครื่องยนต์ ล าตัว 
พ้ืนบังคับ ตรวจภายในและภายนอกเครื่องบิน เกี่ยวกับความเรียบร้อยของกลไกและโครงสร้าง  
ตรวจระบบออกซิเจน อุปกรณ์ยังชีพ และการท างานของร่มชูชีพ ตรวจสอบการท างานของอุปกรณ์อาวุธ 
สื่อสาร และเครื่องช่วยเดินอากาศ 
  ๒.๓ ท าการบินกับเครื่องบินเพ่ือปฏิบัติภารกิจบังคับเครื่องบินให้ขับเคลื่อนวิ่งขึ้นลงได้ 
และบังคับเครื่องบินในอากาศเพ่ือปฏิบัติตามภารกิจนั้น ๆ เช่น ยิงปืน ทิ้งระเบิด ยิงจรวด การรบสมมติ 
และท าการฝึกบินในสภาพอากาศต่าง ๆ ทั้งกลางวันและกลางคืน การบินเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศ  
น าเครื่องบินให้เดินทางถึงจุดหมาย และบินกลับโดยการใช้เครื่องวัดประกอบการบิน และเครื่องมือ
อุปกรณ์ในการเดินทาง 
  ๒.๔ รายงานการปฏิบัติภารกิจส าเร็จ และรายงานให้ทราบถึงสิ่งที่แลเห็นมาขณะบิน  
ต่อนายทหารการข่าว และนายทหารยุทธการ 
  ๒.๕ บังคับบัญชา และอ านวยการเกี่ยวกับธุรการ การฝึก และการใช้งานทางยุทธวิธีของ
ฝูงบินขับไล่/โจมตี เช่น อ านวยการ และประสานการปฏิบัติเกี่ยวกับอาวุธ การสื่อสาร การข่าว การซ่อมบ ารุง   
การยุทธการ และการพัสดุ เพ่ือให้ภารกิจของหน่วยสัมฤทธิ์ผล 

๓.  คุณสมบัติ 
  ๓.๑ การศึกษา 
   ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารทั้งในและต่างประเทศ หรือเทียบเท่า และได้รับ
การบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
 ๓.๒ การฝึก 
   ส าเร็จหลักสูตรศิษย์การบินจากโรงเรียนการบินของกองทัพอากาศหรือเทียบเท่า   
ผ่านการฝึกบินขั้นต้น และการฝึกปฏิบัติการของฝูงบินขับไล่/ยุทธวิธี เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
 ๓.๓ ประสบการณ ์
  ท าการบินกับเครื่องบินขับไล่/โจมตี มาแล้วติดต่อกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๖ เดือน  
เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๔ อ่ืน ๆ           - 

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
เรืออากาศตรี  - เรืออากาศเอก 

    



- ๑๐ - 

 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร        ลชทอ.๑๑๓๖ (ข้ันบริหาร) 
                            นักบินเฮลิคอปเตอร์                   ลชทอ.๑๑๓๑ (แรกตั้ง) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 ท าการบินกับเฮลิคอปเตอร์ เพ่ือการส่งก าลังบ ารุง ค้นหาและช่วยชีวิต การฝึก และภารกิจอ่ืน ๆ 
ที่ได้รับมอบหมาย อ านวยการปฏิบัติการ และการฝึกทางยุทธวิธีของฝูงบินเฮลิคอปเตอร์  บังคับบัญชา
ฝูงบินเฮลิคอปเตอร ์

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑ วางแผนภารกิจ ความมุ่งหมายในการบิน สภาพอากาศ วิธีการปฏิบัติด้านยุทธการ  
และค าแนะน าพิเศษอ่ืน ๆ โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ เช่น ระยะสูง ลักษณะภูมิประเทศ สภาพอากาศ  
รัศมีท าการ วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการค้นหาและช่วยชีวิต และเครื่องช่วยการเดินอากาศและแผนการบิน 
  ๒.๒ ตรวจก่อนท าการบินว่ามีอุปกรณ์และเจ้าหน้าที่ส าหรับปฏิบัติภารกิจ โดยท าการ
ตรวจเครื่องยนต์ ล าตัว พ้ืนบังคับ เกี่ยวกับความเรียบร้อยของเครื่องกลไกและโครงสร้าง ตรวจทดลอง
การเดินอากาศ และการติดต่อสื่อสารให้สามารถปฏิบัติการได้ถูกต้อง น้ าหนักและสมดุลถูกต้อง การเติม
เชื้อเพลิง อุปกรณ์ยังชีพและอุปกรณ์ช่วยชีวิต มีอยู่เรียบร้อยในเครื่องบิน และอบรมเจ้าหน้าที่ช่วยชีวิตถึง
วิธีการปฏิบัติที่ปลอดภัย และความมุ่งหมายของภารกิจ 
  ๒.๓ ท าการบินกับเฮลิคอปเตอร์ เช่น วิ่งขึ้นปฏิบัติการบิน การลงสนาม ภายใต้สภาพอากาศ
ทุกชนิดทั้งกลางวัน กลางคืน บินในสภาพอากาศด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน ด าเนินการบิน  
ในภาคของการค้นหากับอากาศยานอ่ืน และกับหน่วยช่วยชีวิตภาคพ้ืนดิน 

๓.  คุณสมบัต ิ
  ๓.๑ การศึกษา 
   ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารทั้งในและต่างประเทศหรือเทียบเท่า และได้รับ
การบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๒ การฝึก 
   ๓.๒.๑ ส าเร็จหลักสูตรศิษย์การบินจากโรงเรียนการบินของกองทัพอากาศ 
หรือเทียบเท่า ผ่านการฝึกบินขั้นต้น และการฝึกปฏิบัติการของฝูงเฮลิคอปเตอร์ เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๒.๒ ส าเร็จหลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ, 
หลักสูตรโรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส กรมยุทธศึกษาทหารอากาศหรือเทียบเท่า หรือมีคุณสมบัติ 
ตามท่ีก าหนดไว้ในหมวด ๓ ข้อ ๒๐.๑.๓ ของระเบียบนี้ เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น    
  ๓.๓ ประสบการณ ์       - 
  ๓.๔ อ่ืน ๆ            - 

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
นาวาอากาศตรี  - นาวาอากาศเอก 

 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๑ - 

 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร        ลชทอ.๑๑๓๕ (ข้ันช านาญมาก) 
       นักบินเฮลิคอปเตอร์                      ลชทอ.๑๑๓๑ (แรกตั้ง) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 ท าการบินกับเฮลิคอปเตอร์ เพ่ือการส่งก าลังบ ารุง ค้นหาและช่วยชีวิต การฝึก และภารกิจอ่ืน ๆ  
ที่ได้รับมอบหมาย อ านวยการปฏิบัติการ และการฝึกทางยุทธวิธีของฝูงบินเฮลิคอปเตอร์  บังคับบัญชา
ฝูงบินเฮลิคอปเตอร ์

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑ วางแผนภารกิจ ความมุ่งหมายในการบิน สภาพอากาศ วิธีการปฏิบัติด้านยุทธการ 
และค าแนะน าพิเศษอ่ืน ๆ โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ เช่น ระยะสูง ลักษณะภูมิประเทศ สภาพอากาศ  
รัศมีท าการ วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการค้นหาและช่วยชีวิต เครื่องช่วยการเดินอากาศ และแผนการบิน 
  ๒.๒ ตรวจก่อนท าการบินว่ามีอุปกรณ์และเจ้าหน้าที่ส าหรับปฏิบัติภารกิจ โดยท าการ
ตรวจเครื่องยนต์ ล าตัว พ้ืนบังคับ เกี่ยวกับความเรียบร้อยของเครื่องกลไกและโครงสร้าง ตรวจทดลอง
การเดินอากาศ และการติดต่อสื่อสารให้สามารถปฏิบัติการได้ถูกต้อง น้ าหนัก และสมดุลถูกต้อง  
การเติมเชื้อเพลิง อุปกรณ์ยังชีพ และอุปกรณ์ช่วยชีวิตมีอยู่เรียบร้อยในเครื่องบิน และอบรมเจ้าหน้าที่
ช่วยชีวิตถึงวิธีการปฏิบัติที่ปลอดภัย และความมุ่งหมายของภารกิจ 
  ๒.๓ ท าการบินกับเฮลิคอปเตอร์ เช่น วิ่งขึ้นปฏิบัติการบิน การลงสนาม ภายใต้สภาพอากาศ
ทุกชนิดทั้งกลางวัน กลางคืน บินในสภาพอากาศด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน ด าเนินการบิน  
ในภาคของการค้นหากับอากาศยานอ่ืน และกับหน่วยช่วยชีวิตภาคพ้ืนดิน 

๓.  คุณสมบัติ 
  ๓.๑ การศึกษา 
   ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารทั้งในและต่างประเทศหรือเทียบเท่า และได้รับ
การบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๒ การฝึก 
  ๓.๒.๑ ส าเร็จหลักสูตรศิษย์การบินจากโรงเรียนการบินของกองทัพอากาศ 
หรือเทียบเท่า ผ่านการฝึกบินขั้นต้น และการฝึกปฏิบัติการของฝูงเฮลิคอปเตอร์ เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๒.๒ ส าเร็จหลักสูตรโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น    
  ๓.๓ ประสบการณ์    - 
  ๓.๔ อ่ืน ๆ             - 

๔.  เกณฑก์ารครองยศ 
เรืออากาศเอก - นาวาอากาศโท 

    
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๒ -                  

 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร       ลชทอ.๑๑๓๓ (ข้ันช านาญ) 
                นักบินเฮลิคอปเตอร์                            ลชทอ.๑๑๓๑ (แรกตั้ง) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 ท าการบินกับเฮลิคอปเตอร์ เพ่ือการส่งก าลังบ ารุง ค้นหาและช่วยชีวิต การฝึก และภารกิจอ่ืน ๆ  
ที่ได้รับมอบหมาย อ านวยการปฏิบัติการ และการฝึกทางยุทธวิธีของฝูงบินเฮลิคอปเตอร์ บังคับบัญชา
ฝูงบินเฮลิคอปเตอร ์

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑ วางแผนภารกิจ ความมุ่งหมายในการบิน สภาพอากาศ วิธีการปฏิบัติด้านยุทธการ  
และค าแนะน าพิเศษอ่ืน ๆ โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ เช่น ระยะสูง ลักษณะภูมิประเทศ สภาพอากาศ  
รัศมีท าการ วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการค้นหาและช่วยชีวิต เครื่องช่วยการเดินอากาศ และแผนการบิน 
  ๒.๒ ตรวจก่อนท าการบินว่ามีอุปกรณ์และเจ้าหน้าที่ส าหรับปฏิบัติภารกิจ โดยท าการ
ตรวจเครื่องยนต์ ล าตัว พ้ืนบังคับ เกี่ยวกับความเรียบร้อยของเครื่องกลไกและโครงสร้าง ตรวจทดลอง
การเดินอากาศ และการติดต่อสื่อสารให้สามารถปฏิบัติการได้ถูกต้อง น้ าหนัก และสมดุลถูกต้อง  
การเติมเชื้อเพลิง อุปกรณ์ยังชีพ และอุปกรณ์ช่วยชีวิตมีอยู่เรียบร้อยในเครื่องบิน และอบรมเจ้าหน้าที่
ช่วยชีวิตถึงวิธีการปฏิบัติที่ปลอดภัย และความมุ่งหมายของภารกิจ 
  ๒.๓ ท าการบินกับเฮลิคอปเตอร์ เช่น วิ่งขึ้นปฏิบัติการบิน การลงสนาม ภายใต้สภาพอากาศ
ทุกชนิดทั้งกลางวัน กลางคืน บินในสภาพอากาศด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน ด าเนินการบิน  
ในภาคของการค้นหากับอากาศยานอ่ืน และกับหน่วยช่วยชีวิตภาคพ้ืนดิน 

๓.  คุณสมบัติ 
  ๓.๑ การศึกษา 
   ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารทั้งในและต่างประเทศหรือเทียบเท่า และได้รับ
การบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๒ การฝึก 
   ส าเร็จหลักสูตรศิษย์การบินจากโรงเรียนการบินของกองทัพอากาศหรือเทียบเท่า  
ผ่านการฝึกบินขั้นต้น และการฝึกปฏิบัติการของฝูงเฮลิคอปเตอร์ เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น   
  ๓.๓ ประสบการณ ์
   ท าการบินกับเฮลิคอปเตอร์มาแล้วติดต่อกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๖ เดือน 
เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๔ อ่ืน ๆ          - 

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
  เรืออากาศตรี -  เรืออากาศเอก 

 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๓ - 

 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร        ลชทอ.๑๑๔๖ (ข้ันบริหาร) 
   นักบินล าเลียง                                 ลชทอ.๑๑๔๑ (แรกตั้ง) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 ท าการบินกับเครื่องบินล าเลียง และบังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ประจ าเครื่องบินล าเลียงให้
ภารกิจตามที่ก าหนดไว้ส าเร็จ ได้แก่ การขนส่งทางอากาศ การอพยพ การฝึก และอ่ืน ๆ อ านวยการ
ปฏิบัติการ และการฝึกทางยุทธวิธีของฝูงล าเลียง บังคับบัญชาฝูงบินล าเลียง 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑ วางแผนภารกิ จ  ความมุ่ งหมายในการบิ น  สภาพอากาศ วิ ธีการปฏิ บั ติ  
การเตรียมการหรือแนะน าเกี่ยวกับแผนการบิน เช่น ภูมิประเทศ สภาพอากาศ ระยะบิน น้ าหนัก   
การเดินทาง เครื่องอ านวยความสะดวก และเครื่องช่วยการเดินอากาศ ตรวจแนะน าเจ้าหน้าที่ประจ า 
เครื่องบินเพ่ือเตรียมการปฏิบัติ 
  ๒.๒ ตรวจก่อนท าการบินว่ามีอุปกรณ์ครบเจ้าหน้าที่พร้อมปฏิบัติภารกิจ ตรวจหรือ
ก ากับดูแลการตรวจเครื่องยนต์ ล าตัว และพ้ืนบังคับเกี่ยวกับความเรียบร้อยของเครื่องกลไก  
และโครงสร้าง ตรวจทดลองเกี่ยวกับการเดินอากาศและการติดต่อสื่อสาร ก ากับดูแลการตรวจ  
การขนของขึ้นและแจกจ่ายของ ตรวจผู้ โดยสาร และค านวณว่าน้ าหนักและสมดุลอยู่ ในเกณฑ์  
ดูแลความสะดวกสบายของผู้โดยสาร อุปกรณ์ยามฉุกเฉิน เช่น ร่มชูชีพ แพยาง เรือยาง มีพร้อมบนเครื่องบิน 
  ๒.๓ ท าการบินกับเครื่องบินล าเลียง และบังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติภารกิจ 
ขับเครื่องวิ่งขึ้นลง และปฏิบัติการบินทุกสภาพอากาศทั้งกลางวันและกลางคืน และท าการบินตามเวลา 
ที่ก าหนด ให้ดูแล ก ากับ การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่เก่ียวข้อง 
  ๒.๔ บังคับบัญชาและอ านวยการเกี่ยวกับธุรการ การฝึกและการใช้งานทางยุทธวิธีของ
ฝูงบินล าเลียง ได้แก่ อ านวยการและประสานการปฏิบัติการฝ่ายอ านวยการเกี่ยวกับเรื่องอาวุธ 
การสื่อสาร การข่าว การซ่อมบ ารุง การยุทธการ และการพัสดุ เพ่ือให้ภารกิจของหน่วยสัมฤทธิ์ผล 

๓.  คุณสมบัติ 
  ๓.๑ การศึกษา 
   ๓.๑.๑ ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารทั้งในและต่างประเทศ หรือเทียบเท่า 
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๑.๒ ส าหรับนักบินหญิง มีพ้ืนฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป 
เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ   
  ๓.๒ การฝึก 
   ๓.๒.๑  ส าเร็จหลักสูตรศิษย์การบินจากโรงเรียนการบินของกองทัพอากาศ 
หรือเทียบเท่า ผ่านการฝึกบินขั้นต้น และการฝึกปฏิบัติการของฝูงบินล าเลียง เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๒.๒  ส าเร็จหลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ, 
หลักสูตรโรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส กรมยุทธศึกษาทหารอากาศหรือเทียบเท่า หรือมีคุณสมบัติ  
ตามท่ีก าหนดไว้ในหมวด ๓ ข้อ ๒๐.๑.๓ ของระเบียบนี้ เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น    
  ๓.๓ ประสบการณ์    - 
  ๓.๔ อ่ืน ๆ          - 

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
นาวาอากาศตรี  - นาวาอากาศเอก 

 



- ๑๔ - 

 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร        ลชทอ.๑๑๔๕ (ข้ันบริหาร) 
   นักบินล าเลียง                                    ลชทอ.๑๑๔๑ (แรกตั้ง) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 ท าการบินกับเครื่องบินล าเลียง และบังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ประจ าเครื่องบินล าเลียงให้
ภารกิจตามที่ก าหนดไว้ส าเร็จ ได้แก่ การขนส่งทางอากาศ การอพยพ การฝึก และอ่ืน ๆ อ านวยการ
ปฏิบัติการ และการฝึกทางยุทธวิธีของฝูงล าเลียง บังคับบัญชาฝูงบินล าเลียง 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑ วางแผนภารกิจ ความมุ่งหมายในการบิน สภาพอากาศ วิธีการปฏิบัติการ 
เตรียมการหรือแนะน าเกี่ยวกับแผนการบิน เช่น ภูมิประเทศ สภาพอากาศ ระยะบิน น้ าหนัก  
การเดินทาง เครื่องอ านวยความสะดวก และเครื่องช่วยการเดินอากาศ ตรวจแนะน า เจ้าหน้าที่ประจ า 
เครื่องบินเพ่ือเตรียมการปฏิบัติ 
  ๒.๒ ตรวจก่อนท าการบินว่ามีอุปกรณ์ครบ เจ้าหน้าที่พร้อมปฏิบัติภารกิจ ตรวจหรือ
ก ากับดูแลการตรวจเครื่องยนต์ ล าตัว และพ้ืนบังคับเกี่ยวกับความเรียบร้อยของเครื่องกลไก  
และโครงสร้าง ตรวจทดลองเกี่ยวกับการเดินอากาศ และการติดต่อสื่อสาร ก ากับดูแลการตรวจ  
การขนของขึ้น และแจกจ่ายของตรวจผู้ โดยสาร และค านวณว่าน้ าหนักและสมดุลอยู่ ในเกณฑ์  
ดูแลความสะดวกสบายของผู้โดยสาร อุปกรณ์ยามฉุกเฉิน เช่น ร่มชูชีพ แพยาง เรือยาง มีพร้อมบนเครื่องบิน 
  ๒.๓ ท าการบินกับเครื่องบินล าเลียง และบังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติภารกิจ 
ขับเครื่องวิ่งขึ้นลง และปฏิบัติการบินทุกสภาพอากาศทั้งกลางวันและกลางคืน และท าการบินตามเวลา 
ที่ก าหนด ให้ดูแล ก ากับ การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่เก่ียวข้อง 
    ๒.๔ บังคับบัญชาและอ านวยการเกี่ยวกับธุรการ การฝึกและการใช้งานทางยุทธวิธีของ
ฝูงบินล าเลียง ได้แก่ อ านวยการและประสานการปฏิบัติการฝ่ายอ านวยการเกี่ยวกับเรื่องอาวุธ   
การสื่อสาร การข่าว การซ่อมบ ารุง การยุทธการ และการพัสดุ เพ่ือให้ภารกิจของหน่วยสัมฤทธิ์ผล 

๓.  คุณสมบัติ 
  ๓.๑ การศึกษา 
  ๓.๑.๑ ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารทั้งในและต่างประเทศ หรือเทียบเท่า 
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๑.๒ ส าหรับนักบินหญิง มีพ้ืนฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป 
เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ   
  ๓.๒ การฝึก 
   ๓.๒.๑ ส าเร็จหลักสูตรศิษย์การบินจากโรงเรียนการบินของกองทัพอากาศ 
หรือเทียบเท่า ผ่านการฝึกบินขั้นต้น และการฝึกปฏิบัติการของฝูงบินล าเลียง เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๒.๒ ส าเร็จหลักสูตรโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น    
  ๓.๓ ประสบการณ ์          - 
  ๓.๔ อ่ืน ๆ           - 

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
เรืออากาศเอก -  นาวาอากาศโท 

    
 



- ๑๕ - 

 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร        ลชทอ.๑๑๔๓ (ข้ันช านาญ) 
   นักบินล าเลียง                                ลชทอ.๑๑๔๑ (แรกตั้ง) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 ท าการบินกับเครื่องบินล าเลียง และบังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ประจ าเครื่องบินล าเลียงให้
ภารกิจตามที่ก าหนดไว้ส าเร็จ ได้แก่ การขนส่งทางอากาศ การอพยพ การฝึก และอ่ืน ๆ อ านวยการ 
ปฏิบัติการและการฝึกทางยุทธวิธีของฝูงล าเลียง บังคับบัญชาฝูงบินล าเลียง 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑ วางแผนภารกิจ ความมุ่งหมายในการบิน สภาพอากาศ วิธีการปฏิบัติการ 
เตรียมการหรือแนะน าเกี่ยวกับแผนการบิน เช่น ภูมิประเทศ สภาพอากาศ ระยะบิน น้ าหนัก  
การเดินทาง เครื่องอ านวยความสะดวก และเครื่องช่วยการเดินอากาศ ตรวจแนะน าเจ้าหน้าที่ประจ า 
เครื่องบินเพ่ือเตรียมการปฏิบัติ 
  ๒.๒ ตรวจก่อนท าการบินว่ามีอุปกรณ์ครบ เจ้าหน้าที่พร้อมปฏิบัติภารกิจ ตรวจหรือ
ก ากับดูแลการตรวจเครื่องยนต์ ล าตัว และพ้ืนบังคับเกี่ยวกับความเรียบร้อยของเครื่องกลไก  
และโครงสร้าง ตรวจทดลองเกี่ยวกับการเดินอากาศและการติดต่อสื่อสาร ก ากับดูแลการตรวจ  
การขนของขึ้นและแจกจ่ายของ ตรวจผู้ โดยสาร และค านวณว่าน้ าหนักและสมดุลอยู่ ในเกณฑ์  
ดูแลความสะดวกสบายของผู้โดยสาร อุปกรณ์ยามฉุกเฉิน เช่น ร่มชูชีพ แพยาง เรือยาง มีพร้อมบนเครื่องบิน 
  ๒.๓ ท าการบินกับเครื่องบินล าเลียง และบังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติภารกิจ 
ขับเครื่องวิ่งขึ้นลง และปฏิบัติการบินทุกสภาพอากาศทั้งกลางวันและกลางคืน และท าการบินตามเวลา 
ที่ก าหนด ให้ดูแล ก ากับ การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่เก่ียวข้อง 
  ๒.๔ บังคับบัญชาและอ านวยการเกี่ยวกับธุรการ การฝึกและการใช้งานทางยุทธวิธีของ
ฝูงบินล าเลียง ได้แก่ อ านวยการและประสานการปฏิบัติการฝ่ายอ านวยการเกี่ยวกับเรื่องอาวุธ  
การสื่อสาร การข่าว การซ่อมบ ารุง การยุทธการ และการพัสดุ เพ่ือให้ภารกิจของหน่วยสัมฤทธิ์ผล 

๓.  คุณสมบัติ 
  ๓.๑ การศึกษา 
  ๓.๑.๑ ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารทั้งในและต่างประเทศ หรือเทียบเท่า 
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๑.๒ ส าหรับนักบินหญิง มีพ้ืนฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป 
เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ   
  ๓.๒ การฝึก 
   ส าเร็จหลักสูตรศิษย์การบินจากโรงเรียนการบินของกองทัพอากาศหรือเทียบเท่า 
ผ่านการฝึกบินขั้นต้นและการฝึกปฏิบัติการของฝูงบินล าเลียง เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
 ๓.๓ ประสบการณ์ 
   ท าการบินกับเครื่องบินล าเลียง มาแล้วติดต่อกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๖ เดือน  
เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๔ อ่ืน ๆ     - 

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
เรืออากาศตรี  - เรืออากาศเอก 

    
 



- ๑๖ - 

 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร        ลชทอ.๑๑๕๖ (ข้ันบริหาร) 
   นักบินตรวจการณ์                               ลชทอ.๑๑๕๑ (แรกตั้ง) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 ท าการบินกับเครื่องบินตรวจการณ์ และบังคับบัญชานักบินเพ่ือปฏิบัติการบินตรวจการณ์ 
ลาดตระเวนทางยุทธวิธี ท าแผนที่ ส ารวจทางอากาศด้วยอิเล็กทรอนิกส์ การฝึก และปฏิบัติภารกิจอื่น ๆ  
ที่ได้รับมอบหมาย อ านวยการปฏิบัติ และการฝึกของฝูงบินตรวจการณ์ และบังคับบัญชาฝูงบินตรวจการณ์ 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑ วางแผนการปฏิบัติภารกิจ เกี่ยวกับชนิดของภารกิจ ความมุ่งหมายในการปฏิบัติ  
สภาพอากาศ สถานการณ์ด้านการข่าว วิธีการปฏิบัติด้านยุทธการ และค าแนะน าพิเศษอ่ืน ๆ วางแผน  
การบินโดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ เช่น ลักษณะอากาศ ลักษณะภูมิประเทศ รัศมีท าการ  การเดินทาง  
ประหยัด จุดรายงาน และสถานีเครื่องช่วยเดินอากาศ ตรวจแนะน า และประสานการปฏิบัติของ
เจ้าหน้าที่ประจ าเครื่องบิน เพ่ือให้แน่ใจว่ามีแผนการบินที่ถูกต้อง และพร้อมใช้งาน 
  ๒.๒ ตรวจก่อนท าการบินว่ามีอุปกรณ์ครบ ตรวจหรือก ากับดูแลการตรวจเครื่องยนต์
เครื่องบินและพ้ืนบังคับเกี่ยวกับความเรียบร้อยของเครื่องกลไกและโครงสร้าง เครื่องช่วยเดินอากาศ  
การติดต่อสื่อสาร การตรวจการณ์ การถ่ายภาพและอุปกรณ์ส ารวจด้วยเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ให้สามารถ
ปฏิบัติการได้ถูกต้อง การบริการเชื้อเพลิงเพียงพอ ออกซิเจน อุปกรณ์ยังชีพ และอุปกรณ์ช่วยชีวิต 
เรียบร้อย ส าหรับปฏิบัติภารกิจ อบรมเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติขณะฉุกเฉิน รวมทั้งชนิดและ
ขอบเขตของภารกิจ 
  ๒.๓ ท าการบินกับเครื่องบินตรวจการณ์เพ่ือปฏิบัติภารกิจให้ส าเร็จ เช่น บังคับเครื่องบิน 
ให้ขับเคลื่อนวิ่ งขึ้นลงได้  บั งคับ เครื่องบิน ในอากาศได้ทุ กลักษณะอากาศ กลางวัน กลางคืน  
การตรวจการณ์ด้วยสายตาถ่ายภาพอิเล็กทรอนิกส์ แผนที่ และลาดตระเวนทางอากาศ เพ่ือให้ได้มา  
ซึ่งการข่าวกรองของข้าศึกและฝ่ายเรา การถ่ายภาพเป็นจุด ภาพเฉียง ภาพแนวดิ่ง การต่อภาพ 
(Mosiacs) และถ่ายภาพเรดาร์ต่อเป้าหมายที่ได้รับ รายงานแผนการบิน และผลการตรวจการณ์เมื่อกลับ
จากการปฏิบัติภารกิจต่อนายทหารการข่าวและนายทหารยุทธการ  
  ๒.๔ บังคับบัญชา และอ านวยการเกี่ยวกับธุรการ การฝึก และการใช้งานทางยุทธวิธีของ 
ฝูงบินตรวจการณ์ ได้แก่ อ านวยการ และประสานการปฏิบัติการฝ่ายอ านวยการเกี่ยวกับเรื่องอาวุธ  
การสื่อสาร การข่าว การซ่อมบ ารุง ยุทธการ และพัสดุ เพ่ือให้ภารกิจของหน่วยสัมฤทธิ์ผล 

๓.  คุณสมบัติ 
  ๓.๑ การศึกษา 
   ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารทั้งในและต่างประเทศ หรือเทียบเท่า และได้รับ
การบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
 ๓.๒ การฝึก 
   ๓.๒.๑ ส าเร็จหลักสูตรศิษย์การบินจากโรงเรียนการบินของกองทัพอากาศ 
หรือเทียบเท่า ผ่านการฝึกบินขั้นต้น และการฝึกปฏิบัติการของฝูงบินตรวจการณ์ เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๒.๒ ส าเร็จหลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ, 
หลักสูตรโรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส กรมยุทธศึกษาทหารอากาศหรือเทียบเท่า หรือมีคุณสมบัติ 
ตามท่ีก าหนดไว้ในหมวด ๓ ข้อ ๒๐.๑.๓ ของระเบียบนี้ เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น    
  ๓.๓ ประสบการณ ์    - 
  ๓.๔ อ่ืน ๆ        - 

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
นาวาอากาศตรี  - นาวาอากาศเอก 



- ๑๗ - 

 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร        ลชทอ.๑๑๕๕ (ข้ันช านาญมาก) 
          นักบินตรวจการณ์                           ลชทอ.๑๑๕๑ (แรกตั้ง) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 ท าการบินกับเครื่องบินตรวจการณ์ และบังคับบัญชานักบินเพ่ือปฏิบัติการบินตรวจการณ์
ลาดตระเวนทางยุทธวิธี ท าแผนที่ ส ารวจทางอากาศด้วยอิเล็กทรอนิกส์ การฝึก และปฏิบัติภารกิจอื่น ๆ  
ที่ได้รับมอบหมาย อ านวยการปฏิบัติ และการฝึกของฝูงบินตรวจการณ์ และบังคับบัญชาฝูงบินตรวจการณ์ 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑ วางแผนการปฏิบัติภารกิจ เกี่ยวกับชนิดของภารกิจ ความมุ่งหมายในการปฏิบัติ  
สภาพอากาศ สถานการณ์ด้านการข่าว วิธีการปฏิบัติด้านยุทธการ และค าแนะน าพิเศษอ่ืน ๆ วางแผน  
การบินโดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ เช่น ลักษณะอากาศ ลักษณะภูมิประเทศ รัศมีท าการ การเดินทาง  
ประหยัด จุดรายงาน และสถานีเครื่องช่วยเดินอากาศ ตรวจแนะน า และประสานการปฏิบัติของ
เจ้าหน้าที่ประจ า เครื่องบิน เพ่ือให้แน่ใจว่ามีแผนการบินที่ถูกต้อง และพร้อมใช้งาน 
  ๒.๒ ตรวจก่อนท าการบินว่ามีอุปกรณ์ครบ ตรวจหรือก ากับดูแลการตรวจเครื่องยนต์
เครื่องบินและพ้ืนบังคับเกี่ยวกับความเรียบร้อยของเครื่องกลไกและโครงสร้าง เครื่องช่วยเดินอากาศ  
การติดต่อสื่อสาร การตรวจการณ์ การถ่ายภาพและอุปกรณ์ส ารวจด้วยเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ให้สามารถ
ปฏิบัติการได้ถูกต้อง การบริการเชื้อเพลิงเพียงพอ ออกซิเจน อุปกรณ์ยังชีพ และอุปกรณ์ช่วยชีวิต 
เรียบร้อย ส าหรับปฏิบัติภารกิจ อบรมเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติขณะฉุกเฉิน รวมทั้งชนิด 
และขอบเขตของภารกิจ 
  ๒.๓ ท าการบินกับเครื่องบินตรวจการณ์เพ่ือปฏิบัติภารกิจให้ส าเร็จ เช่น บังคับเครื่องบิน 
ให้ขับเคลื่อนวิ่ งขึ้นลงได้  บั งคับ เครื่องบิน ในอากาศได้ทุกลักษณะอากาศ กลางวัน กลางคืน  
การตรวจการณ์ด้วยสายตาถ่ายภาพอิเล็กทรอนิกส์ แผนที่ และลาดตระเวนทางอากาศ เพ่ือให้ได้มา  
ซึ่งการข่าวกรองของข้าศึกและฝ่ายเรา การถ่ายภาพเป็นจุด ภาพเฉียง ภาพแนวดิ่ง การต่อภาพ 
(Mosiacs) และถ่ายภาพเรดาร์ต่อเป้าหมายที่ได้รับ รายงานแผนการบิน และผลการตรวจการณ์เมื่อกลับ
จากการปฏิบัติภารกิจต่อนายทหารการข่าวและนายทหารยุทธการ  
  ๒.๔ บังคับบัญชา และอ านวยการเกี่ยวกับธุรการ การฝึก และการใช้งานทางยุทธวิธีของ 
ฝูงบินตรวจการณ์ ได้แก่ อ านวยการ และประสานการปฏิบัติการฝ่ายอ านวยการเกี่ ยวกับเรื่องอาวุธ  
การสื่อสาร การข่าว การซ่อมบ ารุง ยุทธการ และพัสดุ เพ่ือให้ภารกิจของหน่วยสัมฤทธิ์ผล 

๓.  คุณสมบัติ 
  ๓.๑ การศึกษา 
   ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารทั้งในและต่างประเทศหรือเทียบเท่า และได้รับ
การบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๒ การฝึก 
   ๓.๒.๑ ส าเร็จหลักสูตรศิษย์การบินจากโรงเรียนการบินของกองทัพอากาศ 
หรือเทียบเท่า ผ่านการฝึกบินขั้นต้น และการฝึกปฏิบัติการของฝูงบินตรวจการณ์ เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๒.๒ ส าเร็จหลักสูตรโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น    
  ๓.๓ ประสบการณ์       - 
  ๓.๔ อ่ืน ๆ                 -    

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
เรืออากาศเอก – นาวาอากาศโท 



- ๑๘ - 

 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร        ลชทอ.๑๑๕๓ (ข้ันช านาญ) 
   นักบินตรวจการณ์                               ลชทอ.๑๑๕๑ (แรกตั้ง) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 ท าการบินกับเครื่องบินตรวจการณ์ และบังคับบัญชานักบินเพ่ือปฏิบัติการบินตรวจการณ์ 
ลาดตระเวนทางยุทธวิธี ท าแผนที่ ส ารวจทางอากาศด้วยอิเล็กทรอนิกส์ การฝึก และปฏิบัติภารกิจอื่น ๆ  
ที่ได้รับมอบหมาย อ านวยการปฏิบัติ และการฝึกของฝูงบินตรวจการณ์ และบังคับบัญชาฝูงบินตรวจการณ์ 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑ วางแผนการปฏิบัติภารกิจ เกี่ยวกับชนิดของภารกิจ ความมุ่งหมายในการปฏิบัติ  
สภาพอากาศ สถานการณ์ด้านการข่าว วิธีการปฏิบัติด้านยุทธการ และค าแนะน าพิเศษอ่ืน ๆ วางแผน  
การบินโดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ เช่น ลักษณะอากาศ ลักษณะภูมิประเทศ รัศมีท าการ การเดินทาง  
ประหยัด จุดรายงาน และสถานีเครื่องช่วยเดินอากาศ ตรวจแนะน า และประสานการปฏิบัติของ
เจ้าหน้าที่ประจ า เครื่องบิน เพ่ือให้แน่ใจว่ามีแผนการบินที่ถูกต้อง และพร้อมใช้งาน 
  ๒.๒ ตรวจก่อนท าการบินว่ามีอุปกรณ์ครบ ตรวจหรือก ากับดูแลการตรวจเครื่องยนต์
เครื่องบินและพ้ืนบังคับเกี่ยวกับความเรียบร้อยของเครื่องกลไกและโครงสร้าง เครื่องช่วยเดินอากาศ 
การติดต่อสื่อสาร การตรวจการณ์ การถ่ายภาพและอุปกรณ์ส ารวจด้วยเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ให้สามารถ
ปฏิบัติการได้ถูกต้อง การบริการเชื้อเพลิงเพียงพอ ออกซิเจน อุปกรณ์ยังชีพ และอุปกรณ์ช่วยชีวิต 
เรียบร้อย ส าหรับปฏิบัติภารกิจ อบรมเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติขณะฉุกเฉิน รวมทั้งชนิด 
และขอบเขตของภารกิจ 
  ๒.๓ ท าการบินกับเครื่องบินตรวจการณ์เพ่ือปฏิบัติภารกิจให้ส าเร็จ เช่น บังคับเครื่องบิน 
ให้ขับเคลื่อนวิ่ งขึ้นลงได้  บั งคับ เครื่องบิน ในอากาศได้ทุกลักษณะอากาศ กลางวัน กลางคืน  
การตรวจการณ์ด้วยสายตาถ่ายภาพอิเล็กทรอนิกส์ แผนที่  และลาดตระเวนทางอากาศ เพ่ือให้ได้มา 
ซึ่งการข่าวกรองของข้าศึกและฝ่ายเรา การถ่ายภาพเป็นจุด ภาพเฉียง ภาพแนวดิ่ง การต่อภาพ 
(Mosiacs) และถ่ายภาพเรดาร์ต่อเป้าหมายที่ได้รับ รายงานแผนการบิน และผลการตรวจการณ์เมื่อกลับ
จากการปฏิบัติภารกิจต่อนายทหารการข่าวและนายทหารยุทธการ  
  ๒.๔ บังคับบัญชา และอ านวยการเกี่ยวกับธุรการ การฝึก และการใช้งานทางยุทธวิธีของ 
ฝูงบินตรวจการณ์ ได้แก่ อ านวยการ และประสานการปฏิบัติการฝ่ายอ านวยการเกี่ยวกับเรื่องอาวุธ  
การสื่อสาร การข่าว การซ่อมบ ารุง ยุทธการ และพัสดุ เพ่ือให้ภารกิจของหน่วยสัมฤทธิ์ผล 

๓.  คุณสมบัติ 
  ๓.๑ การศึกษา 
   ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารทั้งในและต่างประเทศหรือเทียบเท่า และได้รับ
การบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๒ การฝึก 
   ส าเร็จหลักสูตรศิษย์การบินจากโรงเรียนการบินของกองทัพอากาศหรือเทียบเท่า   
ผ่านการฝึกบินขั้นต้น และการฝึกปฏิบัติการของฝูงบินตรวจการณ์ เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น  
 ๓.๓ ประสบการณ ์
   ท าการบินกับ เครื่องบินตรวจการณ์ มาแล้วติดต่อกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๖ เดือน  
เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๔ อ่ืน ๆ          - 

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
เรืออากาศตรี  -  เรืออากาศเอก 

 



- ๑๙ - 

 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร        ลชทอ.๑๑๖๖ (ข้ันบริหาร) 
    นักบินฝึก                                        ลชทอ.๑๑๖๑ (แรกตั้ง) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 ท าการบินกับเครื่องบินฝึก และบังคับบัญชานักบินเพ่ือปฏิบัติการบินฝึกนักบิน และปฏิบัติ 
ภารกิจอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย อ านวยการปฏิบัติและการฝึกของฝูงบินฝึก และบังคับบัญชาฝูงบินฝึก 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑ วางแผนการปฏิบัติภารกิจ เกี่ยวกับชนิดของภารกิจ ความมุ่งหมายในการปฏิบัติ  
สภาพอากาศ สถานการณ์ด้านการข่าว วิธีการปฏิบัติด้านยุทธการ และค าแนะน าพิเศษอ่ืน ๆ  
วางแผนการบิน โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ เช่น ลักษณะอากาศ ลักษณะภูมิประเทศ รัศมีท าการ  
การเดินทางประหยัด จุดรายงาน และสถานีเครื่องช่วยเดินอากาศ ตรวจแนะน า และประสานการปฏิบัติ
ของเจ้าหน้าที่ประจ า เครื่องบิน เพ่ือให้แน่ใจว่ามีแผนการบินที่ถูกต้องและพร้อมใช้งาน 
  ๒.๒ ตรวจก่อนท าการบินว่ามีอุปกรณ์ครบ ตรวจหรือก ากับดูแลการตรวจเครื่องยนต์
เครื่องบิน และพ้ืนบังคับเกี่ยวกับความเรียบร้อยของเครื่องกลไกและโครงสร้าง เครื่องช่วยเดินอากาศ 
การติดต่อสื่อสาร การตรวจการณ์ การถ่ายภาพ และอุปกรณ์ส ารวจด้วยเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ให้สามารถ
ปฏิบัติการได้ถูกต้อง การบริการเชื้อเพลิงเพียงพอ ออกซิเจน อุปกรณ์ยังชีพ และอุปกรณ์ช่วยชีวิต
เรียบร้อย   
  ๒.๓ ท าการบินกับเครื่องบินฝึก เพ่ือปฏิบัติภารกิจให้ส าเร็จ เช่น บังคับ เครื่องบิน 
ให้ขับเคลื่อนวิ่งขึ้นลงได้ บังคับเครื่องบินในอากาศได้ทุกลักษณะอากาศ กลางวัน กลางคืน และทุกระยะสูง 
เพ่ือให้ผู้รับการฝึกมีความรู้ความสามารถที่จะท าการบินได้ทุกประเภทการบิน ทั้งกลางวัน และกลางคืน 
  ๒.๔ บังคับบัญชาและอ านวยการเกี่ยวกับธุรการ การฝึก และการใช้งานทางยุทธวิธี 
ได้แก่ อ านวยการ และประสานการปฏิบัติการฝ่ายอ านวยการเกี่ยวกับเรื่องอาวุธ การสื่อสาร การข่าว 
การซ่อมบ ารุง ยุทธการ และพัสดุ เพ่ือให้ภารกิจของหน่วยสัมฤทธิ์ผล 

๓.  คุณสมบัติ 
  ๓.๑ การศึกษา 
   ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารทั้งในและต่างประเทศ หรือเทียบเท่า และได้รับ
การบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๒ การฝึก 
   ๓.๒.๑ ส าเร็จหลักสูตรศิษย์การบินจากโรงเรียนการบินของกองทัพอากาศหรือ
เทียบเท่า และผ่านหลักสูตรครูการบินเพื่อฝึกศิษย์การบิน เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๒.๒  ส าเร็จหลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ, 
หลักสูตรโรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส กรมยุทธศึกษาทหารอากาศหรือเทียบเท่า หรือมีคุณสมบัติ 
ตามท่ีก าหนดไว้ในหมวด ๓ ข้อ ๒๐.๑.๓ ของระเบียบนี้ เป็นคณุสมบัติที่จ าเป็น    
  ๓.๓ ประสบการณ์      - 
  ๓.๔ อ่ืน ๆ                -    

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
นาวาอากาศตรี  - นาวาอากาศเอก 

    
 
 



- ๒๐ - 

 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร        ลชทอ.๑๑๖๕ (ข้ันช านาญมาก) 
   นักบินฝึก                                         ลชทอ.๑๑๖๑ (แรกตั้ง) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 ท าการบินกับเครื่องบินฝึก และบังคับบัญชานักบินเพ่ือปฏิบัติการบิน ฝึกนักบิน และปฏิบัติ 
ภารกิจอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย อ านวยการปฏิบัติและการฝึกของฝูงบินฝึก และบังคับบัญชาฝูงบินฝึก 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑ วางแผนการปฏิบัติภารกิจ เกี่ยวกับชนิดของภารกิจ ความมุ่งหมายในการปฏิบัติ  
สภาพอากาศ สถานการณ์ด้านการข่าว วิธีการปฏิบัติด้านยุทธการ และค าแนะน าพิเศษอ่ืน ๆ วางแผน 
การบินโดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ เช่น ลักษณะอากาศ ลักษณะภูมิประเทศ รัศมีท าการ การเดินทาง
ประหยัดจุดรายงาน และสถานีเครื่องช่วยเดินอากาศ ตรวจแนะน า และประสานการปฏิบัติของ
เจ้าหน้าที่ประจ า เครื่องบิน เพ่ือให้แน่ใจว่ามีแผนการบินที่ถูกต้องและพร้อมใช้งาน 
  ๒.๒ ตรวจก่อนท าการบินว่ามีอุปกรณ์ครบ ตรวจหรือก ากับดูแลการตรวจเครื่องยนต์  
เครื่องบิน และพ้ืนบังคับเกี่ยวกับความเรียบร้อยของเครื่องกลไกและโครงสร้าง เครื่องช่วยเดินอากาศ   
การติดต่อสื่อสาร การตรวจการณ์ การถ่ายภาพ และอุปกรณ์ส ารวจด้วยเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ให้สามารถ
ปฏิบัติการได้ถูกต้อง การบริการเชื้อเพลิงเพียงพอ ออกซิเจน อุปกรณ์ยังชีพและอุปกรณ์ช่วยชีวิต
เรียบร้อย   
  ๒.๓ ท าการบินกับเครื่องบินฝึก เพ่ือปฏิบัติภารกิจให้ส าเร็จ เช่น บังคับ เครื่องบิน 
ให้ขับเคลื่อนวิ่งขึ้นลงได้ บังคับเครื่องบินในอากาศได้ทุกลักษณะอากาศ กลางวัน กลางคืน และทุกระยะสูง 
เพ่ือให้ผู้รับการฝึกมีความรู้ความสามารถที่จะท าการบินได้ทุกประเภทการบิน ทั้งกลางวัน และกลางคืน 
  ๒.๔ บังคับบัญชาและอ านวยการเกี่ยวกับธุรการ การฝึก และการใช้งานทางยุทธวิธี 
ได้แก่ อ านวยการ และประสานการปฏิบัติการฝ่ายอ านวยการเกี่ยวกับเรื่องอาวุธ การสื่อสาร การข่าว 
การซ่อมบ ารุง ยุทธการ และพัสดุ เพ่ือให้ภารกิจของหน่วยสัมฤทธิ์ผล 

๓.  คุณสมบัติ 
  ๓.๑ การศึกษา 
   ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารทั้งในและต่างประเทศ หรือเทียบเท่า และได้รับ
การบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติทีจ่ าเป็น 
 ๓.๒ การฝึก 
   ๓.๒.๑ ส าเร็จหลักสูตรศิษย์การบินจากโรงเรียนการบินของกองทัพอากาศ 
หรือเทียบเท่า และผ่านหลักสูตรครูการบินเพื่อฝึกศิษย์การบิน เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๒.๒ ส าเร็จหลักสูตรโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
เป็นคุณสมบัตทิี่จ าเป็น  
  ๓.๓ ประสบการณ์      - 
  ๓.๔ อ่ืน ๆ                - 

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
เรืออากาศเอก - นาวาอากาศโท 

    
 
 
 



- ๒๑ - 

 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร        ลชทอ.๑๑๖๓ (ข้ันช านาญ) 
   นักบินฝึก                                         ลชทอ.๑๑๖๑ (แรกตั้ง) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 ท าการบินกับเครื่องบินฝึก และบังคับบัญชานักบินเพ่ือปฏิบัติการบิน ฝึกนักบิน และปฏิบัติ 
ภารกิจอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย อ านวยการปฏิบัติและการฝึกของฝูงบินฝึก และบังคับบัญชาฝูงบินฝึก 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑ วางแผนการปฏิบัติภารกิจ เกี่ยวกับชนิดของภารกิจ ความมุ่งหมายในการปฏิบัติ  
สภาพอากาศ สถานการณ์ด้านการข่าว วิธีการปฏิบัติด้านยุทธการ และค าแนะน าพิเศษอ่ืน ๆ วางแผน 
การบินโดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ เช่น ลักษณะอากาศ ลักษณะภูมิประเทศ รัศมีท าการ การเดินทาง
ประหยัด จุดรายงาน และสถานีเครื่องช่วยเดินอากาศ ตรวจแนะน า และประสานการปฏิบัติของ
เจ้าหน้าที่ประจ า เครื่องบิน เพ่ือให้แน่ใจว่ามีแผนการบินที่ถูกต้องและพร้อมใช้งาน 
  ๒.๒ ตรวจก่อนท าการบินว่ามีอุปกรณ์ครบ ตรวจหรือก ากับดูแลการตรวจเครื่องยนต์
เครื่องบินและพ้ืนบังคับเกี่ยวกับความเรียบร้อยของเครื่องกลไกและโครงสร้าง เครื่องช่วยเดินอากาศ 
การติดต่อสื่อสาร การตรวจการณ์ การถ่ายภาพ และอุปกรณ์ส ารวจด้วยเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ให้สามารถ
ปฏิบัติการได้ถูกต้อง การบริการเชื้อเพลิงเพียงพอ ออกซิเจน อุปกรณ์ยังชีพ และอุปกรณ์ช่วยชีวิต
เรียบร้อย  
  ๒.๓ ท าการบินเครื่องบินฝึก เพ่ือปฏิบัติภารกิจให้ส าเร็จ เช่น บังคับ เครื่องบิน 
ให้ขับเคลื่อนวิ่งขึ้นลงได้ บังคับเครื่องบินในอากาศได้ทุกลักษณะอากาศ กลางวัน กลางคืน และทุกระยะสูง 
เพ่ือให้ผู้รับการฝึกมีความรู้ความสามารถที่จะท าการบินได้ทุกประเภทการบิน ทั้งกลางวัน และกลางคืน 
  ๒.๔ บังคับบัญชาและอ านวยการเกี่ยวกับธุรการ การฝึก และการใช้งานทางยุทธวิธี 
ได้แก่ อ านวยการ และประสานการปฏิบัติการฝ่ายอ านวยการเกี่ยวกับเรื่องอาวุ ธ การสื่อสาร การข่าว 
การซ่อมบ ารุง ยุทธการ และพัสดุ เพ่ือให้ภารกิจของหน่วยสัมฤทธิ์ผล 

๓.  คุณสมบัติ 
  ๓.๑ การศึกษา 
   ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารทั้งในและต่างประเทศหรือเทียบเท่า และได้รับ
การบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
 ๓.๒ การฝึก 
   ส าเร็จหลักสูตรศิษย์การบินจากโรงเรียนการบินของกองทัพอากาศหรือเทียบเท่า  
และผ่านหลักสูตรครูการบินเพื่อฝึกศิษย์การบิน เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น   
  ๓.๓ ประสบการณ์ 
   ท าการบินกับเครื่องบินฝึกมาแล้วติดต่อกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๖ เดือน  
เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๔ อ่ืน ๆ             -    

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
เรืออากาศตรี - เรืออากาศเอก 

    



 
ความช านาญทหารอากาศจ าพวกทหารยุทธการ 

เลขหมายจ าพวก ๑๔ 
            
           หน้า 
ค าน า            ๒๓ 
แผนภูม ิ           ๒๔ 
ความช านาญทหารอากาศ 

ลชทอ.    ชื่อความช านาญ 

๑๔๑๖    นายทหารยุทธการทางอากาศอาวุโส     ๒๕ 
๑๔๑๕    นายทหารยุทธการทางอากาศชั้นสูง     ๒๗ 
๑๔๑๓    นายทหารยุทธการทางอากาศ      ๒๙ 

๑๔๒๖    นายทหารยุทธการอาวุโส       ๓๑ 
๑๔๒๕    นายทหารยุทธการชั้นสูง       ๓๒ 
๑๔๒๓    นายทหารยุทธการ       ๓๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๓ - 
 

ค าน า 
จ าพวกทหารยุทธการ 

 
  จ าพวกทหารยุทธการ หมายถึง ผู้ที่มีหน้าที่ในการวางแผน ก าหนนนโยาาย การตรวจ  
การฝึก และการอ านวยการในการฝึกาินและการาินยุทธการ รวมทั้งรัาผินชอาในการตรวจแนะน า  
หมวนาิน ฝูงาินและกองาิน เกี่ยวกัาการฝึกาินเพ่ือการจันระนัาการาิน การใช้อากาศยานและอาวุธ
ประจ าอากาศยานในทางยุทธการ การใช้อากาศยานทางยุทธการอันเกี่ยวกัาการพัฒนา การฝึก  
และการปฏิาัติการยุทธวิธี และรัาผินชอาในการฝึกทางยุทธการของหน่วย การตรวจหน่วยทางยุทธการ 
จันท าค าสั่งการปฏิาัติการ วางแผนยุทธการ ยุทธศาสตร์ เตรียมและหาทางขจันปัญหาทางยุทธการ  
การสอาสวนอากาศยานอุาัติเหตุ และตรวจตราเพื่อให้เป็นไปโนยถูกต้องตามระเาียานิรภัยการาิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๔ - 
 

แผนภูมิจ าพวกทหารนายทหารสัญญาบัตร 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายทหารยุทธการทางอากาศอาวุโส 
๑๔๑๖ 

(ลชทอ.แรกตั้ง ๑๔๑๑) 
 

หลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนน 
หรือมีคุณสมาัติคราถ้วน 

นาวาอากาศตรี  -  
นาวาอากาศเอก 

นายทหารยุทธการอาวุโส 
๑๔๒๖ 

(ลชทอ.แรกตั้ง ๑๔๒๑) 
 

นายทหารยุทธการทางอากาศชั้นสูง 
๑๔๑๕ 

(ลชทอ.แรกตั้ง ๑๔๑๑) 
 

นายทหารยุทธการชั้นสูง 
๑๔๒๕ 

(ลชทอ.แรกตั้ง ๑๔๒๑) 
 

หลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนน 

นายทหารยุทธการทางอากาศ 
๑๔๑๓ 

(ลชทอ.แรกตั้ง ๑๔๑๑) 
 

นายทหารยุทธการ 
๑๔๒๓ 

(ลชทอ.แรกตั้ง ๑๔๒๑) 
 

เรืออากาศโท  -  
นาวาอากาศเอก 

เรืออากาศตรี  -  
เรืออากาศเอก 



- ๒๕ - 

 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาาัตร         ลชทอ.๑๔๑๖ (ข้ันาริหาร) 
   นายทหารยุทธการทางอากาศอาวุโส                    ลชทอ.๑๔๑๑ (แรกตั้ง) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโนยย่อ 
 อ านวยการน้านยุทธการ และการฝึกทางยุทธวิธีของหน่วยในกองทัพอากาศ 

๒.  หน้าที่และความรัาผินชอา 
  ๒.๑ วางแผนและก าหนนการฝึกาินของหน่วยให้เป็นไปตามความต้องการในการฝึกหน่วย  
และเป็นไปตามค าสั่งของหน่วยเหนือ วิเคราะห์และประเมินค่าแผนการฝึก  ภารกิจ ของหน่วย  
รายงานการฝึกและสถิติของหน่วยเพ่ือทราาผลของแผน เตรียมท าค าสั่งการฝึกและค าสั่งยุทธการ  
ตรวจตราการาินและหน่วยรอง เพ่ือให้ปฏิาัติตามค าสั่ง และการปฏิาัติที่เป็นมาตรฐานอันเนียวกัน 
แนะน า แผนความปลอนภัยทางการาิน การสอาสวนอากาศยานอุาัติเหตุ การฝึกการยังชีพในป่า 
และแผนยุทโธปกรณ์ของหน่วยปฏิาัติการ และเรื่องอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกัาความปลอนภัยทางการาิน  
เตรียมแผนการเคลื่อนย้ายหน่วยทางยุทธวิธีเพ่ือการฝึก และการราเสนอแนะผู้าังคัาาัญชาในเรื่องการฝึก
และปฏิาัติภารกิจของหน่วย 
  ๒.๒ อ านวยการน้านยุทธการและการฝึก ตินต่อประสานงานกัาเจ้าหน้าที่ฝ่ายอ านวยการอ่ืน ๆ 
เช่น นายทหารฝ่ายการข่าว นายทหารฝ่ายา ารุงการาิน นายทหารฝ่ายการตินต่อสื่อสาร นายทหารฝ่ายสรรพาวธุ 
นายทหารฝ่ายต้นหน เตรียมแผนการรา การฝึก การล าเลียงขนส่ง และภารกิจอ่ืน ๆ เตรียมและออกค าสั่ง
ยุทธการ จันเจ้าหน้าที่ประจ าอากาศยานให้เหมาะตามอากาศยาน การวิจารณ์ภารกิจ และปรัาปรุง
ระเาียาการปฏิาัติเพ่ือผลนีแก่การยุทธ ตินต่อประสานงานกัาผู้แทนกองทัพอ่ืน ๆ ในเรื่องการปฏิาัติ 
ทางยุทธวิธีร่วมกัน 
  ๒.๓ ควาคุมการใช้งานอากาศยานและหน้าที่เกี่ยวกัาการาิน การปฏิาัติการาิน อ านวยการ 
ปล่อยเครื่องาินให้แน่ว่าไน้จันการในเรื่องขออนุญาตท าการาิน ชี้แจงพลประจ าเกี่ยวกัาอากาศ  
เส้นทาง ระยะสูง ภูมิประเทศ และสิ่งที่เป็นอุปสรรคในการาิน ประสานแผนการาิน หน่วยาริการ 
การาิน จันให้มีเครื่องอ านวยความสะนวกในการชี้แจงสถิติต่าง ๆ เช่น แผนที่เนินอากาศ ข่าวระหว่าง
เส้นทางาิน ความสะนวกเรื่องวิทยุ ข่าวอากาศ และเครื่องช่วยเนินอากาศและการตินต่อสื่อสาร  
ออกค าสั่งและระเาียาการาินประจ าถิ่น เพ่ือความปลอนภัยทางการาินและการช่วยเหลือ การกู้ภัย
อากาศยานอุาัติเหตุ และตินต่อประสานให้หน่วยทหารและฝ่ายพลเรือนเกี่ยวกัาระเาียาในยามฉุกเฉิน 
เช่น การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสาภัย และอากาศยานอุาัติเหตุ ตรวจลานจอน ทางขัาเคลื่อน ทางวิ่ง  
ไฟสนาม และเครื่องอ านวยความสะนวกในการตินต่อสื่อสาร เพ่ือประกันความปลอนภัยในการปฏิาัติการาิน 
ควาคุมให้เป็นไปตามน้ าหนักมาตรฐานของอากาศยานที่ก าหนนไน้ 

๓.  คุณสมาัติ 
  ๓.๑ การศึกษา 
   ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารทั้งในและต่างประเทศหรือเทียาเท่า และไน้รัา
การารรจุเป็นนายทหารสัญญาาัตร เป็นคุณสมาัติที่จ าเป็น 
  ๓.๒ การฝึก 
   ๓.๒.๑  ส าเร็จหลักสูตรศิษย์การาินจากโรงเรียนการาินของกองทัพอากาศ 
หรือเทียาเท่า เป็นคุณสมาัติที่จ าเป็น 
 
 



- ๒๖ - 
 

   ๓.๒.๒ ส า เร็ จหลั กสู ต รการยุท ธการของกองทั พอากาศหรือ เที ยา เท่ า  
เป็นคุณสมาัติที่ต้องการ 
  ๓.๒.๓ ส าเร็จหลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ, 
หลักสูตรโรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส กรมยุทธศึกษาทหารอากาศหรือเทียาเท่า หรือมีคุณสมาัติ 
ตามท่ีก าหนนไว้ในหมวน ๓ ข้อ ๒๐.๑.๓ ของระเาียานี้ เป็นคุณสมาัติที่จ าเป็น 
  ๓.๓ ประสาการณ ์    - 
  ๓.๔ อ่ืน ๆ       -  

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
นาวาอากาศตรี - นาวาอากาศเอก 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๗ - 

 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาาัตร         ลชทอ.๑๔๑๕ (ข้ันช านาญมาก) 
  นายทหารยุทธการทางอากาศชั้นสูง                    ลชทอ.๑๔๑๑ (แรกตั้ง) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโนยย่อ 
 อ านวยการน้านยุทธการ และการฝึกทางยุทธวิธีของหน่วยในกองทัพอากาศ 

๒.  หน้าที่และความรัาผินชอา 
  ๒.๑ วางแผนและก าหนนการฝึกาินของหน่วยให้เป็นไปตามความต้องการในการฝึกหน่วย  
และเป็นไปตามค าสั่งของหน่วยเหนือ วิเคราะห์และประเมินค่าแผนการฝึก ภารกิจของหน่วย รายงานการฝึก 
และสถิติของหน่วยเพ่ือทราาผลของแผน เตรียมท าค าสั่งการฝึกและค าสั่งยุทธการ ตรวจตราการาิน  
และหน่วยรอง เพ่ือให้ปฏิาัติตามค าสั่งและการปฏิาัติที่เป็นมาตรฐานอันเนียวกัน แนะน า แผนความปลอนภัย 
ทางการาิน การสอาสวนอากาศยานอุาัติเหตุ การฝึกการยังชีพในป่าและแผนยุทโธปกรณ์ของ 
หน่วยปฏิาัติการและเรื่องอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกัาความปลอนภัยทางการาิน เตรียมแผนการเคลื่อนย้ายหน่วย
ทางยุทธวิธีเพ่ือการฝึก และการราเสนอแนะผู้าังคัาาัญชาในเรื่องการฝึกและปฏิาัติภารกิจของหน่วย 
  ๒.๒ อ านวยการน้านยุทธการและการฝึก ตินต่อประสานงานกัาเจ้าหน้าที่ฝ่ายอ านวยการอ่ืน ๆ 
เช่น นายทหารฝ่ายการข่าว นายทหารฝ่ายา ารุงการาิน นายทหารฝ่ายการตินต่อสื่อสาร นายทหารฝ่ายสรรพาวธุ 
นายทหารฝ่ายต้นหน เตรียมแผนการรา การฝึก การล าเลียงขนส่ง และภารกิจอ่ืน ๆ เตรียมและออกค าสั่ง
ยุทธการ จันเจ้าหน้าที่ประจ าอากาศยานให้เหมาะตามอากาศยาน การวิจารณ์ภารกิจ และปรัาปรุง
ระเาียาการปฏิาัติเพ่ือผลนีแก่การยุทธ ตินต่อประสานงานกัาผู้แทนกองทัพอ่ืน ๆ ในเรื่องการปฏิาัติ  
ทางยทุธวิธีร่วมกัน 
  ๒.๓ ควาคุมการใช้งานเครื่องาินและหน้าที่เกี่ยวกัาการาิน การปฏิาัติการาิน อ านวยการ 
ปล่อยเครื่องาินให้แน่ว่าไน้จันการในเรื่องขออนุญาตท าการาิน ชี้แจงพลประจ าเกี่ยวกัาอากาศ  
เส้นทาง ระยะสูง ภูมิประเทศ และสิ่งที่เป็นอุปสรรคในการาิน ประสานแผนการาิน  หน่วยาริการ 
การาิน จันให้มีเครื่องอ านวยความสะนวกในการชี้แจงสถิติต่าง ๆ เช่น แผนที่เนินอากาศ ข่าวระหว่าง
เส้นทางาิน ความสะนวกเรื่องวิทยุ ข่าวอากาศ และเครื่องช่วยการเนินอากาศและการตินต่อสื่อสาร  
ออกค าสั่งและระเาียาการาินประจ าถิ่น เพ่ือความปลอนภัยทางการาินและการช่วยเหลือ การกู้ภัย
เครื่องาินอุาัติเหตุ และตินต่อประสานให้หน่วยทหารและฝ่ายพลเรือนเกี่ยวกัาระเาียาในยามฉุกเฉิน 
เช่น การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสาภัย และอากาศยานอุาัติเหตุ ตรวจลานจอน ทางขัาเคลื่อน  
ทางวิ่ง ไฟสนาม และเครื่องอ านวยความสะนวกในการตินต่อสื่อสาร เพ่ือประกันความปลอนภัย 
ในการปฏิาัติการาิน ควาคุมให้เป็นไปตามน้ าหนักมาตรฐานของอากาศยานที่ก าหนนไน้ 

๓.  คุณสมาัติ 
  ๓.๑ การศึกษา   
    ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารทั้งในและต่างประเทศหรือเทียาเท่า และไน้รัา
การารรจุเป็นนายทหารสัญญาาัตร  เป็นคุณสมาัติที่จ าเป็น 
  ๓.๒ การฝึก 
   ๓.๒.๑  ส าเร็จหลักสูตรศิษย์การาินจากโรงเรียนการาินของกองทัพอากาศ 
หรือเทียาเท่า เป็นคุณสมาัติที่จ าเป็น 
 
 
 



- ๒๘ - 
 

   ๓.๒.๒  ส าเร็จหลักสูตรการยุทธการของกองทัพอากาศหรือเทียาเท่า, หลักสูตร 
การควาคุมการประสาเหตุร้าย เป็นคุณสมาัติที่ต้องการ 
   ๓.๒.๓  ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรโรงเรียนนายทหารชั้นผู้าังคัาฝูง กรมยุทธศึกษาทหาร
อากาศ เป็นคุณสมาัติที่จ าเป็น   
  ๓.๓ ประสาการณ ์      - 
  ๓.๔ อ่ืน ๆ   
   ปฏิาัติการาินอย่างต่อเนื่อง และคงมีค าสั่งให้เป็นนักาินประจ ากองในปัจจุาัน  
เป็นคุณสมาัติที่จ าเป็น  

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
เรืออากาศเอก - นาวาอากาศโท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๙ - 

 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาาัตร         ลชทอ.๑๔๑๓ (ข้ันช านาญ) 
  นายทหารยุทธการทางอากาศ                            ลชทอ.๑๔๑๑ (แรกตั้ง) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโนยย่อ 
 อ านวยการน้านยุทธการ และการฝึกทางยุทธวิธีของหน่วยในกองทัพอากาศ 

๒.  หน้าที่และความรัาผินชอา 
  ๒.๑ วางแผนและก าหนนการฝึกาินของหน่วยให้เป็นไปตามความต้องการในการฝึกหน่วย  
และเป็นไปตามค าสั่งของหน่วยเหนือ วิเคราะห์และประเมินค่าแผนการฝึก ภารกิจ ของหน่วย รายงานการฝึก 
และสถิติของหน่วยเพ่ือทราาผลของแผน เตรียมท าค าสั่งการฝึกและค าสั่งยุทธการ ตรวจตราการาิน  
และหน่วยรอง เพ่ือให้ปฏิาัติตามค าสั่ ง และการปฏิาัติที่ เป็นมาตรฐานอัน เนียวกัน แนะน า  
แผนความปลอนภัยทางการาิน  การสอาสวน อากาศยานอุาัติ เหตุ  การฝึกการยั งชีพในป่ า 
และแผนยุทโธปกรณ์ของหน่วยปฏิาัติการและเรื่องอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกัาความปลอนภัยทางการาิน  
เตรียมแผนการเคลื่อนย้ายหน่วยทางยุทธวิธีเพ่ือการฝึก และการราเสนอแนะผู้าังคัาาัญชาในเรื่องการฝึก
และปฏิาัติภารกิจของหน่วย 
  ๒.๒ อ านวยการน้านยุทธการและการฝึก ตินต่อประสานงานกัาเจ้าหน้าที่ฝ่ายอ านวยการอ่ืน ๆ  
เช่น นายทหารฝ่ายการข่าว นายทหารฝ่ายา ารุงการาิน นายทหารฝ่ายการตินต่อสื่อสาร นายทหารฝ่ายสรรพาวธุ 
นายทหารฝ่ายต้นหน เตรียมแผนการรา การฝึก การล าเลียงขนส่ง และภารกิจอ่ืน ๆ เตรียมและออกค าสั่ง
ยุทธการ จันเจ้าหน้าที่ประจ าอากาศยานให้เหมาะตามอากาศยาน การวิจารณ์ภารกิจ และปรัาปรุง
ระเาียาการปฏิาัติเพ่ือผลนีแก่การยุทธ ตินต่อประสานงานกัาผู้แทนกองทัพอ่ืน ๆ ในเรื่องการปฏิาัติ  
ทางยุทธวิธีร่วมกัน 
  ๒.๓ ควาคุมการใช้งานอากาศยานและหน้าที่ เกี่ยวกัาการาิน การปฏิาัติการาิน 
อ านวยการปล่อยอากาศยานให้แน่ว่าไน้จันการในเรื่องขออนุญาตท าการาิน ชี้แจงพลประจ าเกี่ยวกัา
อากาศ เส้นทาง ระยะสูง ภูมิประเทศ และสิ่งที่ เป็นอุปสรรคในการาิน ประสานแผนการาิน  
หน่วยาริการการาิน จันให้มีเครื่องอ านวยความสะนวกในการชี้แจงสถิติต่าง ๆ เช่น แผนที่เนินอากาศ 
ข่าวระหว่างเส้นทางาิน ความสะนวกเรื่องวิทยุ  ข่าวอากาศ และเครื่องช่วยการเนินอากาศ  
และการตินต่อสื่อสาร ออกค าสั่งและระเาียาการาินประจ าถิ่น เพ่ือความปลอนภัยทางการาิน 
และการช่วยเหลือ การกู้ภัยเครื่องาินอุาัติเหตุ และตินต่อประสานให้หน่วยทหารและฝ่ายพลเรือน
เกี่ยวกัาระเาียาในยามฉุกเฉิน เช่น การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสาภัยและ อากาศยานอุาัติเหตุ  
ตรวจลานจอน ทางขัาเคลื่อน ทางวิ่ง ไฟสนาม และเครื่องอ านวยความสะนวกในการตินต่อสื่อส าร  
เพ่ือประกันความปลอนภัยในการปฏิาัติการาิน ควาคุมให้เป็นไปตามน้ าหนักมาตรฐานของอากาศยาน 
ที่ก าหนนไน ้

๓.  คุณสมาัติ 
  ๓.๑ การศึกษา 
   ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารทั้งในและต่างประเทศหรือเทียาเท่า และไน้รัา
การารรจุเป็นนายทหารสัญญาาัตร เป็นคุณสมาัติที่จ าเป็น 
  ๓.๒ การฝึก 
   ๓.๒.๑  ส าเร็จหลักสูตรศิษย์การาินจากโรงเรียนการาินของกองทัพอากาศ 
หรือเทียาเท่า เป็นคุณสมาัติที่จ าเป็น 
 



- ๓๐ - 
 

   ๓.๒.๒  ส าเร็จหลักสูตรการยุทธการของกองทัพอากาศหรือเทียาเท่า, หลักสูตร 
การควาคุมการประสาเหตุร้าย เป็นคุณสมาัติที่ต้องการ 
  ๓.๓ ประสาการณ์ 
   ปฏิาัติงานน้านยุทธการทางอากาศตินต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๖ เนือน 
เป็นคุณสมาัติที่จ าเป็น 
  ๓.๔ อ่ืน ๆ 
   ปฏิาัติการาินอย่างต่อเนื่อง และยังคงมีค าสั่งให้เป็นนักาินประจ ากองในปัจจุาัน  
เป็นคุณสมาัติที่จ าเป็น  

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
เรืออากาศตรี - เรืออากาศเอก 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๓๑ -                          

 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาาัตร         ลชทอ.๑๔๒๖ (ข้ันาริหาร) 
  นายทหารยุทธการอาวุโส                                 ลชทอ.๑๔๒๑ (แรกตั้ง) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโนยย่อ 
 โครงการทางยุทธการในการจันหน่วยยุทธวิธีรวมทั้งการาิน การวางแผนยุทธวิธีการฝึก  
การข่าว และการตินต่อสื่อสาร 

๒.  หน้าที่และความรัาผินชอา 
  ๒.๑ วางแผน นโยาาย และโครงการ ความต้องการทางยุทธการ พิจารณาภารกิจ 
และค าสั่งจากหน่วยเหนือ จันท าแผนการใช้และวางก าลังให้เหมาะสม จันท าแผน ระเาียาปฏิาัติประจ า 
และค าสั่งในเรื่องการาิน การเนินอากาศ จันท าแผนและระเาียาเพ่ือควาคุมความปลอนภัยในการาิน 
การตรวจเพื่อความปลอนภัย การตรวจเพื่อป้องกันอุาัติเหตุ เตรียมแผนการยามฉุกเฉิน เพ่ือการอพยพ 
  ๒.๒ การประสานงานน้านยุทธวิธีและการฝึก ให้ค าแนะน า ผู้าังคัาาัญชาเกี่ยวกัาสภาพ
ของโครงการ สิ่งที่จะเป็นไปไน้ ความสามารถของหน่วย น าเนินการประสานแผนและโครงการน้วยการ
น าเนินงานที่เหมาะสมของเจ้าหน้าที่ เช่น ก าลังพล การตินต่อสื่อสาร การข่าว และการสรรพาวุธ  
เพ่ือประกันว่าเครื่องอ านวยความสะนวก อากาศยานและพลประจ า พอเพียงที่จะปฏิาัติภารกิจที่ไน้รัามอา 
น าเนินการตินต่อกัาการปฏิาัติการของเจ้าหน้าที่กองทัพต่าง ๆ ในการฝึกหรือการซ้อมราร่วมกัน เช่น 
การสนัาสนุนทางพ้ืนนิน และการเพิ่มเติมก าลังทางอากาศ 
  ๒.๓ ควาคุมนูแลโครงการยุทธการและการฝึก ตรวจตราและประเมินค่าผลของการฝึก
และยุทธการของการปฏิาัติต่าง ๆ เช่น ยุทธการของฐานที่ตั้ง การแจ้งข่าวและให้ความปลอนภัย  
ที่ถูกต้อง และให้ความสะนวกในเรื่องข่าวอากาศ การเนินอากาศ และการสื่อสารอย่างพอเพียง 
อ านวยการ เตรียมและรักษาแผนผัง รายงานและสถิติสถานภาพอากาศยาน ชั่วโมงาิน 

๓.  คุณสมาัติ 
  ๓.๑ การศึกษา 
   ๓.๑.๑ ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารทั้งในและต่างประเทศหรือเทียาเท่า  
และไน้รัาการารรจุเป็นนายทหารสัญญาาัตร เป็นคุณสมาัติที่จ าเป็น 
   ๓.๑.๒ มีพ้ืนฐานการศึกษาระนัาปริญญาตรีหรือเทียาเท่าขึ้นไป ในสาขาวิชา 
การจันการ, คอมพิวเตอร์, รัฐประศาสนศาสตร์, าริหารรัฐกิจ และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นคุณสมาัติที่ต้องการ 
 ๓.๒ การฝึก 
   ๓.๒.๑ ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๑ ต้องส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียน
นายทหารชั้นผู้าังคัาหมวน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียาเท่า  เป็นคุณสมาัติที่จ าเป็น 
   ๓.๒.๒  ส าเร็จหลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ,  
หลักสูตรโรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียาเท่า หรือมีคุณสมาัติ 
ตามที่ก าหนนไว้ในหมวน ๓ ข้อ ๒๐.๑.๓ ของระเาียานี้ เป็นคุณสมาัติที่จ าเป็น 
  ๓.๓ ประสาการณ์ 
   ผู้ที่ไน้รัาเลขหมายความช านาญทหารอากาศระนัา ๖ ของจ าพวกทหารอ่ืนแล้ว 
ต้องปฏิาัติงานในสายงานยุทธการตินต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๖ เนือน เป็นคุณสมาัติที่จ าเป็น 
  ๓.๔ อ่ืน ๆ       - 

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
นาวาอากาศตรี - นาวาอากาศเอก 



- ๓๒ - 

 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาาัตร         ลชทอ.๑๔๒๕ (ข้ันช านาญมาก) 
                        นายทหารยุทธการชั้นสูง                               ลชทอ.๑๔๒๑ (แรกตั้ง) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโนยย่อ 
 โครงการทางยุทธการในการจันหน่วยยุทธวิธีรวมทั้งการาิน การวางแผนยุทธวิธีการฝึก  
การข่าว และการตินต่อสื่อสาร 

๒.  หน้าที่และความรัาผินชอา 
  ๒.๑ วางแผน นโยาาย และโครงการ ความต้องการทางยุทธการ พิจารณาภารกิจ 
และค าสั่งจากหน่วยเหนือ จันท าแผนการใช้และวางก าลังให้เหมาะสม จันท าแผน ระเาียาปฏิาัติประจ า 
และค าสั่งในเรื่องการาิน การเนินอากาศ จันท าแผนและระเาียาเพ่ือควาคุมความปลอนภัยในการาิน 
การตรวจเพือ่ความปลอนภัย การตรวจเพื่อป้องกันอุาัติเหตุ เตรียมแผนการยามฉุกเฉิน เพ่ือการอพยพ 
  ๒.๒ การประสานงานน้านยุทธวิธีและการฝึก ให้ค าแนะน า ผู้าังคัาาัญชาเกี่ยวกัาสภาพ
ของโครงการ สิ่งที่จะเป็นไปไน้ ความสามารถของหน่วย น าเนินการประสานแผนและโครงการน้วยการ
น าเนินงานที่เหมาะสมของเจ้าหน้าที่ เช่น ก าลังพล การตินต่อสื่อสาร การข่าว และการสรรพาวุธ  
เพ่ือประกันว่าเครื่องอ านวยความสะนวก อากาศยานและพลประจ า พอเพียงที่จะปฏิาัติภารกิจที่ไน้รัามอา 
น าเนินการตินต่อกัาการปฏิาัติการของเจ้าหน้าที่กองทัพต่าง ๆ ในการฝึกหรือการซ้อมราร่วมกัน เช่ น 
การสนัาสนุนทางพ้ืนนินและการเพ่ิมเติมก าลังทางอากาศ 
  ๒.๓ ควาคุมนูแลโครงการยุทธการและการฝึก ตรวจตราและประเมินค่าผลของการฝึก
และยุทธการของการปฏิาัติต่าง ๆ เช่น ยุทธการของฐานที่ตั้ง การแจ้งข่าวและให้ความปลอนภัย  
ที่ถูกต้องและให้ความสะนวกในเรื่องข่าวอากาศ การเนิ นอากาศ และการสื่อสารอย่างพอเพียง 
อ านวยการ เตรียมและรักษาแผนผัง รายงานและสถิติสถานภาพอากาศยาน ชั่วโมงาิน 

๓.  คุณสมาัติ 
  ๓.๑ การศึกษา 
   ๓.๑.๑ ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารทั้งในและต่างประเทศหรือเทียาเท่า
และไน้รัาการารรจุเป็นนายทหารสัญญาาัตร เป็นคุณสมาัติทีจ่ าเป็น 
   ๓.๑.๒ มีพ้ืนฐานการศึกษาระนัาปริญญาตรีหรือเทียาเท่าขึ้นไป ในสาขาวิชา 
การจันการ, คอมพิวเตอร์, รัฐประศาสนศาสตร์, าริหารรัฐกิจ และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นคุณสมาัติที่ต้องการ 
 ๓.๒ การฝึก 
   ๓.๒.๑ ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๑ ต้องส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียน
นายทหารชั้นผู้าังคัาหมวน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียาเท่า เป็นคุณสมาัติที่จ าเป็น 
   ๓.๒.๒ ส าเร็จหลักสูตรโรงเรียนนายทหารชั้นผู้าังคัาฝูง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
เป็นคุณสมาัติที่จ าเป็น 
  ๓.๓ ประสาการณ์ 
   ผู้ที่ไน้รัาเลขหมายความช านาญทหารอากาศระนัา ๕ ของจ าพวกทหารอ่ืนแล้ว  
ต้องปฏิาัติงานในสายงานยุทธการตินต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๖ เนือน เป็นคุณสมาัติที่จ าเป็น 
  ๓.๔ อ่ืน ๆ       - 

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
เรืออากาศเอก - นาวาอากาศโท 

    



- ๓๓ - 

 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาาัตร         ลชทอ.๑๔๒๓ (ข้ันช านาญ) 
                          นายทหารยุทธการ                                 ลชทอ.๑๔๒๑ (แรกตั้ง) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโนยย่อ 
 โครงการทางยุทธการในการจันหน่วยยุทธวิธีรวมทั้งการาิน การวางแผนยุทธวิธีการฝึก 
การข่าว และการตินต่อสื่อสาร 

๒.  หน้าที่และความรัาผินชอา 
  ๒.๑ วางแผน นโยาาย และโครงการ ความต้องการทางยุทธการ พิจารณาภารกิจ 
และค าสั่งจากหน่วยเหนือ จันท าแผนการใช้และวางก าลังให้เหมาะสม จันท าแผน ระเาียาปฏิาัติประจ า 
และค าสั่งในเรื่องการาิน การเนินอากาศ จันท าแผนและระเาียาเพ่ือควาคุมความปลอนภัยในการาิน 
การตรวจเพื่อความปลอนภัย การตรวจเพื่อป้องกันอุาัติเหตุ เตรียมแผนการยามฉุกเฉิน เพ่ือการอพยพ 
  ๒.๒ การประสานงานน้านยุทธวิธีและการฝึก ให้ค าแนะน า ผู้าังคัาาัญชาเกี่ยวกัาสภาพ
ของโครงการ สิ่งที่จะเป็นไปไน้ ความสามารถของหน่วย น าเนินการประสานแผนและโครงการน้วยการ
น าเนินงานที่เหมาะสมของเจ้าหน้าที่ เช่น ก าลังพล การตินต่อสื่อสาร การข่าว และการสรรพาวุธ  
เพ่ือประกันว่าเครื่องอ านวยความสะนวก อากาศยานและพลประจ า พอเพียงที่จะปฏิาัติภารกิจที่ไน้รัามอา 
น าเนินการตินต่อกัาการปฏิาัติการของเจ้าหน้าที่กองทัพต่าง ๆ ในการฝึกหรือการซ้อมราร่วมกัน เช่น 
การสนัาสนุนทางพ้ืนนินและการเพ่ิมเติมก าลังทางอากาศ 
  ๒.๓ ควาคุมนูแลโครงการยุทธการและการฝึก ตรวจตราและประเมินค่าผลของการฝึก
และยุทธการของการปฏิาัติต่าง ๆ เช่น ยุทธการของฐานที่ตั้ง การแจ้งข่าวและให้ความปลอนภัย  
ที่ถูกต้องและให้ความสะนวกในเรื่องข่าวอากาศ การเนินอากาศ และการสื่อสารอย่างพอเพียง 
อ านวยการ เตรียมและรักษาแผนผัง รายงานและสถิติสถานภาพอากาศยาน ชั่วโมงาิน 

๓.  คุณสมาัติ 
  ๓.๑ การศึกษา 
   ๓.๑.๑  ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารทั้งในและต่างประเทศ หรือเทียาเท่า
และไน้รัาการารรจุเป็นนายทหารสัญญาาัตร เป็นคุณสมาัติที่จ าเป็น 
   ๓.๑.๒  มีพ้ืนฐานการศึกษาระนัาปริญญาตรีหรือเทียาเท่าขึ้นไป ในสาขาวิชา 
การจันการ, คอมพิวเตอร์, รัฐประศาสนศาสตร์, าริหารรัฐกิจ และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นคุณสมาัติที่ต้องการ 
  ๓.๒ การฝึก 
   ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๑ ต้องส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายทหาร 
ชั้นผู้าังคัาหมวน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียาเท่า เป็นคุณสมาัติที่จ าเป็น    
  ๓.๓ ประสาการณ์ 
   ปฏิาัติงานในสายงานยุทธการตินต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๖ เนือน
เป็นคุณสมาัติที่จ าเป็น 
  ๓.๔ อ่ืน ๆ        - 

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
เรืออากาศตรี - เรืออากาศเอก 

    



 
ความช านาญทหารอากาศจ าพวกทหารผู้ท าการในอากาศ 

เลขหมายจ าพวก ๑๕ 
            
          หน้า 
ค าน า           ๓๕ 
แผนภูม ิ          ๓๖ 
ความช านาญทหารอากาศ 

ลชทอ.    ชื่อความช านาญ 

๑๕๑๖    นายทหารต้นหนอาวุโส      ๓๗ 
๑๕๑๕    นายทหารต้นหนชั้นสูง      ๓๘ 
๑๕๑๓    นายทหารต้นหน       ๓๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๓๕ - 
 

ค าน า 
จ าพวกทหารผู้ท าการในอากาศ 

 
  จ าพวกทหารผู้ท าการในอากาศ หมายถึง ผู้มีหน้าที่ในการวางแผน ก าหนดนโยบาย  
การตรวจการฝึกและการอ านวยการในการเตรียมบินและระหว่างการบินตามหน้าที่ของตน  
ตรวจแนะน าตามสายการบังคับบัญชาในหน้ าที่  พัฒนาการฝึกและการปฏิบัติการเดินอากาศ 
ให้เป็นไปโดยถูกต้องตามระเบียบและนิรภัยการบิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๓๖ - 
 

แผนภูมิจ าพวกทหารนายทหารสัญญาบัตร 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายทหารต้นหนอาวุโส 
๑๕๑๖ 

(ลชทอ.แรกตั้ง ๑๕๑๑) 
 

หลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนด 
หรือมีคุณสมบัติครบถ้วน 

นาวาอากาศตรี - นาวาอากาศเอก 

เรืออากาศเอก  - นาวาอากาศโท 

เรืออากาศตรี  -  เรืออากาศเอก 

นายทหารต้นหนชั้นสูง 
๑๕๑๕ 

(ลชทอ.แรกตั้ง ๑๕๑๑) 
 

นายทหารต้นหน 
๑๕๑๓ 

(ลชทอ.แรกตั้ง ๑๕๑๑) 
 

หลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนด 



- ๓๗ - 

 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร         ลชทอ.๑๕๑๖ (ข้ันบริหาร) 
                              นายทหารต้นหนอาวุโส                     ลชทอ.๑๕๑๑ (แรกตั้ง) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 น าอากาศยานได้ตามวัตถุประสงค์ ในการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ และหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑ วางแผนการเดินอากาศตามหน้าที่ จัดเตรียมข้อมูล ข่าวสาร และค าแนะน าพิเศษ
ส าหรับเตรียมแผนการบิน พิจารณารายการต่าง ๆ เช่น สภาพอากาศ ระยะสูง ภูมิประเทศ เขตอันตราย
ระยะบิน จุดรายงาน  และความเร็วของอากาศยาน จัดหาสิ่งต่าง ๆ ในการเดินอากาศ แผนที่  
และสิ่งที่จ าเป็น 
  ๒.๒ ตรวจสอบเครื่องมือเครื่องใช้ในการเดินอากาศว่า พร้อมใช้งานทุกครั้งก่อนท าการบิน
และแน่ใจว่าเครื่องมือเครื่องวัดต่าง ๆ ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
  ๒.๓ น าอากาศยานไปได้ตามภารกิจด้วยการเดินอากาศด้วยการค านวณ การใช้แผนที่ 
การสังเกตภูมิประเทศ เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์และเตรียมข้อมูลในการบินให้นักบินทราบในระหว่างการบิน
และแก้ไขข้อขัดข้องระหว่างบิน 
  ๒.๔ ท าหน้าที่ เป็นต้นหนประจ าฝูงบิน กองบิน รวบรวมรายการการเดินอากาศ 
ช่วยเหลือ แนะน า และแก้ไขปัญหาในการเดินอากาศ เป็นผู้จัดการฝึกต้นหนทั้งภาคพ้ืนและภาคอากาศ 

๓.  คุณสมบัติ 
  ๓.๑ การศึกษา 
   ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารทั้งในและต่างประเทศหรือเทียบเท่า และได้รับ
การบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๒ การฝึก 
   ๓.๒.๑ ส าเร็จหลักสูตรนายทหารต้นหนจากโรงเรียนของกองทัพอากาศ  
เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๒.๒   ส าเร็จหลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ, 
โรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส  กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือ เทียบเท่า หรือมีคุณสมบัติ 
ตามท่ีก าหนดไว้ในหมวด ๓ ข้อ ๒๐.๑.๓ ของระเบียบนี้  เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๓ ประสบการณ์  - 
  ๓.๔ อ่ืน ๆ       -   

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
นาวาอากาศตรี - นาวาอากาศเอก 

 
 
 
 
 
 
 
 



- ๓๘ - 

 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร         ลชทอ.๑๕๑๕ (ข้ันช านาญมาก) 
                             นายทหารต้นหนชั้นสูง                        ลชทอ.๑๕๑๑ (แรกตั้ง) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 น าอากาศยานได้ตามวัตถุประสงค์ ในการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ และหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑ วางแผนการเดินอากาศตามหน้าที่จัดเตรียมข้อมูล ข่าวสาร และค าแนะน าพิเศษ
ส าหรับเตรียมแผนการบิน พิจารณารายการต่าง ๆ เช่น สภาพอากาศ ระยะสูง ภูมิประเทศ เขตอันตราย 
ระยะบินจุดรายงาน  และความเร็วของอากาศยาน จัดหาสิ่ งต่าง ๆ ในการเดินอากาศ แผนที่  
และสิ่งที่จ าเป็น 
  ๒.๒ ตรวจสอบเครื่องมือเครื่องใช้ในการเดินอากาศว่า พร้อมใช้งานทุกครั้งก่อนท าการบิน
และแน่ใจว่าเครื่องมือเครื่องวัดต่าง ๆ ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
  ๒.๓ น าอากาศยานไปได้ตามภารกิจ ด้วยการเดินอากาศด้วยการค านวณ การใช้แผนที่ 
การสังเกตภูมิประเทศ เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์และเตรียมข้อมูลในการบินให้นักบินทราบในระหว่างการบิน 
และแก้ไขข้อขัดข้องระหว่างบิน 
  ๒.๔ ท าหน้าที่ เป็นต้นหนประจ าฝูงบิน กองบิน รวบรวมรายการการเดินอากาศ 
ช่วยเหลือ แนะน า และแก้ไขปัญหาในการเดินอากาศ เป็นผู้จัดการฝึกต้นหนทั้งภาคพ้ืนและภาคอากาศ 

๓.  คุณสมบัติ 
  ๓.๑ การศึกษา 
   ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารทั้งในและต่างประเทศหรือเทียบเท่า และได้รับ
การบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๒ การฝึก 
   ๓.๒.๑ ส าเร็จหลักสูตรนายทหารต้นหนจากโรงเรียนของกองทัพอากาศ  
เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๒.๒ ส าเร็จหลักสูตรโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๓ ประสบการณ์     - 
  ๓.๔ อ่ืน ๆ      -  

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
เรืออากาศเอก  - นาวาอากาศโท 
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 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร         ลชทอ.๑๕๑๓ (ข้ันช านาญ) 
                               นายทหารต้นหน                             ลชทอ.๑๕๑๑ (แรกตั้ง) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 น าอากาศยานได้ตามวัตถุประสงค์ ในการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ และหน้าที่อ่ืน ๆ  ที่ได้รับ
มอบหมาย 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑ วางแผนการเดินอากาศตามหน้าที่ จัดเตรียมข้อมูล ข่าวสาร และค าแนะน าพิเศษ 
ส าหรับเตรียมแผนการบิน พิจารณารายการต่าง ๆ เช่น สภาพอากาศ ระยะสูง ภูมิประเทศ เขตอันตราย 
ระยะบินจุดรายงาน  และความเร็วของอากาศยาน จัดหาสิ่ งต่าง ๆ ในการเดินอากาศ แผนที่  
และสิ่งที่จ าเป็น 
  ๒.๒ ตรวจสอบเครื่องมือเครื่องใช้ในการเดินอากาศว่า พร้อมใช้งานทุกครั้งก่อนท าการบิน
และแน่ใจว่าเครื่องมือเครื่องวัดต่าง ๆ ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
  ๒.๓ น าอากาศยานไปได้ตามภารกิจ ด้วยการเดินอากาศด้วยการค านวณ การใช้แผนที่  
การสังเกตภูมิประเทศ เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ และเตรียมข้อมูลในการบินให้นักบินทราบในระหว่าง
การบินและแก้ไขข้อขัดข้องระหว่างบิน 
  ๒.๔ ท าหน้าที่ เป็นต้นหนประจ าฝูงบิน กองบิน รวบรวมรายการการเดินอากาศ 
ช่วยเหลือ แนะน า และแก้ไขปัญหาในการเดินอากาศ เป็นผู้จัดการฝึกต้นหนทั้งภาคพ้ืนและภาคอากาศ 

๓.  คุณสมบัติ 
  ๓.๑ การศึกษา 
   ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารทั้งในและต่างประเทศหรือเทียบเท่า และได้รับ
การบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๒ การฝึก 
   ส าเร็จหลักสูตรนายทหารต้นหนจากโรงเรียนของกองทัพอากาศ เป็นคุณสมบัติที่
จ าเป็น 
  ๓.๓ ประสบการณ์   
  ปฏิบัติงานสายงานต้นหนติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๖ เดือน  
เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๔ อ่ืน ๆ   -  

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
เรืออากาศตรี - เรืออากาศเอก 

 
 



 
ความช านาญทหารอากาศจ าพวกทหารผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับ 

เลขหมายจ าพวก ๑๖ 
 

           หน้า 
ค าน า                                                                       ๔๑ 
แผนภูม ิ                                                                   ๔๒ 
ความช านาญทหารอากาศ 

ลชทอ.        ชื่อความช านาญ 

๑๖๑๖            นายทหารบังคับอากาศยานไร้คนขับอาวุโส                             ๔๓ 
๑๖๑๕            นายทหารบังคับอากาศยานไร้คนขับชั้นสูง                        ๔๕ 
๑๖๑๓            นายทหารบังคับอากาศยานไร้คนขับ     ๔๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๔๑ - 
 

ค าน า 
จ าพวกทหารผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับ 

 
 จ าพวกทหารผู้บังคับอากาศไร้คนขับ มีหน้าที่ในการบังคับอากาศยานไร้คนขับ ณ สนามบิน
ห รือ พ้ื นที่ ป ฏิ บั ติ ก าร  โดยอากาศยาน ไร้ คนขับนั้ น จะต้ อ งท าการวิ่ งขึ้ น และลงสนามบิ น  
โดยมีองค์ประกอบในการปฏิบัติภารกิจ ได้แก่ อากาศยานไร้คนขับ (UAV) สถานีควบคุมภาคพ้ืน 
(Ground control station : GCS) สนามบิ น  (Air field) ระบบการติ ดต่ อสื่ อ สาร  (Data link)  
และระบบหรืออุปกรณ์ตรวจจับ (Payload/Sensor) ที่ติดตั้งกับอากาศยานไร้คนขับ เพ่ือปฏิบัติภารกิจ 
ทั้งในระดับยุทธศาสตร์ (Strategic level) ระดับยุทธการ (Operational level) และระดับยุทธวิธี 
(Tactical level) โดยมีขอบเขตภารกิจครอบคลุมทั้งการปฏิบัติการรบ (Combat) และการปฏิบัติการที่
มิใช่การรบ (Non-combat) เช่น การปฏิบัติการข่าวกรอง การเฝ้าตรวจ การลาดตระเวน การค้นหา 
และการชี้เป้าหมาย (ISTAR) การค้นหาและช่วยชีวิตในพ้ืนที่การรบ (CSAR) การสนับสนุนการปฏิบัติ
ทางอากาศ (Air operation support) การสนับสนุนการปฏิบัติการภาคพ้ืน (Ground operation 
support) การปฏิบัติการสงครามอิเล็กทรอนิกส์ (EW) การปฏิบัติกิจเฉพาะพิเศษ (Special task)  
และการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจให้กับเหล่าทัพอ่ืน (Joint operation) หรือสนับสนุนหน่วยปฏิบัติ
ภาครัฐในพ้ืนที่ (MOOTW) รวมทั้งการวางแผนในการฝึกและปฏิบัติภารกิจ การก าหนดแผนการฝึกอบรม 
การอ านวยการในการฝึกบิน การพัฒนาเทคนิคและยุทธวิธีการรบการหาทางแก้ไขและปรับปรุงการฝึก
หรือการปฏิบัติงาน การด าเนินการและก ากับดูแลด้านนิรภัยการบิน การตรวจและการบังคับบัญชา
ผู้ใต้บังคับบัญชาภายในหน่วยของตน 
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แผนภูมิจ าพวกทหารนายทหารสัญญาบัตร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายทหารบังคับอากาศยานไร้คนขับอาวุโส 
๑๖๑๖ 

(ลชทอ.แรกตั้ง ๑๖๑๑) 

นาวาอากาศตรี  - นาวาอากาศเอก 

หลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนด 
หรือมีคุณสมบัติครบถ้วน 

 นายทหารบังคับอากาศยานไร้คนขับชั้นสูง 
๑๖๑๕ 

(ลชทอ.แรกตั้ง ๑๖๑๑) 

เรืออากาศเอก - นาวาอากาศโท 

หลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนด 

 นายทหารบังคับอากาศยานไร้คนขับ 
๑๖๑๓ 

(ลชทอ.แรกตั้ง ๑๖๑๑) 
เรืออากาศตรี - เรืออากาศเอก 
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 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร   ลชทอ.๑๖๑๖ (ข้ันบริหาร) 
                 ผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับอาวุโส          ลชทอ.๑๖๑๑ (แรกตั้ง) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 บังคับอากาศยานไร้คนขับ ณ สนามบินหรือพ้ืนที่ปฏิบัติการ โดยอากาศยานไร้คนขับนั้น
จะต้องท าการวิ่งขึ้นและลงสนามบิน โดยมีองค์ประกอบในการปฏิบัติภารกิจ ได้แก่ อากาศยานไร้คนขับ 
(UAV) สถานีควบคุมภาคพ้ืน (Ground control station : GCS) สนามบิน (Air field) ระบบการติดต่อสื่อสาร 
(Data link) และระบบหรืออุปกรณ์ตรวจจับ (Payload/Sensor) ที่ติดตั้งกับอากาศยานไร้คนขับ  
เพ่ือปฏิบัติภารกิจ ทั้งในระดับยุทธศาสตร์ (Strategic level) ระดับยุทธการ (Operational level)  
และระดับยุทธวิธี (Tactical level) โดยมีขอบเขตภารกิจครอบคลุมทั้งการปฏิบัติการรบ (Combat) 
และการปฏิบัติการที่มิ ใช่การรบ (Non-combat) เช่น การปฏิบัติการข่าวกรอง การเฝ้าตรวจ  
การลาดตระเวน การค้นหาและการชี้เป้าหมาย (ISTAR) การค้นหาและช่วยชีวิตในพ้ืนที่การรบ (CSAR) 
การสนับสนุนการปฏิบัติทางอากาศ (Air operation support) การสนับสนุนการปฏิบัติการภาคพ้ืน 
(Ground operation support) การปฏิบัติการสงครามอิเล็กทรอนิกส์ (EW) การปฏิบัติกิจเฉพาะพิเศษ 
(Special task) และการสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ให้ กั บ เหล่ าทั พ อ่ืน  ( Joint operation)  
หรือสนับสนุนหน่วยปฏิบัติภาครัฐในพ้ืนที่ (MOOTW) รวมทั้งการวางแผน อ านวยการ ประสานงาน 
ควบคุม ก ากับดูแล ตลอดจนบริหารจัดการเก่ียวกับการบังคับอากาศยานไร้คนขับ 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑  วางแผนปฏิบัติภารกิจ เกี่ยวกับชนิดของภารกิจ ความมุ่งหมาย สภาพอากาศ  
การข่าวกรองทางอากาศ ค าแนะน าเกี่ยวกับการบิน รายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทาง แผนที่ และแผนการบิน 
 ๒.๒  ตรวจก่อนท าการบินว่าระบบอากาศยานไร้คนขับและอุปกรณ์พร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจ 
เช่น ตรวจรายการซ่อมบ ารุง การชั่งดุล การเติมเชื้อเพลิง ตรวจเครื่องยนต์ ล าตัว พ้ืนบังคับ ตรวจภายใน 
และภายนอกอากาศยาน เกี่ยวกับความเรียบร้อยของกลไกและโครงสร้าง ตรวจสถานีควบคุมภาคพ้ืน 
ตรวจสอบการท างานของอุปกรณ์หรือระบบตรวจจับที่ติดตั้งอากาศยาน  
 ๒.๓  บังคับอากาศยานไร้คนขับเพ่ือปฏิบัติภารกิจบังคับอากาศยานให้ขับเคลื่อนวิ่งขึ้นลงได้  
และบังคับอากาศยานในอากาศเพ่ือปฏิบัติภารกิจตามท่ีได้รับมอบหมาย 
        ๒.๔  ประสานการปฏิบัติภารกิจกับหน่วยเกี่ยวข้องขณะท าการบิน รายงานการปฏิบัติภารกิจ
ส าเร็จต่อหน่วยเหนือ และรายงานให้ทราบถึงสิ่งที่ เกิดขึ้นขณะท าการบินต่อนายทหารการข่าวและ
นายทหารยุทธการ 
        ๒.๕  บังคับบัญชาและอ านวยการเกี่ยวกับธุรการ การฝึก การยุทธการ การซ่อมบ ารุง 
และการพัสดุ และการปฏิบัติงานด้านยุทธวิธีของฝูงบิน เช่น อ านวยการ และประสานการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการข่าวกรอง การเฝ้าตรวจและการลาดตระเวน เพ่ือให้ภารกิจของหน่วยสัมฤทธิ์ผล 

๓.  คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารการบังคับอากาศยานไร้คนขับ ประกอบด้วย 
 ๓.๑ การศึกษา 
              ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารทั้งในและต่างประเทศ หรือเทียบเท่า และได้รับการ
บรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น  
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 ๓.๒   การฝึก 
              ๓.๒.๑  ส าเร็จหลักสูตรศิษย์การบิน จากโรงเรียนการบิน และ/หรือส าเร็จหลักสูตร 
ผู้บังคับอากาศยานภายใน/ภายนอกของฝูงบิน หรือหน่วยฝึกบินอากาศยานไร้คนขับของกองทัพอากาศ  
หรือเทียบเท่า ผ่านการฝึกบินขั้นต้นและการฝึกปฏิบัติการของฝูงบินอากาศยานไร้คนขับ เป็นคุณสมบัติ  
ที่จ าเป็น 
              ๓.๒.๒  ส าเร็จหลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
หรือหลักสูตรโรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติ 
ที่จ าเป็น 
         ๓.๓   ประสบการณ์   - 
 3.4  อ่ืน ๆ    - 

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
นาวาอากาศตรี - นาวาอากาศเอก 
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 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร   ลชทอ.๑๖๑๕ (ข้ันช านาญมาก) 
                 ผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับชั้นสูง        ลชทอ.๑๖๑๑ (แรกตั้ง) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 บังคับอากาศยานไร้คนขับ ณ สนามบินหรือพ้ืนที่ปฏิบัติการ โดยอากาศยานไร้คนขับนั้น
จะต้องท าการวิ่งขึ้นและลงสนามบิน โดยมีองค์ประกอบในการปฏิบัติภารกิจ ได้แก่ อากาศยานไร้คนขับ 
(UAV) สถานีควบคุมภาคพ้ืน (Ground control station : GCS) สนามบิน (Air field) ระบบการติดต่อสื่อสาร 
(Data link) และระบบหรืออุปกรณ์ตรวจจับ (Payload/Sensor) ที่ติดตั้งกับอากาศยานไร้คนขับ  
เพ่ือปฏิบัติภารกิจ ทั้งในระดับยุทธศาสตร์ (Strategic level) ระดับยุทธการ (Operational level)  
และระดับยุทธวิธี (Tactical level) โดยมีขอบเขตภารกิจครอบคลุมทั้งการปฏิบัติการรบ (Combat) 
และการปฏิบัติการที่มิ ใช่การรบ (Non-combat) เช่น การปฏิบัติการข่าวกรอง การเฝ้าตรวจ  
การลาดตระเวน การค้นหาและการชี้เป้าหมาย (ISTAR) การค้นหาและช่วยชีวิตในพ้ืนที่การรบ (CSAR) 
การสนับสนุนการปฏิบัติทางอากาศ (Air operation support) การสนับสนุนการปฏิบัติการภาคพ้ืน 
(Ground operation support) การปฏิบัติการสงครามอิเล็กทรอนิกส์ (EW) การปฏิบัติกิจเฉพาะพิเศษ 
(Special task) และการสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ให้ กั บ เหล่ าทั พ อ่ืน  ( Joint operation)  
หรือสนับสนุนหน่วยปฏิบัติภาครัฐในพ้ืนที่ (MOOTW) รวมทั้งการวางแผน อ านวยการ ประสานงาน 
ควบคุม ก ากับดูแล ตลอดจนบริหารจัดการเก่ียวกับการบังคับอากาศยานไร้คนขับ 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑  วางแผนปฏิบัติภารกิจ เกี่ยวกับชนิดของภารกิจ ความมุ่งหมาย สภาพอากาศ  
การข่าวกรองทางอากาศ ค าแนะน าเกี่ยวกับการบิน รายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทาง แผนที่ และแผนการบิน 
 ๒.๒  ตรวจก่อนท าการบินว่าระบบอากาศยานไร้คนขับและอุปกรณ์พร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจ 
เช่น ตรวจรายการซ่อมบ ารุง การชั่งดุล การเติมเชื้อเพลิง ตรวจเครื่องยนต์ ล าตัว พื้นบังคับ ตรวจภายใน 
และภายนอกอากาศยาน เกี่ยวกับความเรียบร้อยของกลไกและโครงสร้าง ตรวจสถานีควบคุมภาคพ้ืน 
ตรวจสอบการท างานของอุปกรณ์หรือระบบตรวจจับที่ติดตั้งอากาศยาน  
 ๒.๓  บังคับอากาศยานไร้คนขับเพ่ือปฏิบัติภารกิจบังคับอากาศยานให้ขับเคลื่อนวิ่งขึ้นลงได้  
และบังคับอากาศยานในอากาศเพ่ือปฏิบัติภารกิจตามท่ีได้รับมอบหมาย 
        ๒.๔  ประสานการปฏิบัติภารกิจกับหน่วยเกี่ยวข้องขณะท าการบิน รายงานการปฏิบัติภารกิจ
ส าเร็จต่อหน่วยเหนือ และรายงานให้ทราบถึงสิ่งที่ เกิดขึ้นขณะท าการบินต่อนายทหารการข่าวและ
นายทหารยุทธการ 
        ๒.๕  บังคับบัญชาและอ านวยการเกี่ยวกับธุรการ การฝึก การยุทธการ การซ่อมบ ารุง 
และการพัสดุ และการปฏิบัติงานด้านยุทธวิธีของฝูงบิน เช่น อ านวยการ และประสานการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการข่าวกรอง การเฝ้าตรวจและการลาดตระเวน เพ่ือให้ภารกิจของหน่วยสัมฤทธิ์ผล 

๓.  คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารการบังคับอากาศยานไร้คนขับ ประกอบด้วย 
 ๓.๑ การศึกษา 
              ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารทั้งในและต่างประเทศ หรือเทียบเท่า และได้รับการ
บรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
 
 



- ๔๖ - 
 

 ๓.๒   การฝึก 
              ๓.๒.๑  ส าเร็จหลักสูตรศิษย์การบิน จากโรงเรียนการบิน และ/หรือส าเร็จหลักสูตร 
ผู้บังคับอากาศยานภายใน/ภายนอกของฝูงบิน หรือหน่วยฝึกบินอากาศยานไร้คนขับของกองทัพอากาศ  
หรือเทียบเท่า ผ่านการฝึกบินขั้นต้นและการฝึกปฏิบัติการของฝูงบินอากาศยานไร้คนขับ เป็นคุณสมบัติ  
ที่จ าเป็น 
              ๓.๒.๒  ส าเร็จหลักสูตรโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ  
หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
         ๓.๓   ประสบการณ์   - 
 3.4  อ่ืน ๆ    - 

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
เรืออากาศเอก - นาวาอากาศโท 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๔๗ - 
 

 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร   ลชทอ.๑๖๑๓ (ข้ันช านาญ) 
                  ผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับ       ลชทอ.๑๖๑๑ (แรกตั้ง) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 บังคับอากาศยานไร้คนขับ ณ สนามบินหรือพ้ืนที่ปฏิบัติการ โดยอากาศยานไร้คนขับนั้น
จะต้องท าการวิ่งขึ้นและลงสนามบิน โดยมีองค์ประกอบในการปฏิบัติภารกิจ ได้แก่ อากาศยานไร้คนขับ 
(UAV) สถานีควบคุมภาคพ้ืน (Ground control station : GCS) สนามบิน (Air field) ระบบการติดต่อสื่อสาร 
(Data link) และระบบหรืออุปกรณ์ตรวจจับ (Payload/Sensor) ที่ติดตั้งกับอากาศยานไร้คนขับ  
เพ่ือปฏิบัติภารกิจ ทั้งในระดับยุทธศาสตร์ (Strategic level) ระดับยุทธการ (Operational level)  
และระดับยุทธวิธี (Tactical level) โดยมีขอบเขตภารกิจครอบคลุมทั้งการปฏิบัติการรบ (Combat) 
และการปฏิบัติการที่มิ ใช่การรบ (Non-combat) เช่น การปฏิบัติการข่าวกรอง การเฝ้าตรวจ  
การลาดตระเวน การค้นหาและการชี้เป้าหมาย (ISTAR) การค้นหาและช่วยชีวิตในพ้ืนที่การรบ (CSAR) 
การสนับสนุนการปฏิบัติทางอากาศ (Air operation support) การสนับสนุนการปฏิบัติการภาคพ้ืน 
(Ground operation support) การปฏิบัติการสงครามอิเล็กทรอนิกส์ (EW) การปฏิบัติกิจเฉพาะพิเศษ 
(Special task) และการสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ให้ กั บ เหล่ าทั พ อ่ืน  ( Joint operation)  
หรือสนับสนุนหน่วยปฏิบัติภาครัฐในพ้ืนที่ (MOOTW) รวมทั้งการวางแผน อ านวยการ ประสานงาน 
ควบคุม ก ากับดูแล ตลอดจนบริหารจัดการเก่ียวกับการบังคับอากาศยานไร้คนขับ 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑  ปฏิบัติภารกิจ เกี่ยวกับชนิดของภารกิจ ความมุ่งหมาย สภาพอากาศ การข่าวกรองทางอากาศ 
ค าแนะน าเกี่ยวกับการบิน รายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทาง แผนที่ และแผนการบิน 
 ๒.๒  ตรวจก่อนท าการบินว่าระบบอากาศยานไร้คนขับและอุปกรณ์พร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจ 
เช่น ตรวจรายการซ่อมบ ารุง การชั่งดุล การเติมเชื้อเพลิง ตรวจเครื่องยนต์ ล าตัว พื้นบังคับ ตรวจภายใน 
และภายนอกอากาศยาน เกี่ยวกับความเรียบร้อยของกลไกและโครงสร้าง ตรวจสถานีควบคุมภาคพ้ืน 
ตรวจสอบการท างานของอุปกรณ์หรือระบบตรวจจับที่ติดตั้งอากาศยาน  
 ๒.๓  บังคับอากาศยานไร้คนขับเพ่ือปฏิบัติภารกิจบังคับอากาศยานให้ขับเคลื่อนวิ่งขึ้นลงได้  
และบังคับอากาศยานในอากาศเพ่ือปฏิบัติภารกิจตามท่ีได้รับมอบหมาย 
        ๒.๔  ประสานการปฏิบัติภารกิจกับหน่วยเกี่ยวข้องขณะท าการบิน รายงานการปฏิบัติภารกิจ
ส าเร็จต่อหน่วยเหนือ และรายงานให้ทราบถึงสิ่งที่ เกิดขึ้นขณะท าการบินต่อนายทหารการข่าวและ
นายทหารยุทธการ 

๓.  คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการบังคับอากาศยานไร้คนขับ ประกอบด้วย 
 ๓.๑ การศึกษา 
              ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารทั้งในและต่างประเทศ หรือเทียบเท่า และได้รับการ
บรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
 
 
 
 
 



- ๔๘ - 
 

 ๓.๒   การฝึก 
              ๓.๒.๑  ส าเร็จหลักสูตรศิษย์การบิน จากโรงเรียนการบิน และ/หรือส าเร็จหลักสูตร 
ผู้บังคับอากาศยานภายใน/ภายนอกของฝูงบิน หรือหน่วยฝึกบินอากาศยานไร้คนขับของกองทัพอากาศ  
หรือเทียบเท่า ผ่านการฝึกบินขั้นต้นและการฝึกปฏิบัติการของฝูงบินอากาศยานไร้คนขับ เป็นคุณสมบัติ  
ที่จ าเป็น 
              ๓.๒.๒  ส าเร็จหลักสูตรโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
         ๓.๓  ประสบการณ์   
  ท าการบินกับอากาศยานไร้คนขับมาแล้วติดต่อกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๖ เดือน  
 3.4  อ่ืน ๆ    - 

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
เรืออากาศตรี - เรืออากาศเอก 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ความช านาญทหารอากาศจ าพวกทหารควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ 

เลขหมายจ าพวก ๑๗ 
            
           หน้า 
ค าน า           ๕๐ 
แผนภูม ิ           ๕๑ 
ความช านาญทหารอากาศ 

ลชทอ.   ชื่อความช านาญ 

๑๗๑๖   นายทหารควบคุมการปฏิบัติทางอากาศอาวุโส     ๕๒ 
๑๗๑๕   นายทหารควบคุมการปฏิบัติทางอากาศชั้นสูง     ๕๔ 
๑๗๑๓   นายทหารควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ       ๕๖ 
   (ควบคุมอากาศยานและแจ้งเตือน) 
๑๗๒๓   นายทหารควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ (บังคับการบิน)     ๕๗ 
๑๗๓๓   นายทหารควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ (ยุทธการ)      ๕๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๕๐ - 
 

ค าน า 
จ าพวกทหารควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ 

 
  จ าพวกทหารควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ หมายถึง ผู้ที่มีความสามารถในสายงาน 
การควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ซึ่งประกอบด้วย 

  ควบคุมอากาศยานและแจ้งเตือนภัย อันได้แก่ การป้องกันภัยทางอากาศ การพิสูจน์ฝ่าย 
เป้าหมาย การควบคุมการบินสกัดกั้น การควบคุมการบินของอากาศยานในเขตป้องกันภัยทางอากาศ  
แนะน าอากาศยานที่ปฏิบัติภารกิจป้องกันภัยทางอากาศ การปฏิบัติการและการท าลายเป้าหมาย รวมถึง 
การประสานการปฏิบัติกับหน่วยป้องกันภัยทางอากาศเหล่าทัพ และฝ่ายพลเรือน 

  บังคับการบิน อันได้แก่  การบริการจราจรทางอากาศ การบริการข่าวสารการบิน  
การควบคุมจราจรทางอากาศ และการประสานการปฏิบัติกับหน่วยบริการจราจรทางอากาศท่ีเกี่ยวข้อง 

 ยุทธการ อันได้แก่ การวางแผน ประสานงาน และเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติการทาง
อากาศยุทธวิธี การควบคุมทางอากาศยุทธวิธี การปฏิบัติการร่วม การฝึก และการประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๕๑ - 
 

แผนภูมิจ าพวกทหารนายทหารสัญญาบัตร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

นายทหารควบคุมการปฏิบัติทางอากาศอาวุโส 
๑๗๑๖ 

(ลชทอ.แรกตั้ง ๑๗๑๑) 
 
 

หลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนด  
หรือมีคุณสมบัติครบถ้วน 

นายทหารควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ 
(ควบคุมอากาศยานและแจ้งเตือน) 

๑๗๑๓ 
 (ลชทอ.แรกตั้ง ๑๗๑๑) 

นายทหารควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ 
(บังคบัการบิน) 

๑๗๒๓ 
 (ลชทอ.แรกตั้ง ๑๗๒๑) 

นาวาอากากาศตรี - นาวาอากาศเอก 

เรืออากาศเอก - นาวาอากาศโท 

เรืออากาศตรี -  
เรืออากาศเอก 

นายทหารควบคุมการปฏิบัติทางอากาศชั้นสูง 
๑๗๑๕ 

      (ลชทอ.แรกตั้ง ๑๗๑๑) 

หลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนด 

นายทหารควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ 
(ยุทธการ) 
๑๗๓๓ 

 (ลชทอ.แรกตั้ง ๑๗๓๑) 



- ๕๒ - 

 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร         ลชทอ.๑๗๑๖ (ข้ันบริหาร) 
              นายทหารควบคุมการปฏิบัติทางอากาศอาวุโส               ลชทอ.๑๗๑๑ (แรกตั้ง) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 วางแผน อ านวยการ ประสานงาน ควบคุม ก ากับดูแล ตลอดจนบริหารจัดการ และพัฒนา
โครงการเกี่ยวกับงานในสายงานควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑ ก าหนดนโยบาย แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ 
  ๒.๒ วางแผน อ านวยการ และติดต่อประสานเกี่ยวกับงานในสายงานควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ 
  ๒.๓ ควบคุม ก ากับดูแล และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับงานในสายงานควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ 
  ๒.๔ เสนอแนะ และให้ค าปรึกษาแก่ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานในสายงานควบคุมการปฏิบัติ
ทางอากาศ 
  ๒.๕ วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการปฏิบัติเกี่ยวกับงานในสายงานควบคุมการปฏิบัติ
ทางอากาศ 

๓.  คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา 
   ๓.๑.๑  ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารทั้งในและต่างประเทศ หรือเทียบเท่า  
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๑.๒ มีพ้ืนฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไปในสาขาวิศวกรรม -
โทรคมนาคม, วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ , คอมพิวเตอร์, 
วิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์, มนุษย์ศาสตร์ (เอกภาษาอังกฤษ) หรือ
สาขาอ่ืนที่เทียบเท่า เป็นคุณสมบัตทิี่ต้องการ 
  ๓.๒ การฝึก 
   ๓.๒.๑ ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๑ ต้องส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียน
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๒.๒ ส าเร็จหลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ, 
หลักสูตรโรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า หรือมีคุณสมบัติ
ตามท่ีก าหนดไว้ในหมวด ๓ ข้อ ๒๐.๑.๓ ของระเบียบนี้ เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๒.๓ ส าเร็จหลักสูตรการควบคุมการบินในระบบควบคุมอากาศยานและแจ้งเตือน, 
หลักสูตรการควบคุมการบินสกัดกั้น, หลักสูตรการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ, หลักสูตรการป้องกัน 
ทางอากาศอัตโนมัติ, หลักสูตรการควบคุมจราจรทางอากาศ เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
  ๓.๓ ประสบการณ์ 
   ๓.๓.๑ ผู้ที่ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศระดับ ๖ ของจ าพวกทหารอ่ืนแล้ว 
ต้องปฏิบัติงานในสายงานควบคุมการปฏิบัติทางอากาศติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน  
เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
 
 
 

 



- ๕๓ - 
 

   ๓.๓.๒ ผู้ที่ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศระดับ ๖ ของจ าพวกทหารอ่ืนแล้ว  
และส าเร็จหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งตามข้อ ๓.๒.๓ ต้องปฏิบัติงานในสายงานควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
ติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๖ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๔ อ่ืน ๆ 
   เป็นผู้ที่มีใบอนุญาตควบคุมการจราจรทางอากาศ ซึ่งออกให้โดยกรมการขนส่งทางอากาศ 
เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น  

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
นาวาอากาศตรี - นาวาอากาศเอก 

    
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๕๔ - 

 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร      ลชทอ.๑๗๑๕ (ข้ันช านาญมาก) 
              นายทหารควบคุมการปฏิบัติทางอากาศชั้นสูง             ลชทอ.๑๗๑๑ (แรกตั้ง) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 วางแผน อ านวยการ ประสานงาน ควบคุม ก ากับดูแล และด าเนินการเกี่ยวกับงานในสายงาน
ควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑ ก าหนดแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ 
  ๒.๒ วางแผน อ านวยการ และติดต่อประสานเกี่ยวกับงานในสายงานควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ 
  ๒.๓ ควบคุม ก ากับดูแล และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับงานในสายงานควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ 
  ๒.๔ เสนอแนะ และให้ค าปรึกษาแก่ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานในสายงานควบคุมการปฏิบัติ 
ทางอากาศ 
  ๒.๕ วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการปฏิบัติเกี่ยวกับงานในสายงานควบคุมการปฏิบัติ
ทางอากาศ 

๓.  คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา 
   ๓.๑.๑ ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารทั้งในและต่างประเทศ หรือเทียบเท่า  
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๑.๒ มีพ้ืนฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรม -
โทรคมนาคม, วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ , คอมพิวเตอร์, 
วิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์, มนุษย์ศาสตร์ (เอกภาษาอังกฤษ) หรือ
สาขาอ่ืนที่เทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
  ๓.๒ การฝึก 
   ๓.๒.๑ ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๑ ต้องส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียน
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๒.๒ ส าเร็จหลักสูตรโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๒.๓ ส าเร็จหลักสูตรการควบคุมการบินในระบบควบคุมอากาศยานและแจ้งเตือน, 
หลักสูตรการควบคุมการบินสกัดกั้น, หลักสูตรการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ, หลักสูตรการป้องกัน 
ทางอากาศอัตโนมัติ, หลักสูตรการควบคุมจราจรทางอากาศ เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
  ๓.๓ ประสบการณ์ 
   ๓.๓.๑ ผู้ที่ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศระดับ ๕ ของจ าพวกทหารอ่ืนแล้ว 
ต้องปฏิบัติงานในสายงานควบคุมการปฏิบัติทางอากาศติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒๔ เดือน 
เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
 
 

 
 
 



- ๕๕ - 
 

   ๓.๓.๒ ผู้ที่ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศระดับ ๕ ของจ าพวกทหารอ่ืนแล้ว 
และส าเร็จหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งตามข้อ ๓.๒.๓ ต้องปฏิบัติงานในสายงานควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
ติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น  
  ๓.๔ อ่ืน ๆ 
   เป็นผู้ที่มีใบอนุญาตควบคุมการจราจรทางอากาศ ซึ่งออกให้โดยกรมการขนส่งทางอากาศ 
เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น  

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
เรืออากาศเอก - นาวาอากาศโท 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๕๖ - 

 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร                   ลชทอ.๑๗๑๓ (ข้ันช านาญ) 
นายทหารควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ (ควบคุมอากาศยานและแจ้งเตือน)  ลชทอ.๑๗๑๑ (แรกตั้ง) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 ด าเนินการ ประสานงาน ควบคุม และก ากับดูแลเกี่ยวกับงานควบคุมอากาศยานและแจ้งเตือน 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑ ด าเนินการเกี่ยวกับงานควบคุมอากาศยานและแจ้งเตือน 
  ๒.๒ ประสานงาน และติดตามเกี่ยวกับงานควบคุมอากาศยานและแจ้งเตือน 
  ๒.๓ ควบคุม ก ากับดูแล การด าเนินการเกี่ยวกับงานควบคุมอากาศยานและแจ้งเตือน 
 ๒.๔ เสนอแนะผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานควบคุมอากาศยานและแจ้งเตือน 

๓.  คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการในงานควบคุมอากาศยานและแจ้งเตือน 
ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา 
   ๓.๑.๑ ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารทั้งในและต่างประเทศหรือเทียบเท่า  
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๑.๒ มีพ้ืนฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรม -
โทรคมนาคม, วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ , คอมพิวเตอร์, 
วิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอ่ืนที่เทียบเท่า เป็นคุณสมบัติ 
ที่ต้องการ 
  ๓.๒ การฝึก 
   ๓.๒.๑ ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๑ ต้องส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียน
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๒.๒ ส าเร็จหลักสูตรการควบคุมการบินในระบบควบคุมอากาศยานและแจ้งเตือน, 
หลักสูตรการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ, หลักสูตรการป้องกันทางอากาศอัตโนมัติ เป็นคุณสมบัติ 
ที่ตอ้งการ 
  ๓.๓ ประสบการณ์ 
   ปฏิบัติงานควบคุมอากาศยานและแจ้งเตือนภัยมาแล้วติดต่อกันเป็นระยะเวลา 
ไม่น้อยกว่า ๒๑ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๔ อ่ืน ๆ          - 

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
เรืออากาศตรี - เรืออากาศเอก 

 
 
 
 
 
 
 



 
- ๕๗ - 

 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร            ลชทอ.๑๗๒๓ (ข้ันช านาญ) 
        นายทหารควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ (บังคับการบิน)       ลชทอ.๑๗๒๑ (แรกตั้ง) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 มีความสามารถในการควบคุมจราจรทางอากาศ การบริการข่าวสารการบิน อันได้แก่   
การจัดการระเบียบการควบคุมจราจรทางอากาศ  การบริการข่าวสารการบิน  และบังคับบัญชาหน่วย  
บริการจราจรทางอากาศ 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑ ด าเนินการเกี่ยวกับงานควบคุมจราจรทางอากาศ และการบริการข่าวสารการบิน 
  ๒.๒ ประสานงานและติดตามเกี่ยวกับงานการควบคุมจราจรทางอากาศ และบริการข่าวสารการบิน 
  ๒.๓ ควบคุม ก ากับดูแล การด าเนินการเกี่ยวกับงานการควบคุมจราจรทางอากาศ  
และบริการข่าวสารการบิน 
 ๒.๔ เสนอแนะผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานการควบคุมจราจรทางอากาศ และบริการข่าวสารการบิน 

๓.  คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการในงานการควบคุมจราจรทางอากาศและ
บริการข่าวสารการบิน ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา 
   ๓.๑.๑ ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารทั้งในและต่างประเทศ หรือเทียบเท่า 
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๑.๒ มีพ้ืนฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรม -
โทรคมนาคม, วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ , คอมพิวเตอร์, 
วิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์, มนุษย์ศาสตร์ (เอกภาษาอังกฤษ) หรือ
สาขาอ่ืนที่เทียบเท่า  เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
  ๓.๒ การฝึก 
   ๓.๒.๑ ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๑ ต้องส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียน 
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๒.๒ ส าเร็จหลักสูตรการควบคุมจราจรทางอากาศ หรือหลักสูตรการควบคุมการบิน 
สกัดกั้น เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
 ๓.๓ ประสบการณ์ 
   ปฏิบัติงานบังคับการบินมาแล้วติดต่อกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒๑ เดือน  
เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๔ อ่ืน ๆ 
   เป็นผู้มีใบอนุญาตควบคุมการจราจรทางอากาศ  ซึ่งออกให้โดยกรมการขนส่งทางอากาศ 
เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น  

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
เรืออากาศตรี - เรืออากาศเอก 

    
 
 



- ๕๘ - 

 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร            ลชทอ.๑๗๓๓ (ข้ันช านาญ) 
        นายทหารควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ (ยุทธการ)       ลชทอ.๑๗๓๑ (แรกตั้ง) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 มีความสามารถในการปฏิบัติทางอากาศยุทธวิธี อันได้แก่ การควบคุมทางอากาศยุทธวิธี  
การปฏิบัติการร่วม การฝึก และการประเมินผล 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑ รวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติทางอากาศ สมรรถนะ ตลอดจนขีดความสามารถของ
อาวุธ และยุทโธปกรณ์ในการวางแผนปฏิบัติการทางอากาศ 
 ๒.๒ ประสานงานและเสนอแนะในการปฏิบัติการทางอากาศให้เป็นไปตามค าสั่งและแผนที่ก าหนด 
 ๒.๓ เป็นก าลังพลทดแทนประเภทยุทธการในหน่วยควบคุมทางอากาศยุทธวิธี 

๓.  คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการในงานการควบคุมจราจรทางอากาศและ
บริการข่าวสารการบิน ประกอบด้วย 
 ๓.๑ การศึกษา 
  ๓.๑.๑ ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารทั้งในและต่างประเทศ หรือเทียบเท่า 
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๑.๒ มีพ้ืนฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรม -
โทรคมนาคม, วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์, คอมพิวเตอร์, 
วิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์, มนุษย์ศาสตร์ (เอกภาษาอังกฤษ) หรือ
สาขาอ่ืนที่เทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
 ๓.๒ การฝึก 
   ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๑ ต้องส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายทหาร 
ชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
 ๓.๓ ประสบการณ์ 
  ปฏิบัติงานด้านยุทธการมาแล้วติดต่อกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน  
เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
 ๓.๔ อ่ืน ๆ   - 

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
เรืออากาศตรี - เรืออากาศเอก 

 
 



 
ความช านาญทหารอากาศจ าพวกทหารนิรภัย 

เลขหมายจ าพวก ๒๔ 
            
           หน้า 
ค าน า            ๖๐ 
แผนภูม ิ           ๖๑ 
ความช านาญทหารอากาศ 

ลชทอ.    ชื่อความช านาญ 

๒๔๑๖    นายทหารนิรภัยอาวุโส       ๖๒ 
๒๔๑๕    นายทหารนิรภัยชั้นสูง       ๖๓ 
๒๔๑๓    นายทหารนิรภัย        ๖๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๖๐ - 
 

ค าน า 
จ าพวกทหารนิรภัย 

   จ าพวกทหารนิรภัย หมายถึง ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสายงานนิรภัย ได้แก่ การด าเนิน  
กิจกรรมป้องกันอุบัติ เหตุ การส่งเสริมความปลอดภัย การตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัย  
การรายงานอันตราย การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การให้การศึกษาอบรมนิรภัยการบินและภาคพ้ืน  
การวิเคราะห์ข้อมูลนิรภัย การสอบสวน และการวิเคราะห์หาสาเหตุอุบัติเหตุการบินและภาคพ้ืน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๖๑ - 
 

แผนภูมิจ าพวกทหารนายทหารสัญญาบัตร 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายทหารนิรภัยอาวุโส 
๒๔๑๖ 

(ลชทอ.แรกตั้ง ๒๔๑๑) 
 

หลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนด 
หรือมีคุณสมบัติครบถ้วน 

นาวาอากาศตรี - นาวาอากาศเอก 

เรืออากาศเอก  - นาวาอากาศโท 

เรืออากาศตรี - เรืออากาศเอก 

นายทหารนิรภัยชั้นสูง 
๒๔๑๕ 

(ลชทอ.แรกตั้ง ๒๔๑๑) 
 

นายทหารนิรภัย 
๒๔๑๓ 

(ลชทอ.แรกตั้ง ๒๔๑๑) 
 

หลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนด 



- ๖๒ - 
 
 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร         ลชทอ.๒๔๑๖ (ข้ันบริหาร) 
                     นายทหารนิรภัยอาวุโส                        ลชทอ.๒๔๑๑ (แรกตั้ง) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 วางแผน อ านวยการ ประสานงาน ควบคุม ก ากับดูแล พัฒนาโครงการนิรภัย ให้การศึกษา
อบรม ส่งเสริมความปลอดภัย วิเคราะห์หาสาเหตุอุบัติเหตุ และเสนอแนะการด าเนินการเกี่ยวกับ  
สายงานนิรภัย 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑ อ านวยการและพัฒนาโครงการเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุ การส่งเสริมความ
ปลอดภัยการพัฒนาวิทยาการนิรภัย และการวิเคราะห์หาสาเหตุอุบัติเหตุ 
  ๒.๒ ประสานงานในการด าเนินกิจกรรมเก่ียวกับสายงานนิรภัย 
  ๒.๓ ควบคุม ก ากับดูแลการด าเนินงานในสายงานนิรภั ย ให้ เป็นไปตามแ ผนงาน 
และโครงการ 
  ๒.๔ ให้การศึกษาอบรม เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับนิรภัย 
  ๒.๕ เสนอแนะผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการด าเนินงานของสายงานนิรภัย 

๓.  คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจการนิรภัย ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา 
   ๓.๑.๑ ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารทั้งในและต่างประเทศ หรือเทียบเท่า  
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๑.๒ มีพ้ืนฐานการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ 
สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ 
และสาขาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานนิรภัย เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
  ๓.๒ การฝึก 
   ๓.๒.๑ ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๑ ต้องส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียน
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๒.๒  ส าเร็จหลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ, 
หลักสูตรโรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า  หรือมีคุณสมบัติ  
ตามท่ีก าหนดไว้ในหมวด ๓ ข้อ ๒๐.๑.๓ ของระเบียบนี้ เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๒.๓  ส าเร็จหลักสูตรนายทหารนิรภัยการบิน และ/หรือ นายทหารนิรภัยภาคพ้ืน 
เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
  ๓.๓ ประสบการณ์ 
   ผู้ที่ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศระดับ ๖ ของจ าพวกทหารอ่ืนแล้ว 
ต้องส าเร็จการศึกษาหลักสูตรนายทหารนิรภัยการบิน และ/หรือหลักสูตรนายทหารนิรภัยภาคพ้ืน  
และปฏิบัติงานในสายงานนิรภัยติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น  
  ๓.๔ อ่ืน ๆ          - 

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
นาวาอากาศตรี - นาวาอากาศเอก 

    



- ๖๓ - 
                    

 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร          ลชทอ.๒๔๑๕ (ข้ันช านาญมาก) 
                           นายทหารนิรภัยชั้นสูง                           ลชทอ.๒๔๑๑ (แรกตั้ง) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 วางแผน ประสานงาน ควบคุม ก ากับดูแล ก าหนดโครงการ ให้การศึกษาอบรม เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์การป้องกันอุบัติเหตุ และเสนอแนะการด าเนินการเกี่ยวกับสายงานนิรภัย 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑ วางแผน ก าหนดโครงการนิรภัย ด าเนินกิจกรรมนิรภัย ค้นคว้า วิเคราะห์  พัฒนา
วิทยาการนิรภัย การตรวจนิรภัย การส่งเสริมความปลอดภัย และเสนอแนะการป้องกันอุบัติเหตุเกี่ยวกับ
สายงานนิรภัย 
  ๒.๒ ประสานงานในการด าเนินกิจกรรมเก่ียวกับสายงานนิรภัย 
  ๒.๓ ควบคุม ก ากับดูแลการด าเนินงานในสายงานนิรภัย 
  ๒.๔ ให้การศึกษาอบรม เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับนิรภัย 
  ๒.๕ เสนอแนะผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการด าเนินงานของสายงานนิรภัย 

๓.  คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจการนิรภัย ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา 
   ๓.๑.๑ ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารทั้งในและต่างประเทศ หรือเทียบเท่า  
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๑.๒ มีพ้ืนฐานการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์   
สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ 
และสาขาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานนิรภัย เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
  ๓.๒ การฝึก 
   ๓.๒.๑ ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๑ ต้องส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียน 
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๒.๒ ส าเร็จหลักสูตรโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๒.๓ ส าเร็จหลักสูตรนายทหารนิรภัยการบิน และ/หรือ นายทหารนิรภัยภาคพ้ืน 
เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
 ๓.๓ ประสบการณ์ 
   ผู้ที่ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศระดับ ๕ ของจ าพวกทหารอ่ืนแล้ว  
ต้องส าเร็จการศึกษาหลักสูตรนายทหารนิรภัยการบิน และ/หรือหลักสูตรนายทหารนิรภัยภาคพ้ืน  
และปฏิบัติงานในสายงานนิรภัยติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๔ อ่ืน ๆ          -    

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
เรืออากาศเอก - นาวาอากาศโท 

    
 
 



- ๖๔ - 
                    

 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร       ลชทอ.๒๔๑๓ (ข้ันช านาญ) 
                            นายทหารนิรภัย                                ลชทอ.๒๔๑๑ (แรกตั้ง) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 มีความสามารถในการด าเนินงานนิรภัย ประสานงาน ควบคุม ก ากับดูแล เสนอแนะ  
ให้การศึกษาอบรม การตรวจนิรภัย การรายงานอันตราย เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การป้องกันอุบัติเหตุ  
และการวิเคราะห์หาสาเหตุอุบัติเหตุ 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑ ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดส านักงานนิรภัย รวบรวมข้อมูล จัดท าสถิต ิวิเคราะห์ข้อมูลนิรภยั 
วางแผนการตรวจส ารวจนิรภัย รายงานผลการตรวจส ารวจนิรภัย จัดหาและแจกจ่ายสื่อประชาสัมพันธ์
ด้านนิรภัย ส่งเสริมการป้องกันอุบัติเหตุ วิเคราะห์หาสาเหตุอุบัติเหตุ และรายงานผลการวิเคราะห์ 
หาสาเหตุอุบัติเหตุ 
  ๒.๒ ประสานงานในการด าเนินกิจกรรมเก่ียวกับสายงานนิรภัย 
  ๒.๓ ควบคุม ก ากับดูแลการด าเนินงานในสายงานนิรภัย 
  ๒.๔ เสนอแนะผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุ 
  ๒.๕ ให้การศึกษาอบรม เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับนิรภัย 

๓.  คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจการนิรภัย ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา 
   ๓.๑.๑ ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารทั้งในและต่างประเทศ หรือเทียบเท่า  
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๑.๒ มีพ้ืนฐานการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์   
สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ 
และสาขาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานนิรภัย เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
  ๓.๒ การฝึก 
   ๓.๒.๑ ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๑ ต้องส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียน 
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๒.๒ ส าเร็จหลักสูตรนายทหารนิรภัยการบิน และ/หรือ นายทหารนิรภัยภาคพ้ืน 
เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
 ๓.๓ ประสบการณ์ 
   ผู้ที่ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศของจ าพวกทหารอ่ืนแล้ว ต้องส าเร็จ
การศึกษาหลักสูตรนายทหารนิรภัยการบิน และ/หรือหลักสูตรนายทหารนิรภัยภาคพ้ืน และปฏิบัติงาน
ในสายงานนิรภัยติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๔ อ่ืน ๆ        -    

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
เรืออากาศตรี - เรืออากาศเอก 

    
 
 



 
ความช านาญทหารอากาศจ าพวกทหารอุตุนิยมวิทยา 

เลขหมายจ าพวก ๒๕ 
            
           หน้า 
ค าน า             ๖๖ 
แผนภูม ิ           ๖๗ 
ความช านาญทหารอากาศ 

ลชทอ.    ชื่อความช านาญ 

๒๕๑๖    นายทหารอุตุนิยมวิทยาอาวุโส      ๖๘ 
๒๕๑๕    นายทหารอุตุนิยมวิทยาชั้นสูง      ๖๙ 
๒๕๑๓    นายทหารอุตุนิยมวิทยา       ๗๐
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๖๖ - 
 

ค าน า 
จ าพวกทหารอุตุนิยมวิทยา 

 
  จ าพวกทหารอุตุนิยมวิทยา หมายถึง ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจอากาศ การรับ-ส่งข้อมูล 
ข่าวอากาศ การด าเนินกรรมวิธีข้อมูลข่าวอากาศ การจัดท าแผนภูมิและแผนที่อากาศ การวิเคราะห์ 
และการพยากรณ์อากาศ การจัดท าข้อมูลและสถิติภูมิอากาศ การบริการข้อมูลข่าวอากาศ การศึกษา 
ค้นคว้า และการวิจัยเกี่ยวกับสภาพอากาศ การซ่อมสร้าง การติดตั้ง การปรับเทียบมาตรฐาน  
และการบ ารุงรักษาเครื่องมือตรวจอากาศ  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๖๗ - 
 

แผนภูมิจ าพวกทหารนายทหารสัญญาบัตร 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายทหารอุตุนิยมวิทยาอาวุโส 
๒๕๑๖ 

(ลชทอ.แรกตั้ง ๒๕๑๑) 
 

หลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนด 
หรือมีคุณสมบัติครบถ้วน 

นาวาอากาศตรี  - นาวาอากาศเอก 

เรืออากาศเอก  - นาวาอากาศโท 

เรืออากาศตรี  - เรืออากาศเอก 

นายทหารอุตุนิยมวิทยาชั้นสูง 
๒๕๑๕ 

(ลชทอ.แรกตั้ง ๒๕๑๑) 
 

นายทหารอุตุนิยมวิทยา 
๒๕๑๓ 

(ลชทอ.แรกตั้ง ๒๕๑๑) 
 

หลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนด 



- ๖๘ - 
 

 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร         ลชทอ.๒๕๑๖ (ข้ันบริหาร) 
                          นายทหารอุตุนิยมวิทยาอาวุโส                  ลชทอ.๒๕๑๑ (แรกตั้ง) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 วางแผน อ านวยการ ประสานงาน ควบคุม ก ากับดูแล ตลอดจนบริหารจัดการ และพัฒนา
โครงการเกี่ยวกับงานในสายงานอุตุนิยมวิทยา 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑ ก าหนดนโยบาย แนวทางการปฏิบัติ และพัฒนาโครงการเกี่ยวกับงานในสายงานอุตุนิยมวิทยา 
  ๒.๒ วางแผน อ านวยการ และติดต่อประสานเกี่ยวกับงานในสายงานอุตุนิยมวิทยา 
  ๒.๓ ควบคุม ก ากับดูแล และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับงานในสายงานอุตุนิยมวิทยา 
  ๒.๔ วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการปฏิบัติเกี่ยวกับงานในสายงานอุตุนิยมวิทยา  

๓.  คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการสายงานอุตุนิยมวิทยา ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา 
   ๓.๑.๑ ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารทั้งในและต่างประเทศหรือเทียบเท่า  
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๑.๒ มีพ้ืนฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรม -
โทรคมนาคม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภูมิศาสตร์ เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
  ๓.๒ การฝึก 
   ๓.๒.๑ ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๑ ต้องส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียน
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๒.๒ ส าเร็จหลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ, 
หลักสูตรโรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า หรือมีคุณสมบัติ
ตามท่ีก าหนดไว้ในหมวด ๓ ข้อ ๒๐.๑.๓ ของระเบียบนี้ เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๒.๓ ส าเร็จหลักสูตรนายทหารข่าวอากาศ เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
  ๓.๓ ประสบการณ์ 
   ผู้ที่ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศระดับ ๖ ของจ าพวกทหารอ่ืนแล้ว 
ต้องปฏิบัติงานด้านอุตุนิยมวิทยาติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น  
  ๓.๔ อ่ืน ๆ              -    

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
นาวาอากาศตรี - นาวาอากาศเอก 

    
 
 
 
 
 
 
 



- ๖๙ - 

 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร    ลชทอ.๒๕๑๕ (ข้ันช านาญมาก) 
                        นายทหารอุตุนิยมวิทยาชั้นสูง                    ลชทอ.๒๕๑๑ (แรกตั้ง) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 วางแผน อ านวยการ ประสานงาน ควบคุม ก ากับดูแล และด าเนินการเกี่ยวกับงานในสายงาน
อุตุนิยมวิทยา 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑ วางแผนงาน ก าหนดโครงการและแนวทางการด าเนินการเก่ียวกับกิจการอุตุนิยมวิทยา  
  ๒.๒ ประสานงานเกี่ยวกับสายงานอุตุนิยมวิทยา 
  ๒.๓ ควบคุม ก ากับดูแลกิจการในสายงานอุตุนิยมวิทยา 
  ๒.๔ เสนอแนะผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับสายงานอุตุนิยมวิทยา 
  ๒.๕ ให้ค าปรึกษา แนะน าผู้ใต้บังคับบัญชาเกี่ยวกับสายงานอุตุนิยมวิทยา 
  ๒.๖ วิเคราะห์ และประเมินผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานอุตุนิยมวิทยา 

๓.  คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการสายงานอุตุนิยมวิทยา ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา 
   ๓.๑.๑ ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารทั้งในและต่างประเทศ หรือเทียบเท่า  
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๑.๒ มีพ้ืนฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรม-
โทรคมนาคม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภูมิศาสตร์ เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
  ๓.๒ การฝึก 
   ๓.๒.๑ ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๑ ต้องส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียน
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๒.๒ ส าเร็จหลักสูตรโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๒.๓ ส าเร็จหลักสูตรนายทหารข่าวอากาศ เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
  ๓.๓ ประสบการณ์ 
   ผู้ที่ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศระดับ ๕ ของจ าพวกทหารอ่ืนแล้ว  
ต้องปฏิบัติงานด้านอุตุนิยมวิทยาติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น  
  ๓.๔ อ่ืน ๆ            - 

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
เรืออากาศเอก - นาวาอากาศโท 

    
 
 
 
 
 
 



- ๗๐ - 
 

 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร    ลชทอ.๒๕๑๓ (ข้ันช านาญ) 
                        นายทหารอุตุนิยมวิทยา                             ลชทอ.๒๕๑๑ (แรกตั้ง) 

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

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 มีความสามารถในการด าเนินการ ประสานงาน ติดตาม ควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ในสายงาน
อุตุนิยมวิทยา 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑ ด าเนินการเกี่ยวกับงานในสายงานอุตุนิยมวิทยา  
  ๒.๒ ประสานงาน และติดตามเกี่ยวกับงานในสายงานอุตุนิยมวิทยา 
  ๒.๓ ควบคุม ก ากับดูแล การด าเนินการเกี่ยวกับงานในสายงานอุตุนิยมวิทยา 
  ๒.๔ เสนอแนะผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานในสายงานอุตุนิยมวิทยา   

๓.  คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการสายงานอุตุนิยมวิทยา ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา 
   ๓.๑.๑ ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารทั้งในและต่างประเทศ หรือเทียบเท่า  
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๑.๒ มีพ้ืนฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรม -
โทรคมนาคม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภูมิศาสตร์ เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ  
 ๓.๒ การฝึก 
   ๓.๒.๑ ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๑ ต้องส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียน 
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๒.๒ ส าเร็จหลักสูตรนายทหารข่าวอากาศ เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
  ๓.๓ ประสบการณ์ 
   ปฏิบัติงานด้านอุตุนิยมวิทยาติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน  
เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น  
  ๓.๔ อ่ืน ๆ  - 

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
เรืออากาศตรี – เรืออากาศเอก 

 



 
ความช านาญทหารอากาศจ าพวกทหารวิทยาศาสตร์ 

เลขหมายจ าพวก ๒๖ 
            
           หน้า 
ค าน า            ๗๒ 
แผนภูมิ            ๗๓ 
ความช านาญทหารอากาศ  

ลชทอ.    ชื่อความช านาญ 

๒๖๑๖    นายทหารวิทยาศาสตร์ชั้นสูง      ๗๔ 
๒๖๑๕    นายทหารวิทยาศาสตร์ชั้นกลาง      ๗๕ 
๒๖๑๓    นายทหารวิทยาศาสตร์ชั้นต้น      ๗๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๗๒ - 
 

ค าน า 
จ าพวกทหารวิทยาศาสตร์ 

 
  จ าพวกทหารวิทยาศาสตร์ หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 
มีความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ทางทหาร  วิศวกรรมอากาศยาน  
วิศวกรรมอาวุธ วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงความสามารถในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ
ภารกิจของจ าพวกทหารวิทยาศาสตร์ และสายงานวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๗๓ - 
 

แผนภูมิจ าพวกทหารนายทหารสัญญาบัตร 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายทหารวิทยาศาสตร์ชั้นสูง 
๒๖๑๖ 

(ลชทอ.แรกตั้ง ๒๖๑๑) 
 

หลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนด 
หรือมีคุณสมบัติครบถ้วน 

   นาวาอากาศตรี  - นาวาอากาศเอก 

เรืออากาศเอก  - นาวาอากาศโท 

เรืออากาศตรี - เรืออากาศเอก 

นายทหารวิทยาศาสตร์ชั้นกลาง 
๒๖๑๕ 

(ลชทอ.แรกตั้ง ๒๖๑๑) 
 

นายทหารวิทยาศาสตร์ชั้นต้น 
๒๖๑๓ 

(ลชทอ.แรกตั้ง ๒๖๑๑) 
 

หลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนด 



- ๗๔ - 

 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร         ลชทอ.๒๖๑๖ (ข้ันบริหาร) 
                        นายทหารวิทยาศาสตร์ชั้นสูง                        ลชทอ.๒๖๑๑ (แรกตั้ง) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 มีความสามารถในการวางแผน ปฏิบัติการ อ านวยการ ประสานงาน วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา 
ค้นคว้า ติดตาม ก ากับดูแล ตลอดจนบริหารจัดการ และพัฒนาโครงการเกี่ยวกับงานในสายงานวิทยาศาสตร์ 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑ วางแผน ปฏิบัติการ อ านวยการ และประสานงานทางด้านวิทยาศาสตร์ 
  ๒.๒ วิเคราะห์และทดสอบแนวความคิดและวิธีการ และ/หรือคุณสมบัติ และ/หรืออุปกรณ์
ทางด้านวิทยาศาสตร์ที่น ามาใช้ในกองทัพอากาศ 
  ๒.๓ วิจัย พัฒนา ค้นคว้า และติดตามวิทยาการใหม่ ๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์ที่จะเป็น
ประโยชน์กับกองทัพอากาศ 
  ๒.๔ ควบคุม ก ากับดูแลการใช้งาน การเก็บรักษา การปรนนิบัติบ ารุงเครื่องมือและอุปกรณ์
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานทางด้านวิทยาศาสตร์ 
  ๒.๕ ให้การฝึก ศึกษา อบรม ในด้านวิทยาศาสตร์ ทั้งในทางทฤษฎีและปฏิบัติ 
  ๒.๖ ก าหนดมาตรฐานและประเมินค่าผลการปฏิบัติงานทางด้านวิทยาศาสตร์ 
  ๒.๗ เสนอแนะ และให้ค าปรึกษาแก่ผู้บังคับบัญชาในสายวิทยาการวิทยาศาสตร์ 

๓.  คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการในสายงานวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา 
   ๓.๑.๑ ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารทั้งในและต่างประเทศหรือเทียบเท่า  
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๑.๒ มีพ้ืนฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป ในสาขาทางด้านเคมี, 
คณิตศาสตร์ ชีววิทยา ฟิสิกส์ วัสดุศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอากาศยาน, 
หรือวิทยาศาสตร์ประยุกต์สาขาอ่ืน ๆ ที่ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากสายวิทยาการวิทยาศาสตร์   
เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
  ๓.๒ การฝึก 
   ๓.๒.๑ ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๑ ต้องส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียน
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๒.๒ ส าเร็จหลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ, 
หลักสูตรโรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า หรือมีคุณสมบัติ 
ตามท่ีก าหนดไว้ในหมวด ๓ ข้อ ๒๐.๑.๓ ของระเบียบนี้ เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๒.๓ ส าเร็จหลักสูตรนายทหารวิทยาศาสตร์ชั้นนาวาอากาศ หรือเทียบเท่า   
เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
  ๓.๓ ประสบการณ์ 
   ผู้ที่ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศระดับ ๖ ของจ าพวกทหารอ่ืนแล้ว  
ต้องปฏิบัติงานในสายงานวิทยาศาสตร์ติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน  
เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น    
  ๓.๔ อ่ืน ๆ            - 

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
นาวาอากาศตรี - นาวาอากาศเอก 

    



- ๗๕ - 

 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร        ลชทอ.๒๖๑๕ (ข้ันช านาญมาก) 
                         นายทหารวิทยาศาสตร์ชั้นกลาง                    ลชทอ.๒๖๑๑ (แรกตั้ง) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 มีความสามารถในการวางแผน ปฏิบัติการ วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ค้นคว้า ติดตาม ควบคุม 
ดูแลเสนอแนะ ให้ค าปรึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์แก่ผู้บังคับบัญชา 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑ วางแผน ปฏิบัติการ อ านวยการ และด าเนินการเกี่ยวกับงานในสายงานด้านวิทยาศาสตร์ 
  ๒.๒ วิเคราะห์ และทดสอบแนวความคิดและวิธีการต่าง ๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์ที่น ามาใช้
ในกองทัพอากาศ 
  ๒.๓ วิจัย พัฒนา ค้นคว้า และติดตามวิทยาการใหม่ ๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์ที่จะเป็น
ประโยชน์กับกองทัพอากาศ 
  ๒.๔ ดูแลการใช้งาน การเก็บรักษา การปรนนิบัติบ ารุงเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้งาน 
ด้านวิทยาศาสตร์ 
  ๒.๕ ให้การฝึก ศึกษา อบรม ในด้านวิทยาศาสตร์ทั้งในทางทฤษฎีและปฏิบัติ 
  ๒.๖ เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่ผู้บังคับบัญชาในสายวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์ 

๓.  คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการในสายงานด้านวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา 
   ๓.๑.๑ ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารทั้งในและต่างประเทศหรือเทียบเท่า  
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๑.๒ มีพ้ืนฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป ในสาขาทางด้านเคมี, 
คณิตศาสตร์ ชีววิทยา ฟิสิกส์ วัสดุศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอากาศยาน,  
หรือวิทยาศาสตร์ประยุกต์สาขาอ่ืน ๆ ที่ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากสายวิทยาการวิทยาศาสตร์  
เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
  ๓.๒ การฝึก 
   ๓.๒.๑ ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๑ ต้องส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียน 
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๒.๒ ส าเร็จหลักสูตรโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๒.๓ ส าเร็จหลักสูตรนายทหารวิทยาศาสตร์ชั้น เรืออากาศ หรือเทียบเท่า  
เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
  ๓.๓ ประสบการณ์ 
   ผู้ที่ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศระดับ ๕ ของจ าพวกทหารอ่ืนแล้ว  
ต้องปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์ติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน เป็นคุณสมบัติ 
ที่จ าเป็น   
  ๓.๔ อ่ืน ๆ            -    

๔.  เกณฑก์ารครองยศ 
เรืออากาศเอก  - นาวาอากาศโท 

    



- ๗๖ - 

 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร         ลชทอ.๒๖๑๓ (ข้ันช านาญ) 
                        นายทหารวิทยาศาสตร์ชั้นต้น                         ลชทอ.๒๖๑๑ (แรกตั้ง) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 ด าเนินการ ประสานงาน ควบคุม วิเคราะห์วิจัย พัฒนา ค้นคว้า ติดตาม เทคโนโลยี 
ทางด้านวิทยาศาสตร์ 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑ ปฏิบัติงาน ประสานงาน ทางด้านวิทยาศาสตร์ 
  ๒.๒ วิเคราะห์ และทดสอบแนวความคิดและวิธีการต่าง ๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์ที่น ามาใช้ 
ในกองทัพอากาศ 
  ๒.๓ วิจัย พัฒนา ค้นคว้า และติดตามวิทยาการใหม่ ๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์ที่จะเป็น
ประโยชน์กับกองทัพอากาศ 
  ๒.๔ ดูแลการใช้งาน การเก็บรักษา การปรนนิบัติบ ารุงเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้งาน 
ด้านวิทยาศาสตร์ 
  ๒.๕ ให้การฝึก ศึกษา อบรม ในด้านวิทยาศาสตร์ทั้งในทางทฤษฎีและปฏิบัติ   

๓.  คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา 
   ๓.๑.๑ ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารทั้ งในและต่างประเทศ หรือเทียบเท่า  
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๑.๒ มีพ้ืนฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป ในสาขาทางด้านเคมี, 
คณิตศาสตร์ ชีววิทยา ฟิสิกส์ วัสดุศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอากาศยาน, 
หรือวิทยาศาสตร์ประยุกต์สาขาอ่ืน ๆ ที่ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากสายวิทยาการวิทยาศาสตร์  
เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
 ๓.๒ การฝึก 
   ๓.๒.๑ ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๑ ต้องส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียน 
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น  
   ๓.๒.๒ ส าเร็จหลักสูตรนายทหารวิทยาศาสตร์หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
  ๓.๓ ประสบการณ์ 
   ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์ติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน  
เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น    
  ๓.๔ อ่ืน ๆ        -   

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
เรืออากาศตรี - เรืออากาศเอก 



 
ความช านาญทหารอากาศจ าพวกทหารสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์ 

เลขหมายจ าพวก ๒๗ 
 

           หน้า 
ค าน า                                                                                        ๗๘ 
แผนภูมิ                                                                                ๗๙ 
ความช านาญทหารอากาศ   

ลชทอ.            ชื่อความช านาญ  

๒๗๑๖            นายทหารสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์อาวุโส      ๘๐ 
๒๗๑๕            นายทหารสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์ชั้นสูง       ๘๒ 
๒๗๑๓            นายทหารสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์             ๘๔ 
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ค าน า 
จ าพวกทหารสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์ 

 
       จ าพวกทหารสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ 
ในหน้าที่ทางด้านระบบสารสนเทศ สงครามอิเล็กทรอนิกส์ และสงครามไซเบอร์ที่เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการและปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ  
ระบบบัญชาการและควบคุมสงครามอิเล็กทรอนิกส์ และสงครามไซเบอร์  
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แผนภูมิจ าพวกทหารนายทหารสัญญาบัตร 
  
   

นาวาอากาศตรี - นาวาอากาศเอก 

 
นายทหารสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์อาวุโส 

๒๗๑๖ 
(ลชทอ.แรกตั้ง ๒๗๑๑) 

 
 

  
หลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนด 

หรือมีคุณสมบัติครบถ้วน 
 

เรืออากาศเอก - นาวาอากาศโท 

 
นายทหารสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์ชั้นสูง 

๒๗๑๕ 
(ลชทอ.แรกตั้ง ๒๗๑๑) 

 
 

 
หลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนด 

หรือมีคุณสมบัติครบถ้วน 
 
 

เรืออากาศตรี - เรืออากาศเอก 

 
นายทหารสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์ 

๒๗๑๓ 
(ลชทอ.แรกตั้ง ๒๗๑๑) 
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 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร        ลชทอ.๒๗๑๖ (ข้ันบริหาร) 
 นายทหารสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์อาวุโส    ลชทอ.๒๗๑๑ (แรกตั้ง) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑. ความช านาญโดยย่อ 
       วางแผน อ านวยการ ประสานงาน ควบคุม ก ากับดูแล ตลอดจนบริหารจัดการและพัฒนา
โครงการเกี่ยวกับงานในสายงานสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์  

๒. หน้าที่และความรับผิดชอบ 
       ๒.๑ ก าหนดนโยบาย แนวทางการปฏิบัติ และพัฒนาโครงการเกี่ยวกับงานในสายงาน
สารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์  
 ๒.๒ วางแผน อ านวยการ และติดต่อประสานเกี่ยวกับงานในสายงานสารสนเทศและ
สงครามอิเล็กทรอนิกส์  
 ๒.๓ ควบคุม ก ากับดูแล และให้ค าแนะน า เกี่ยวกับงานในสายงานสารสนเทศและ
สงครามอิเล็กทรอนิกส์  
 ๒.๔ เสนอแนะ และให้ค าปรึกษาแก่ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานในสายงานสารสนเทศ
และสงครามอิเล็กทรอนิกส์  
 ๒.๕ วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการปฏิบัติเกี่ยวกับงานในสายงานสารสนเทศและ
สงครามอิเล็กทรอนิกส์  

๓. คุณสมบัติ 
       มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการและปฏิบัติการในสายงานสารสนเทศและ
สงครามอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย  
       ๓.๑ การศึกษา  
  ๓.๑.๑ ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารทั้งในและต่างประเทศ หรือเทียบเท่า 
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น  
  ๓.๑.๒ มีพ้ืนฐานการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไป เป็นคุณสมบัติ 
ที่ต้องการ ดังนี้  
   ๓.๑.๒.๑ ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์,
คอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ , คณิตศาสตร์และสถิติ (ทางการจัดการสารสนเทศและระบบ ,  
การจัดการระบบสารสนเทศ, สถิติประยุกต์)  
   ๓.๑.๒.๒ ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (ทางวิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมไฟฟ้า
สื่อสาร, วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ , วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม, วิศวกรรมโทรคมนาคม, 
วิศวกรรมระบบควบคุม, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ , วิศวกรรมสารสนเทศ , วิศวกรรมสารสนเทศ 
และการสื่อสาร)  
   ๓.๑.๒.๓ ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางการจัดการสารสนเทศ, ทางการจัดการ
สารสนเทศคอมพิวเตอร์, ทางการจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์  
   ๓.๑.๒.๔ ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่ าขึ้น ไป  
ในสาขาอ่ืนที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือส านักงานคณะกรรมการ ข้าราชการพลเรือน
รับรองเทียบเท่าในสาขาท่ีระบุในข้อ ๓.๑.๒.๑ - ๓.๑.๒.๓ ข้างต้น 
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       ๓.๒ การฝึก  
 ๓.๒.๑ ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๑ ต้องส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียน
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น  
 ๓.๒.๒ ส าเร็จหลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ, 
หลักสูตรโรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า หรือมีคุณสมบัติ 
ตามท่ีก าหนดไว้ในหมวด ๓ ข้อ ๒๐.๑.๓ ของระเบียบนี้ เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น  
 ๓.๒.๓ ส าเร็จหลักสูตรของสายวิทยาการสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์ 
เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ  
 ๓.๓ ประสบการณ ์ 
  ผู้ที่ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศระดับ ๖ ของจ าพวกทหารอ่ืนแล้ว 
ต้องปฏิบัติงานในสายงานสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์ติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า  
๑๒ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น  
 ๓.๔ อ่ืน ๆ     -  

๔. เกณฑ์การครองยศ 
นาวาอากาศตรี - นาวาอากาศเอก 
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 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร      ลชทอ.๒๗๑๕ (ข้ันช านาญมาก) 
นายทหารสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์ชั้นสูง   ลชทอ.๒๗๑๑ (แรกตั้ง) 

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

๑. ความช านาญโดยย่อ 
       วางแผน อ านวยการ ประสานงาน ควบคุม ก ากับดูแล และด าเนินการเกี่ยวกับงาน 
ในสายงานสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์  

๒. หน้าที่และความรับผิดชอบ 
       ๒.๑ ก าหนดแนวทางการปฏิบัติ และด าเนินการเกี่ยวกับงานในสายงานสารสนเทศและ
สงครามอิเล็กทรอนิกส์  
 ๒.๒ วางแผน อ านวยการ และติดต่อประสานเกี่ยวกับงานในสายงานสารสนเทศและ
สงครามอิเล็กทรอนิกส์  
 ๒.๓ ควบคุม ก ากับดูแล และให้ค าแนะน า เกี่ยวกับงานในสายงานสารสนเทศและ
สงครามอิเล็กทรอนิกส์  
 ๒.๔ เสนอแนะ และให้ค าปรึกษาแก่ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานในสายงานสารสนเทศ 
และสงครามอิเล็กทรอนิกส์  
 ๒.๕ วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการปฏิบัติเกี่ยวกับงานในสายงานสารสนเทศและ
สงครามอิเล็กทรอนิกส์  

๓. คุณสมบัติ 
       มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการและปฏิบัติงานในสายงานสารสนเทศและ
สงครามอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย  
       ๓.๑ การศึกษา  
  ๓.๑.๑ ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารทั้งในและต่างประเทศ หรือเทียบเท่า  
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น  
  ๓.๑.๒ มีพ้ืนฐานการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไป เป็นคุณสมบัติ 
ที่ต้องการ ดังนี้  
   ๓.๑.๒.๑ ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์,
คอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ , คณิตศาสตร์และสถิติ (ทางการจัดการสารสนเทศและระบบ ,  
การจัดการระบบสารสนเทศ, สถิติประยุกต์)  
   ๓.๑.๒.๒ ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (ทางวิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมไฟฟ้า
สื่อสาร, วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ , วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม, วิศวกรรมโทรคมนาคม, 
วิศวกรรมระบบควบคุม, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมสารสนเทศ , วิศวกรรมสารสนเทศและ 
การสื่อสาร)  
   ๓.๑.๒.๓ ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางการจัดการสารสนเทศ, ทางการจัดการ
สารสนเทศคอมพิวเตอร์, ทางการจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์  
   ๓.๑.๒.๔ ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่ าขึ้น ไป  
ในสาขาอ่ืนที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือส านักงานคณะกรรมการ ข้าราชการพลเรือน
รับรองเทียบเท่าในสาขาท่ีระบุในข้อ ๓.๑.๒.๑ - ๓.๑.๒.๓ ข้างต้น  
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       ๓.๒ การฝึก  
  ๓.๒.๑ ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๑ ต้องส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียน
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น  
  ๓.๒.๒ ส าเร็จหลักสูตรโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ  
เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น  
  ๓.๒.๓ ส าเร็จหลักสูตรของสายวิทยาการสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์ 
หรือเทียบเท่าเป็นคุณสมบัติที่ต้องการ  
       ๓.๓ ประสบการณ ์ 
  ผู้ที่ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศระดับ ๕ ของจ าพวกทหารอ่ืนแล้ว 
ต้องปฏิบัติงานในสายงานสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์ติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า  
๑๒ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น  
       ๓.๔ อ่ืน ๆ     -  

๔. เกณฑ์การครองยศ 
เรืออากาศเอก - นาวาอากาศโท 
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 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร      ลชทอ.๒๗๑๓ (ข้ันช านาญ) 
  นายทหารสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์          ลชทอ.๒๗๑๑ (แรกตั้ง) 

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

๑. ความช านาญโดยย่อ 
       ด าเนินการ ประสานงาน ควบคุม และก ากับดูแล เกี่ยวกับงานในสายงานสารสนเทศและ
สงครามอิเล็กทรอนิกส์  

๒. หน้าที่และความรับผิดชอบ 
       ๒.๑ ด าเนินการเกี่ยวกับงานในสายงานสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์  
 ๒.๒ ประสานงาน และติดตามเกี่ยวกับงานในสายงานสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์ 
 ๒.๓ ควบคุม ก ากับดูแล การด าเนินการเกี่ยวกับงานในสายงานสารสนเทศและสงคราม
อิเล็กทรอนิกส์  
 ๒.๔ เสนอแนะผู้บั งคับบัญชาเกี่ ยวกับงานในสายงานสารสนเทศและสงคราม
อิเล็กทรอนิกส์ 

๓. คุณสมบัติ 
       มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการและปฏิบัติงานในสายงานสารสนเทศและ
สงครามอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย  
       ๓.๑ การศึกษา  
  ๓.๑.๑ ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารทั้งในและต่างประเทศ หรือเทียบเท่า  
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น  
  ๓.๑.๒ มีพ้ืนฐานการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไป เป็นคุณสมบั ติ 
ที่ต้องการ ดังนี้  
   ๓.๑.๒.๑ ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์,
คอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ , คณิตศาสตร์และสถิติ (ทางการจัดการสารสนเทศและระบบ ,  
การจัดการระบบสารสนเทศ, สถิติประยุกต์)  
   ๓.๑.๒.๒ ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (ทางวิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมไฟฟ้า
สื่อสาร, วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ , วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม, วิศวกรรมโทรคมนาคม, 
วิศวกรรมระบบควบคุม, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมสารสนเทศ , วิศวกรรมสารสนเทศและ 
การสื่อสาร)  
   ๓.๑.๒.๓ ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางการจัดการสารสนเทศ, ทางการจัดการ
สารสนเทศคอมพิวเตอร์, ทางการจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์  
   ๓.๑.๒.๔ ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่ าขึ้น ไป  
ในสาขาอ่ืนที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือส านักงานคณะกรรมการ ข้าราชการพลเรือน
รับรองเทียบเท่าในสาขาท่ีระบุในข้อ ๓.๑.๒.๑ - ๓.๑.๒.๓ ข้างต้น  
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       ๓.๒ การฝึก  
  ๓.๒.๑ ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๑ ต้องส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียน
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น  
  ๓.๒.๒ ส าเร็จหลักสูตรของสายวิทยาการสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์  
เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ  
       ๓.๓ ประสบการณ ์ 
  ปฏิบัติงานในสายงานสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์ มาแล้วติดต่อกัน 
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น  
       ๓.๔ อ่ืน ๆ     -  

๔. เกณฑ์การครองยศ 
เรืออากาศตรี - เรืออากาศเอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ความช านาญทหารอากาศจ าพวกทหารสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ 
เลขหมายจ าพวก ๓๐ 

            
           หน้า 
ค าน า             ๘๗ 
แผนภูม ิ           ๘๘ 
ความช านาญทหารอากาศ 

ลชทอ.    ชื่อความช านาญ 

๓๐๑๖    นายทหารสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์อาวุโส     ๘๙ 
๓๐๑๕    นายทหารสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ชั้นสูง     ๙๐ 
๓๐๑๓    นายทหารสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์      ๙๑ 
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ค าน า 
จ าพวกทหารสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ 

 
  จ ำพวกทหำรสื่อสำรอิเล็กทรอนิกส์ หมำยถึง ผู้ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถในหน้ำที่เกี่ยวกับงำน
ในสำยงำนสื่อสำรอิเล็กทรอนิกส์ อันได้แก่ ระบบงำนวิทยุ เรดำร์ เครื่องช่วยเดินอำกำศ โทรคมนำคม 
โทรศัพท์ เครื่องวัดและเครื่องทดสอบ ระบบจ ำลอง  กำรภำพ อุปกรณ์สงครำมอิเล็กทรอนิกส์  
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสำรสนเทศกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ 
รวมถึงผู้ที่ท ำหน้ำที่สนับสนุนในสำยงำนสื่อสำรอิเล็กทรอนิกส์ 
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แผนภูมิจ าพวกทหารนายทหารสัญญาบัตร 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายทหารสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์อาวุโส 
๓๐๑๖ 

(ลชทอ.แรกตั้ง ๓๐๑๑) 
 

หลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนด 
หรือมีคุณสมบัติครบถ้วน 

นาวาอากาศตรี - นาวาอากาศเอก 

เรืออากาศเอก  - นาวาอากาศโท 

เรืออากาศตรี - เรืออากาศเอก 

นายทหารสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ชั้นสูง 
๓๐๑๕ 

(ลชทอ.แรกตั้ง ๓๐๑๑) 
 

นายทหารสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ 
๓๐๑๓ 

(ลชทอ.แรกตั้ง ๓๐๑๑) 
 

หลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนด 
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 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร         ลชทอ.๓๐๑๖ (ข้ันบริหาร) 
                นายทหารสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์อาวุโส                ลชทอ.๓๐๑๑ (แรกตั้ง) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 วางแผน อ านวยการ ประสานงาน ควบคุม ก ากับดูแล ตลอดจนบริหารจัดการ และพัฒนา
โครงการเกี่ยวกับงานในสายงานสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑ ก าหนดนโยบาย แนวทางการปฏิบัติ และพัฒนาโครงการเกี่ยวกับงานในสายงาน
สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ 
  ๒.๒ วางแผน อ านวยการ และติดต่อประสานเกี่ยวกับงานในสายงานสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ 
  ๒.๓ ควบคุม ก ากับดูแล และให้ค าแนะน า เกี่ยวกับงานในสายงานสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ 
  ๒.๔ เสนอแนะ และให้ค าปรึกษาแก่ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานในสายงานสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ 
  ๒.๕ วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการปฏิบัติเกี่ยวกับงานในสายงานสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ 

๓.  คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการในสายงานสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา 
   ๓.๑.๑ ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารทั้งในและต่างประเทศ หรือเทียบเท่า 
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร  เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๑.๒ มีพ้ืนฐานการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรม วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอ่ืน ๆ ที่ศึกษาวิชาเฉพาะด้านในสายงาน
สื่อสารอเิล็กทรอนิกส์ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
 ๓.๒ การฝึก 
   ๓.๒.๑ ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๑ ต้องส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียน 
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 

   ๓.๒.๒ ส าเร็จหลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ, 
หลักสูตรโรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า หรือมีคุณสมบัติ 
ตามท่ีก าหนดไว้ในหมวด ๓ ข้อ ๒๐.๑.๓ ของระเบียบนี้ เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๒.๓ ส าเร็จหลักสูตรของสายวิทยาการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
  ๓.๓ ประสบการณ์ 
   ผู้ที่ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศระดับ ๖ ของจ าพวกทหารอ่ืนแล้ว  
ต้องปฏิบัติงานในสายงานสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน 
เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๔ อ่ืน ๆ          -    

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
นาวาอากาศตรี - นาวาอากาศเอก 
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 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร         ลชทอ.๓๐๑๕ (ข้ันช านาญมาก) 
                  นายทหารสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ชั้นสูง               ลชทอ.๓๐๑๑ (แรกตั้ง) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 วางแผน อ านวยการ ประสานงาน ควบคุม ก ากับดูแล และด าเนินการเกี่ยวกับงานในสายงาน 
สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑ ก าหนดแนวทางการปฏิบัติ และด าเนินการเกี่ยวกับงานในสายงานสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ 
  ๒.๒ วางแผน อ านวยการ และติดต่อประสานเกี่ยวกับงานในสายงานสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ 
  ๒.๓ ควบคุม ก ากับดูแล และให้ค าแนะน า เกี่ยวกับงานในสายงานสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ 
  ๒.๔ เสนอแนะ และให้ค าปรึกษาแก่ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานในสายงานสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ 
  ๒.๕ วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการปฏิบัติเกี่ยวกับงานในสายงานสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ 

๓.  คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานในสายงานสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ 
ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา 
   ๓.๑.๑ ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารทั้งในและต่างประเทศ หรือเที ยบเท่า  
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๑.๒ มีพ้ืนฐานการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรม วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอ่ืน ๆ ที่ศึกษาวิชาเฉพาะด้านในสายงาน
สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
 ๓.๒ การฝึก 
   ๓.๒.๑ ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๑ ต้องส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียน 
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๒.๒ ส าเร็จหลักสูตรโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๒.๓ ส าเร็จหลักสูตรของสายวิทยาการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทียบเท่า 
เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
  ๓.๓ ประสบการณ์ 
   ผู้ที่ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศระดับ ๕ ของจ าพวกทหารอ่ืนแล้ว  
ต้องปฏิบัติงานในสายงานสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน 
เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น    
  ๓.๔ อ่ืน ๆ           -     

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
เรืออากาศเอก  - นาวาอากาศโท 

  
 
 
 



- ๙๑ - 
 

 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร         ลชทอ.๓๐๑๓ (ขั้นช านาญ) 
                        นายทหารสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์                  ลชทอ.๓๐๑๑ (แรกตั้ง) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 ด าเนินการ ประสานงาน ควบคุม และก ากับดูแล เกี่ยวกับงานในสายงานสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑ ด าเนินการเกี่ยวกับงานในสายงานสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ 
  ๒.๒ ประสานงาน และติดตามเกี่ยวกับงานในสายงานสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ 
  ๒.๓ ควบคุม ก ากับดูแล การด าเนินการเกี่ยวกับงานในสายงานสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ 
  ๒.๔ เสนอแนะผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานในสายงานสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ 

๓.  คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานในสายงานสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ 
ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา 
   ๓.๑.๑  ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารทั้งในและต่างประเทศ หรือเทียบเท่า 
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๑.๒  มีพ้ืนฐานการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรม วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอ่ืน ๆ ที่ศึ กษาวิชาเฉพาะด้านในสายงาน
สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
 ๓.๒ การฝึก 
   ๓.๒.๑  ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๑ ต้องส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียน
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๒.๒  ส าเร็จหลักสูตรของสายวิทยาการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
  ๓.๓ ประสบการณ์ 
   ปฏิบัติงานในสายงานสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์มาแล้วติดต่อกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า  
๑๒ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น    
  ๓.๔ อ่ืน ๆ    - 

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
เรืออากาศตรี - เรืออากาศเอก 

 



     
 

ความช านาญทหารอากาศจ าพวกทหารสรรพาวุธ 
เลขหมายจ าพวก ๓๒ 

            
           หน้า 
ค าน า           ๙๓ 
แผนภูม ิ           ๙๔ 
ความช านาญทหารอากาศ 

ลชทอ.    ชื่อความช านาญ 

๓๒๑๖    นายทหารสรรพาวุธอาวุโส      ๙๕ 
๓๒๑๕    นายทหารสรรพาวุธชั้นสูง      ๙๖ 
๓๒๑๓    นายทหารสรรพาวุธ       ๙๗ 
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ค าน า 
จ าพวกทหารสรรพาวุธ 

  จ าพวกทหารสรรพาวุธ หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในหน้าที่เกี่ยวกับงานในสายงาน
สรรพาวุธ อันได้แก่ การด าเนินการเกี่ยวกับการซ่อม สร้าง ผลิต ดัดแปลง สรรพาวุธ การท าลายวัตถุระเบิด 
การพัสดุสรรพาวุธ วิจัยและพัฒนากิจการสรรพาวุธ รวมถึงมีหน้าที่ก าหนด แนวทางควบคุม ประเมินผล
การฝึกศึกษาในสายวิทยาการสรรพาวุธ  
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แผนภูมิจ าพวกทหารนายทหารสัญญาบัตร 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายทหารสรรพาวุธอาวุโส 
๓๒๑๖ 

(ลชทอ.แรกตั้ง ๓๒๑๑) 
 

หลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนด 
หรือมีคุณสมบัติครบถ้วน 

นาวาอากาศตรี  - นาวาอากาศเอก 

เรืออากาศเอก - นาวาอากาศโท 

เรืออากาศตรี - เรืออากาศเอก 

นายทหารสรรพาวุธชั้นสูง 
๓๒๑๕ 

(ลชทอ.แรกตั้ง ๓๒๑๑) 
 

นายทหารสรรพาวุธ 
๓๒๑๓ 

(ลชทอ.แรกตั้ง ๓๒๑๑) 
 

หลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนด 
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 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร         ลชทอ.๓๒๑๖ (ข้ันบริหาร) 
                           นายทหารสรรพาวุธอาวุโส                   ลชทอ.๓๒๑๑ (แรกตั้ง) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 วางแผน อ านวยการ ประสานงาน ควบคุม ก ากับดูแล ตลอดจนบริหารจัดการ และพัฒนา
โครงการเกี่ยวกับงานในสายงานสรรพาวุธ 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑ ก าหนดนโยบาย แนวทางการปฏิบัติ และพัฒนาโครงการเกี่ยวกับงานในสายงานสรรพาวุธ 
  ๒.๒ วางแผน อ านวยการ และติดต่อประสานเกี่ยวกับงานในสายงานสรรพาวุธ 
  ๒.๓ ควบคุม ก ากับดูแล และให้ค าแนะน า เกี่ยวกับงานในสายงานสรรพาวุธ 
  ๒.๔ เสนอแนะ และให้ค าปรึกษาแก่ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานในสายงานสรรพาวุธ 
  ๒.๕ วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการปฏิบัติเกี่ยวกับงานในสายงานสรรพาวุธ 

๓.  คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจการด้านสรรพาวุธ ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา 
   ๓.๑.๑  ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารทั้งในและต่างประเทศ หรือเทียบเท่า  
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๑.๒  มีพ้ืนฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอากาศยาน วิทยาศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์  
และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานสรรพาวุธ เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
 ๓.๒ การฝึก 
   ๓.๒.๑ ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๑ ต้องส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียน
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
    ๓.๒.๒  ส าเร็จหลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ, 
หลักสูตรโรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส กรมยุทธศึกษาทหารอากาศหรือเทียบเท่า หรือมีคุณสมบัติ
ตามท่ีก าหนดไว้ในหมวด ๓ ข้อ ๒๐.๑.๓ ของระเบียบนี้ เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๒.๓  ส าเร็จหลักสูตรนายทหารสรรพาวุธชั้นเรืออากาศ เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
  ๓.๓ ประสบการณ์ 
   ผู้ที่ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศระดับ ๖ ของจ าพวกทหารอ่ืนแล้ว  
ต้องปฏิบัติงานในสายงานสรรพาวธุติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๖ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๔ อ่ืน ๆ          -    

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
นาวาอากาศตรี - นาวาอากาศเอก 
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 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร         ลชทอ.๓๒๑๕ (ข้ันช านาญมาก) 
                              นายทหารสรรพาวุธชั้นสูง                     ลชทอ.๓๒๑๑ (แรกตั้ง) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 วางแผน อ านวยการ ประสานงาน ควบคุม ก ากับดูแลและด าเนินการเกี่ยวกับงานในสายงาน
สรรพาวุธ 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑ ก าหนแนวทางการปฏิบัติ และด าเนินการเกี่ยวกับงานในสายงานสรรพาวุธ 
  ๒.๒ วางแผน อ านวยการ และติดต่อประสานเกี่ยวกับงานในสายงานสรรพาวุธ 
  ๒.๓ ควบคุม ก ากับดูแล และให้ค าแนะน า เกี่ยวกับงานในสายงานสรรพาวุธ 
  ๒.๔ เสนแนะ และให้ค าปรึกษาแก่ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานในสายงานสรรพาวุธ 
  ๒.๕ วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการปฏิบัติเกี่ยวกับงานในสายงานสรรพาวุธ 

๓.  คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการในสายงานสรรพาวุธ ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา 
   ๓.๑.๑  ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารทั้งในและต่างประเทศ หรือเทียบเท่า  
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๑.๒  มีพ้ืนฐานการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอากาศยาน วิทยาศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์  
และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับงานสรรพาวุธ  เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ   
  ๓.๒ การฝึก 
   ๓.๒.๑  ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๑ ต้องส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียน
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๒.๒  ส าเร็จหลักสูตรโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๒.๓  ส าเร็จหลักสูตรนายทหารสรรพาวุธชั้นเรืออากาศ เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
  ๓.๓ ประสบการณ์ 
   ผู้ที่ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศระดับ ๕ ของจ าพวกทหารอ่ืนแล้ว  
ต้องปฏิบัติงานในสายงานสรรพาวุธติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน เป็นคุณสมบัติ
ที่จ าเป็น    
  ๓.๔ อ่ืน ๆ         - 

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
เรืออากาศเอก  - นาวาอากาศโท 

 
 
 
 
 
 
 



- ๙๗ - 
 

 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร         ลชทอ.๓๒๑๓ (ข้ันช านาญ) 
                             นายทหารสรรพาวุธ                              ลชทอ.๓๒๑๑ (แรกตั้ง) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 ด าเนินการ ประสานงาน ควบคุม และก ากับดูแล เกี่ยวกับงานในสายงานสรรพาวุธ 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑ ด าเนินการเกีย่วกับงานในสายงานสรรพาวุธ 
  ๒.๒ ประสานงาน และติดตามเกี่ยวกับงานในสายงานสรรพาวุธ 
  ๒.๓ ควบคุม ก ากับดูแล การด าเนินการเกี่ยวกับงานในสายงานสรรพาวุธ  
  ๒.๔ เสนอแนะผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานในสายงานสรรพาวุธ   

๓.  คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการในสายงานสรรพาวุธ ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา 
   ๓.๑.๑ ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารทั้งในและต่างประเทศ หรือเทียบเท่า  
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๑.๒ มีพ้ืนฐานการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอากาศยาน วิทยาศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์  
และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานสรรพาวุธ  เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
  ๓.๒ การฝึก 
   ๓.๒.๑ ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๑ ต้องส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียน
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า  เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๒.๒ ส าเร็จหลักสูตรนายทหารสรรพาวุธชั้นเรืออากาศ เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
  ๓.๓ ประสบการณ์ 
   ปฏิบัติงานในสายงานสรรพาวุธมาแล้วติดต่อกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๘ เดือน
เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น    
  ๓.๔ อ่ืน ๆ    - 

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
เรืออากาศตรี - เรืออากาศเอก 

    
 



 
ความช านาญทหารอากาศจ าพวกทหารช่างอากาศ 

เลขหมายจ าพวก ๔๓ 
            
           หน้า 
ค าน า            ๙๙ 
แผนภูม ิ           ๑๐๐ 
ความช านาญทหารอากาศ 

ลชทอ.    ชื่อความช านาญ 

๔๓๑๖    นายทหารช่างอากาศอาวุโส      ๑๐๑ 
๔๓๑๕    นายทหารช่างอากาศชั้นสูง      ๑๐๒ 
๔๓๑๓    นายทหารช่างอากาศ       ๑๐๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๙๙ - 
 

ค าน า 
จ าพวกทหารช่างอากาศ 

 

  จ าพวกทหารช่างอากาศ หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านช่างอากาศ 
ซึ่งประกอบด้วย 

  ช่างอากาศ อันได้แก่ การซ่อมบ ารุงอากาศยาน การซ่อมสร้างชิ้นส่วน  ดัดแปลง แก้ไข 
ข้อขัดข้องอากาศยานและบริภัณฑ์อากาศยาน ตลอดถึงการกู้ภัยอากาศยาน 

  ช่างเครื่องยนต์ อันได้แก่ การซ่อมบ ารุงเครื่องยนต์อากาศยาน และเครื่องยนต์บริภัณฑ์ 

  ช่างบริภัณฑ์อากาศยาน อันได้แก่ การซ่อมบ ารุง การดัดแปลงบริภัณฑ์อากาศยาน และระบบ
ต่าง ๆ ของบริภัณฑ์อากาศยาน 

  ช่างบริภัณฑ์ภาคพ้ืน อันได้แก่ การซ่อมบ ารุงบริภัณฑ์ภาคพ้ืน และระบบต่าง ๆ ของบริภัณฑ์
ภาคพ้ืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๐๐ - 
 

แผนภูมิจ าพวกทหารนายทหารสัญญาบัตร 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายทหารช่างอากาศอาวุโส 
๔๓๑๖ 

(ลชทอ.แรกตั้ง ๔๓๑๑) 
 

หลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนด 
หรือมีคุณสมบัติครบถ้วน 

นาวาอากาศตรี  - นาวาอากาศเอก 

เรืออากาศเอก  - นาวาอากาศโท 

เรืออากาศตรี  - เรืออากาศเอก 

นายทหารช่างอากาศชั้นสูง 
๔๓๑๕ 

(ลชทอ.แรกตั้ง ๔๓๑๑) 
 

นายทหารช่างอากาศ 
๔๓๑๓ 

(ลชทอ.แรกตั้ง ๔๓๑๑) 
 

หลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนด 



- ๑๐๑ - 
 

 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร         ลชทอ.๔๓๑๖ (ข้ันบริหาร) 
                           นายทหารช่างอากาศอาวุโส                   ลชทอ.๔๓๑๑ (แรกตั้ง) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 วางแผน อ านวยการ ประสานงาน ควบคุม  ก ากับดูแล ตลอดจนบริหารจัดการในสายงาน
ช่างอากาศ รวมทั้งในสายงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑ ก าหนดนโยบาย แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับงานในสายงานช่างอากาศ 
  ๒.๒ วางแผน อ านวยการ และติดต่อประสานเกี่ยวกับงานในสายงานช่างอากาศ 
  ๒.๓ ควบคุม ก ากับดูแล และให้ค าแนะน า เกี่ยวกับงานในสายงานช่างอากาศ 
  ๒.๔ เสนอแนะ และให้ค าปรึกษาแก่ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานในสายงานช่างอากาศ 
  ๒.๕ วิเคราะห์ และประเมินผลการปฏิบัติเกี่ยวกับงานในสายงานช่างอากาศ 
  ๒.๖ วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับงานในสายงานช่างอากาศ 

๓.  คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในสายงานช่างอากาศ ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา 
   ๓.๑.๑ ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารทั้งในและต่างประเทศ หรือเทียบเท่า  
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๑.๒ มีพ้ืนฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรมอากาศยาน 
วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอุตสาหการ และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสายงานช่างอากาศ  
เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
  ๓.๒ การฝึก 
   ๓.๒.๑ ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๑ ต้องส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียน
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๒.๒ ส าเร็จหลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ,  
หลักสูตรโรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส กรมยุทธศึกษาทหารอากาศหรือเทียบเท่า หรือมีคุณสมบัติ
ตามท่ีก าหนดไว้ในหมวด ๓ ข้อ ๒๐.๑.๓ ของระเบียบนี้ เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๒.๓ ส าเร็จหลักสูตรนายทหารช่างอากาศ เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
  ๓.๓ ประสบการณ์ 
   ต้องปฏิบัติงานสายงานช่างอากาศติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน 
เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น    
  ๓.๔ อ่ืน ๆ            -    

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
นาวาอากาศตรี - นาวาอากาศเอก 

 
 
 
 
 
 



- ๑๐๒ - 

 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร         ลชทอ.๔๓๑๕ (ข้ันช านาญมาก) 
                        นายทหารช่างอากาศชั้นสูง                          ลชทอ.๔๓๑๑ (แรกตั้ง) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 วางแผน อ านวยการ ประสานงาน ควบคุม ก ากับดูแล และด าเนินการเกี่ยวกับงานในสายงาน 
ช่างอากาศ รวมทั้งในสายงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑ ก าหนดแนวทางการปฏิบัติ และด าเนินการเกี่ยวกับงานในสายงานช่างอากาศ 
  ๒.๒ วางแผน อ านวยการ และติดต่อประสานเกี่ยวกับงานในสายงานช่างอากาศ 
  ๒.๓ ควบคุม ก ากับดูแล และให้ค าแนะน า เกี่ยวกับงานในสายงานช่างอากาศ 
  ๒.๔ เสนอแนะ และให้ค าปรึกษาแก่ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานในสายงานช่างอากาศ 
  ๒.๕ วิเคราะห์ และประเมินผลการปฏิบัติเกี่ยวกับงานในสายงานช่างอากาศ 
  ๒.๖ วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับงานในสายงานช่างอากาศ 

๓.  คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในสายงานช่างอากาศ ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา 
   ๓.๑.๑  ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารทั้งในและต่างประเทศ หรือเทียบเท่า  
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๑.๒ มีพ้ืนฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรมอากาศยาน 
วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอุตสาหการ และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสายงานช่างอากาศ 
เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ  
  ๓.๒ การฝึก 
   ๓.๒.๑  ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๑ ต้องส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียน
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๒.๒  ส าเร็จหลักสูตรโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๒.๓  ส าเร็จหลักสูตรนายทหารช่างอากาศ เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
  ๓.๓ ประสบการณ์ 
   ต้องปฏิบัติงานสายงานช่างอากาศติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน 
เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น    
  ๓.๔ อ่ืน ๆ           -     

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
เรืออากาศเอก  - นาวาอากาศโท 

 
 
 
 
 
 



- ๑๐๓ - 

 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร         ลชทอ.๔๓๑๓ (ข้ันช านาญ) 
                             นายทหารช่างอากาศ                          ลชทอ.๔๓๑๑ (แรกตั้ง) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 ด าเนินการ ประสานงาน ควบคุม และก ากับดูแล เกี่ยวกับงานสายงานช่างอากาศ 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑ ด าเนินการเกี่ยวกับงานในสายงานช่างอากาศ 
  ๒.๒ ประสานงาน และติดตามเกี่ยวกับงานในสายงานช่างอากาศ 
  ๒.๓ ควบคุม ก ากับดูแล การด าเนินการเกี่ยวกับงานในสายงานช่างอากาศ  
  ๒.๔ เสนอแนะผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานในสายงานช่างอากาศ   

๓.  คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในสายงานช่างอากาศ ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา 
   ๓.๑.๑ ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารทั้งในและต่างประเทศ หรือเทียบเท่า  
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๑.๒ มีพ้ืนฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรมอากาศยาน 
วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอุตสาหการ และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสายงานช่างอากาศ  
เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ     
  ๓.๒ การฝึก 
   ๓.๒.๑ ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๑ ต้องส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียน
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๒.๒ ส าเร็จหลักสูตรนายทหารช่างอากาศ เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
  ๓.๓ ประสบการณ์ 
   ปฏิบัติงานในสายงานช่างอากาศมาแล้วติดต่อกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๘ เดือน 
เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น    
  ๓.๔ อ่ืน ๆ   -    

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
เรืออากาศตรี - เรืออากาศเอก 

    
 
 
 



 
ความช านาญทหารอากาศจ าพวกทหารส่งก าลังบ ารุง 

เลขหมายจ าพวก ๔๔ 
            
           หน้า 
ค าน า              ๑๐๕ 
แผนภูม ิ           ๑๐๖ 
ความช านาญทหารอากาศ 

ลชทอ.    ชื่อความช านาญ 

๔๔๑๖    นายทหารส่งก าลังบ ารุงอาวุโส      ๑๐๗ 
๔๔๑๕    นายทหารส่งก าลังบ ารุงชั้นสูง      ๑๐๘ 
๔๔๑๓    นายทหารส่งก าลังบ ารุง       ๑๐๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๐๕ - 
 

ค าน า 
จ าพวกทหารส่งก าลังบ ารุง 

   
  จ าพวกทหารส่งก าลังบ ารุง หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในหน้าที่ เกี่ยวกับงาน 
ในสายงานส่งก าลังบ ารุง อันได้แก่ การส่งก าลัง การซ่อมบ ารุง การอาคารสถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวก
สาธารณูปการ และการบริการ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๐๖ - 
 

แผนภูมิจ าพวกทหารนายทหารสัญญาบัตร 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายทหารส่งก าลังบ ารุงอาวุโส 
๔๔๑๖ 

(ลชทอ.แรกตั้ง ๔๔๑๑) 
 

หลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนด 
หรือมีคุณสมบัติครบถ้วน 

นาวาอากาศตรี  - นาวาอากาศเอก 

เรืออากาศเอก  - นาวาอากาศโท 

เรืออากาศตรี  - เรืออากาศเอก 

นายทหารส่งก าลังบ ารุงชั้นสูง 
๔๔๑๕ 

(ลชทอ.แรกตั้ง ๔๔๑๑) 
 

นายทหารส่งก าลังบ ารุง 
๔๔๑๓ 

(ลชทอ.แรกตั้ง ๔๔๑๑) 
 

หลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนด 



- ๑๐๗ - 
 

 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร         ลชทอ.๔๔๑๖ (ข้ันบริหาร) 
                         นายทหารส่งก าลังบ ารุงอาวุโส                 ลชทอ.๔๔๑๑ (แรกตั้ง) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 มีความสามารถในการวางแผน อ านวยการ ประสานงาน ควบคุม ก ากับดูแล ตลอดจนบริหาร 
จัดการและพัฒนาโครงการเกี่ยวกับงานในสายงานส่งก าลังบ ารุง 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑ ก าหนดนโยบาย แนวทางการปฏิบัติ และพัฒนาโครงการเกี่ยวกับงานในสายงานส่งก าลัง
บ ารุง 
  ๒.๒ วางแผน อ านวยการ และติดต่อประสานเกี่ยวกับงานในสายงานส่งก าลังบ ารุง 
  ๒.๓ ควบคุม ก ากับดูแล และให้ค าแนะน า เกี่ยวกับงานในสายงานส่งก าลังบ ารุง 
  ๒.๔ เสนอแนะ และให้ค าปรึกษาแก่ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานในสายงานส่งก าลังบ ารุง 
  ๒.๕ วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการปฏิบัติเกี่ยวกับงานในสายงานส่งก าลังบ ารุง 

๓.  คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการในสายงานด้านส่งก าลังบ ารุง ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา 
   ๓.๑.๑  ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารทั้งในและต่างประเทศ หรือเทียบเท่า  
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๑.๒  มีพ้ืนฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรมโยธา 
วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
คณิตศาสตร์ สถิติ และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานส่งก าลังบ ารุง เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
  ๓.๒ การฝึก 
   ๓.๒.๑  ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๑ ต้องส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียน
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๒.๒  ส าเร็จหลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ, 
หลักสูตรโรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือมีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้
ในหมวด ๓ ข้อ ๒๐.๑.๓ ของระเบียบนี้ เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๒.๓  ส าเร็จหลักสูตรนายทหารส่งก าลังบ ารุงชั้นสูง เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
  ๓.๓ ประสบการณ์ 
   ผู้ที่ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศระดับ ๖ ของจ าพวกทหารอ่ืนแล้ว  
ต้องปฏิบัติงานในสายงานส่งก าลังบ ารุงติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๖ เดือนเป็นคุณสมบัติ
ที่จ าเป็น    
  ๓.๔ อ่ืน ๆ            - 

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
นาวาอากาศตรี - นาวาอากาศเอก 

    
 
 
 
 



 
- ๑๐๘ - 

 
 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร         ลชทอ.๔๔๑๕ (ข้ันช านาญมาก) 
                      นายทหารส่งก าลังบ ารุงชั้นสูง                        ลชทอ.๔๔๑๑ (แรกตั้ง) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 มีความสามารถในการวางแผน ประสานงาน ควบคุม ก ากับดูแล เกี่ยวกับงานในสายงาน  
ส่งก าลังบ ารุง 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑ ก าหนดแนวทางการปฏิบัติ และด าเนินการเกี่ยวกับงานในสายงานส่งก าลังบ ารุง 
  ๒.๒ วางแผน อ านวยการ และติดต่อประสานเกี่ยวกับงานในสายงานส่งก าลังบ ารุง 
  ๒.๓ ควบคุม ก ากับดูแล และให้ค าแนะน า เกี่ยวกับงานในสายงานส่งก าลังบ ารุง 
  ๒.๔ เสนอแนะ และให้ค าปรึกษาแก่ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานในสายงานส่งก าลังบ ารุง 
  ๒.๕ วิเคราะห์ วิจัยและประเมินผลการปฏิบัติเกี่ยวกับงานในสายงานส่งก าลังบ ารุง 

๓.  คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการในสายงานด้านส่งก าลังบ ารุง ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา 
   ๓.๑.๑  ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารทั้งในและต่างประเทศ หรือเทียบเท่า 
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๑.๒  มีพ้ืนฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรมโยธา 
วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
คณิตศาสตร์ สถิติ และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานส่งก าลังบ ารุง เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
  ๓.๒ การฝึก 
   ๓.๒.๑  ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๑ ต้องส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียน
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๒.๒  ส าเร็จหลักสูตรโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๒.๓  ส าเร็จหลักสูตรนายทหารส่งก าลังบ ารุงชั้นต้น เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
  ๓.๓ ประสบการณ์ 
   ผู้ที่ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศระดับ ๕ ของจ าพวกทหารอ่ืนแล้ว  
ต้องปฏิบัติ งานในสายงานส่งก าลังบ ารุงติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน  
เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น    
  ๓.๔ อ่ืน ๆ              - 

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
เรืออากาศเอก - นาวาอากาศโท 

    
 
 
 
 



 
- ๑๐๙ - 

 
 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร         ลชทอ.๔๔๑๓ (ข้ันช านาญ) 
                            นายทหารส่งก าลังบ ารุง                        ลชทอ.๔๔๑๑ (แรกตั้ง) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 มีความสามารถในการด าเนินการ ประสานงาน ติดตาม ควบคุมและก ากับดูแลเกี่ยวกับงาน 
ในสายงานส่งก าลังบ ารุง 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑ ด าเนินการเกี่ยวกับงานในสายงานส่งก าลังบ ารุง 
  ๒.๒ ประสานงาน และติดต่อประสานเกี่ยวกับงานในสายงานส่งก าลังบ ารุง 
  ๒.๓ ควบคุม ก ากับดูแล การด าเนินการเกี่ยวกับงานในสายงานส่งก าลังบ ารุง 
  ๒.๔ เสนอแนะผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานในสายงานส่งก าลังบ ารุง 

๓.  คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการในสายงานด้านส่งก าลังบ ารุง ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา 
   ๓.๑.๑  ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารทั้งในและต่างประเทศหรือเทียบเท่า  
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๑.๒  มีพ้ืนฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรมโยธา 
วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
คณิตศาสตร์ สถิติ และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานส่งก าลังบ ารุง เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
 ๓.๒ การฝึก 
   ๓.๒.๑  ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๑ ต้องส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียน
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๒.๒  ส าเร็จหลักสูตรนายทหารส่งก าลังบ ารุงชั้นต้น เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
  ๓.๓ ประสบการณ์ 
   ปฏิบัติงานในสายงานส่งก าลังบ ารุงติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน  
เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น    
  ๓.๔ อ่ืน ๆ            - 

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
เรืออากาศตรี - เรืออากาศเอก 

    



 
ความช านาญทหารอากาศจ าพวกทหารช่างโยธา 

เลขหมายจ าพวก ๕๕ 
            
           หน้า 
ค าน า             ๑๑๑ 
แผนภูม ิ           ๑๑๒ 
ความช านาญทหารอากาศเฉพาะหน้าที่หรืออุปกรณ์       ๑๑๓ 
ความช านาญทหารอากาศ 

ลชทอ.    ชื่อความช านาญ 

๕๕๑๖   นายทหารช่างโยธาอาวุโส       ๑๑๔ 
๕๕๑๕    นายทหารช่างโยธาชั้นสูง       ๑๑๕ 
๕๕๑๓    นายทหารช่างโยธาก่อสร้าง      ๑๑๖ 
๕๕๒๓    นายทหารช่างโยธาสาธารณูปโภคและเครื่องกล    ๑๑๗ 
๕๕๓๓    นายทหารช่างโยธาดับเพลิงและกู้ภัย     ๑๑๘
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๑๑ - 
 

ค าน า 
จ าพวกทหารช่างโยธา 

 
  จ าพวกทหารช่างโยธา หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในหน้าที่เกี่ยวกับงานในสายงาน 
ช่างโยธา ได้แก่ การส ารวจ ออกแบบและประมาณการ งานก่อสร้าง ซ่อมแซม บูรณะบ ารุง อาคาร  
สนามบิน การทาง การสาธารณูปโภค การสุขาภิบาลและเครื่องกล งานซ่อม สร้าง ดัดแปลง  แก้ไข  
บริภัณฑ์สายช่างโยธา รวมทั้ งการป้องกันอัคคีภัย การดับเพลิงและกู้ภัย การใช้และบ ารุงรักษา  
รถดับเพลิงและกู้ภัย อุปกรณ์และบริภัณฑ์ดับเพลิงและกู้ภัย ตลอดจนการให้ความรู้ในสายงานช่างโยธา
แก่ผู้เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๑๒ - 
 

แผนภูมิจ าพวกทหารนายทหารสัญญาบัตร 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายทหารช่างโยธาอาวุโส 
๕๕๑๖ 

(ลชทอ.แรกตั้ง ๕๕๑๑) 
 

หลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนด 
หรือมีคุณสมบัติครบถ้วน 

นาวาอากาศตรี  - นาวาอากาศเอก 

เรืออากาศเอก  - นาวาอากาศโท 

เรืออากาศตรี  -  
เรืออากาศเอก 

นายทหารช่างโยธาชั้นสูง 
 ๕๕๑๕ 

(ลชทอ.แรกตั้ง ๕๕๑๑) 
 

นายทหารช่างโยธาก่อสร้าง 
๕๕๑๓ 

(ลชทอ.แรกตั้ง ๕๕๑๑) 

หลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนด 

นายทหารช่างโยธา
สาธารณูปโภคและเครื่องกล 

๕๕๒๓ 
(ลชทอ.แรกตั้ง ๕๕๒๑) 

 

นายทหารช่างโยธาดับเพลิง 
และกู้ภัย 
๕๕๓๓ 

(ลชทอ.แรกตั้ง ๕๕๓๑) 



- ๑๑๓ - 
 

ความช านาญทหารอากาศเฉพาะหน้าที่หรืออุปกรณ์ 
 

 
ลชทอ. 

 

 
ความช านาญ 

 

 
หน้าที่หรืออุปกรณ์ 

 
๕๕๒๓ สณ 
๕๕๒๓ คก 
๕๕๓๓ ดก 

 
นายทหารช่างโยธาสาธารณูปโภคและเครื่องกล 
นายทหารช่างโยธาสาธารณูปโภคและเครื่องกล 
นายทหารช่างโยธาดับเพลิงและกู้ภัย 

 
สาธารณูปโภค 
เครื่องกล 
ดับเพลิงและกู้ภัย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๑๔ - 
 

 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร         ลชทอ.๕๕๑๖ (ข้ันบริหาร) 
                              นายทหารช่างโยธาอาวุโส                     ลชทอ.๕๕๑๑ (แรกตั้ง) 

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

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 วางแผน อ านวยการ ประสานงาน ควบคุม ก ากับดูแล ตลอดจนบริหารจัดการ และพัฒนา
โครงการเกี่ยวกับงานในสายงานช่างโยธา 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑ ก าหนดนโยบาย แนวทางการปฏิบัติ และพัฒนาโครงการเกี่ยวกับงานในสายงานช่างโยธา 
  ๒.๒ วางแผน อ านวยการ และติดต่อประสานเกี่ยวกับงานในสายงานช่างโยธา 
  ๒.๓ ควบคุม ก ากับดูแล และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับงานในสายงานช่างโยธา 
  ๒.๔ เสนอแนะ และให้ค าปรึกษาแก่ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานในสายงานช่างโยธา 
  ๒.๕ วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการปฏิบัติเกี่ยวกับงานในสายงานช่างโยธา 

๓.  คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจการสายงานช่างโยธา ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา 
   ๓.๑.๑  ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารทั้งในและต่างประเทศ หรือเทียบเท่า  
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๑.๒  มีพ้ืนฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าข้ึนไปในสาขาสถาปัตยกรรม 
วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล และอ่ืน ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับงานช่างโยธา  
เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
 ๓.๒ การฝึก 
   ๓.๒.๑  ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๑ ต้องส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียน 
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๒.๒  ส าเร็จหลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ, 
หลักสูตรโรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า หรือมีคุณสมบัติ
ตามท่ีก าหนดไว้ในหมวด ๓ ข้อ ๒๐.๑.๓ ของระเบียบนี้ เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๒.๓  ส าเร็จหลักสูตรนายทหารช่างโยธาชั้นเรืออากาศ เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
  ๓.๓ ประสบการณ์ 
   ผู้ที่ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศระดับ ๖ ของจ าพวกทหารอ่ืนแล้ว  
ต้องปฏิบัติงานในสายงานช่างโยธาติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒๔ เดือน เป็นคุณสมบัติ 
ที่จ าเป็น    
  ๓.๔ อ่ืน ๆ              -    

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
นาวาอากาศตรี - นาวาอากาศเอก 

 
 
 
 
 
 



- ๑๑๕ - 
 

 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร         ลชทอ.๕๕๑๕ (ข้ันช านาญมาก) 
                              นายทหารช่างโยธาชั้นสูง                        ลชทอ.๕๕๑๑ (แรกตั้ง) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 วางแผน อ านวยการ ประสานงาน ควบคุม ก ากับดูแล และด าเนินการเกี่ยวกับงานในสายงานช่างโยธา 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑ ก าหนดแนวทางการปฏิบัติ และด าเนินการเกี่ยวกับงานในสายงานช่างโยธา 
  ๒.๒ วางแผน อ านวยการ และติดต่อประสานเกี่ยวกับงานในสายงานช่างโยธา 
  ๒.๓ ควบคุม ก ากับดูแล และให้ค าแนะน า เกี่ยวกับงานในสายงานช่างโยธา 
  ๒.๔ เสนอแนะ และให้ค าปรึกษาแก่ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานในสายงานช่างโยธา 
  ๒.๕ วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการปฏิบัติเกี่ยวกับงานในสายงานช่างโยธา 

๓.  คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจการสายงานช่างโยธา ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา 
   ๓.๑.๑ ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารทั้งในและต่างประเทศ หรือเทียบเท่า  
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๑.๒  มีพ้ืนฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไปในสาขาสถาปัตยกรรม 
วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล และอ่ืน ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับงานช่างโยธา  
เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
 ๓.๒ การฝึก 
   ๓.๒.๑ ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๑ ต้องส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียน
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๒.๒ ส าเร็จหลักสูตรโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๒.๓ ส าเร็จหลักสูตรนายทหารช่างโยธาชั้นเรืออากาศ เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
  ๓.๓ ประสบการณ์ 
   ผู้ที่ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศระดับ ๕ ของจ าพวกทหารอ่ืนแล้ว  
ต้องปฏิบัติงานในสายงานช่างโยธาติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒๔ เดือน เป็นคุณสมบัติ 
ที่จ าเป็น    
  ๓.๔ อ่ืน ๆ            - 

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
เรืออากาศเอก - นาวาอากาศโท 

 
 
 
 
 
 
 



- ๑๑๖ - 
 

 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร         ลชทอ.๕๕๑๓ (ข้ันช านาญ) 
                            นายทหารช่างโยธาก่อสร้าง                      ลชทอ.๕๕๑๑ (แรกตั้ง) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 ด าเนินการ ประสานงาน ควบคุม และก ากับดูแล เกี่ยวกับงานในสายงานช่างโยธาก่อสร้าง  
ได้แก่ การส ารวจ ออกแบบและประมาณการ งานก่อสร้าง ซ่อมแซม บูรณะบ ารุง อาคาร สนามบิน การทาง 
รวมทั้งการซ่อม สร้าง ดัดแปลง และแก้ไขบริภัณฑ์สายช่างโยธาที่เก่ียวข้อง 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑ ด าเนินการเกี่ยวกับงานในสายงานช่างโยธาด้านก่อสร้าง 
  ๒.๒  ประสานงานและติดตามเกี่ยวกับงานในสายงานช่างโยธาด้านก่อสร้าง 
  ๒.๓ ควบคุม ก ากับดูแล การด าเนินการเกี่ยวกับงานในสายงานช่างโยธาด้านก่อสร้าง 
  ๒.๔ เสนอแนะผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานในสายงานช่างโยธาด้านก่อสร้าง  

๓.  คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจการสายงานช่างโยธาด้านก่อสร้าง ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา 
   ๓.๑.๑  ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารทั้งในและต่างประเทศหรือเทียบเท่า  
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๑.๒  มีพ้ืนฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าข้ึนไปในสาขาสถาปัตยกรรม 
วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล และอ่ืน ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับงานช่างโยธา   
เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ  
 ๓.๒ การฝึก 
   ๓.๒.๑  ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๑ ต้องส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียน 
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๒.๒  ส าเร็จหลักสูตรนายทหารช่างโยธาชั้นเรืออากาศ เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
  ๓.๓ ประสบการณ์ 
   ปฏิบัติงานในสายงานช่างโยธาด้านก่อสร้างติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า  
๒๔ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น    
  ๓.๔ อ่ืน ๆ        - 

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
เรืออากาศตรี  -  เรืออากาศเอก 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๑๗ - 
 

 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร         ลชทอ.๕๕๒๓ (ข้ันช านาญ) 
    นายทหารช่างโยธาสาธารณูปโภคและเครื่องกล             ลชทอ.๕๕๒๑ (แรกตั้ง) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 ด าเนินการ ประสานงาน ควบคุม และก ากับดูแล เกี่ยวกับงานในสายงานช่างโยธา  
ด้านสาธารณูปโภคและเครื่องกล ได้แก่ การส ารวจ ออกแบบ และประมาณการ งานสาธารณูปโภค 
และเครื่องกล เช่น ระบบไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ ระบบประปาและสุขาภิบาล รวมทั้งการซ่อม  
สร้าง ดัดแปลง และแก้ไขบริภัณฑ์สายช่างโยธาที่เก่ียวข้อง 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑ ด าเนินการเกี่ยวกับงานในสายงานช่างโยธาด้านสาธารณูปโภคและเครื่องกล 
  ๒.๒  ประสานงาน และติดตามเกี่ยวกับงานในสายงานช่างโยธาด้านสาธารณูปโภค 
และเครื่องกล 
  ๒.๓ ควบคุม ก ากับดูแล การด าเนินการเกี่ยวกับงานในสายงานช่างโยธาด้านสาธารณูปโภค
และเครื่องกล 
  ๒.๔ เสนอแนะผู้บั งคับบัญชาเกี่ยวกับงานในสายงานช่างโยธาด้านสาธารณูปโภค 
และเครื่องกล 

๓.  คุณสมบัต ิ
 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจการสายงานช่างโยธาด้านสาธารณูปโภค
และเครื่องกล ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา 
   ๓.๑.๑ ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารทั้งในและต่างประเทศ หรือเทียบเท่า  
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๑.๒ มีพ้ืนฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป ในสาขาสถาปัตยกรรม 
วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล และอ่ืน ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับงานช่างโยธา   
เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ  
 ๓.๒ การฝึก 
   ๓.๒.๑ ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๑ ต้องส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียน
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๒.๒ ส าเร็จหลักสูตรนายทหารช่างโยธาชั้นเรืออากาศ เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
  ๓.๓ ประสบการณ์ 
   ปฏิบัติงานในสายงานช่างโยธาด้านสาธารณูปโภคและเครื่องกลติดต่ อกันมาแล้ว 
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒๔ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น    
  ๓.๔ อ่ืน ๆ             - 

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
เรืออากาศตรี  -  เรืออากาศเอก 

 
 
 
 



- ๑๑๘ - 
 

 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร         ลชทอ.๕๕๓๓ (ข้ันช านาญ) 
            นายทหารช่างโยธาดับเพลิงและกู้ภัย                  ลชทอ.๕๕๓๑ (แรกตั้ง) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 ด าเนินการ ประสานงาน ควบคุม และก ากับดูแล เกี่ยวกับงานในสายงานช่างโยธา 
ด้านดับเพลิงและกู้ภัย ได้แก่ การป้องกันอัคคีภัย การดับเพลิงและกู้ภัย การจัดเตรียมก าลังพล  
รถดับเพลิงและกู้ภัย อุปกรณ์และบริภัณฑ์ดับเพลิงและกู้ภัย ตลอดจนการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑ ด าเนินการเกี่ยวกับงานในสายงานช่างโยธาด้านดับเพลิงและกู้ภัย 
  ๒.๒  ประสานงานและติดตามเกี่ยวกับงานในสายงานช่างโยธาด้านดับเพลิงและกู้ภัย 
  ๒.๓ ควบคุม ก ากับดูแล การด าเนินการเกี่ยวกับงานในสายงานช่างโยธาดับเพลิงและกู้ภัย 
  ๒.๔ เสนอแนะผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานในสายงานช่างโยธาดับเพลิงและกู้ภัย  

๓.  คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจการสายงานช่างโยธาดับเพลิงและกู้ภัย  
ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา 
   ๓.๑.๑  ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารทั้งในและต่างประเทศ หรือเทียบเท่า  
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๑.๒  มีพ้ืนฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป ในสาขาสถาปัตยกรรม 
วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล และอ่ืน ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับงานช่างโยธา  
เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ  
 ๓.๒ การฝึก 
   ๓.๒.๑  ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๑ ต้องส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียน
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๒.๒  ส าเร็จหลักสูตรนายทหารช่างโยธาชั้นเรืออากาศ เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
  ๓.๓ ประสบการณ์ 
   ปฏิบัติงานในสายงานช่างโยธาดับเพลิงและกู้ภัยติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 
๒๔ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น    
  ๓.๔ อ่ืน ๆ              - 

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
เรืออากาศตรี - เรืออากาศเอก 

 
 

    



 
ความช านาญทหารอากาศจ าพวกทหารแผนที่ 

เลขหมายจ าพวก ๕๗ 
            
           หน้า 
ค าน า             ๑๒๐ 
แผนภูม ิ           ๑๒๑ 
ความช านาญทหารอากาศ 

ลชทอ.    ชื่อความช านาญ 

๕๗๑๖   นายทหารแผนที่อาวุโส       ๑๒๒ 
๕๗๑๕    นายทหารแผนที่ชั้นสูง       ๑๒๓ 
๕๗๑๓    นายทหารแผนที่        ๑๒๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๒๐ - 
 

ค าน า 
จ าพวกทหารแผนที่ 

  จ าพวกทหารแผนที่ หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านแผนที่และที่ดิน 
ซึ่งประกอบด้วย 
  การเบิก ใช้ เก็บรักษาแผนที่ทุกชนิดที่ได้รับตามอัตราจ่าย เพื่อสนับสนุนกิจการด้านการทหาร  
กิจการที่เกี่ยวข้องด้านการบิน และท่ีดินที่อยู่ในการปกครองดูแลของกองทัพอากาศ 
  การส ารวจข้อมูลทางยีออเดซี (Geodesy), การรังวัดค่าพิกัดภูมิศาสตร์ด้านระบบดาวเทียม 
(Global Position System) การค านวณหาค่า Latitude, Longitude และ Elevation ของระบบพิกัดต่าง ๆ 
  การร่าง การเขียนแบบ แผนผัง แผนที่ของภูมิประเทศหรือเป้าหมาย การท าแผนที่ภูมิ
ประเทศจ าลองด้วยภาพ หรือการท าแผนที่โต๊ะทราย (Sand Table) 
  การน าภาพถ่ายทางอากาศมาใช้ร่วมกับแผนที่ในการก าหนดต าแหน่งของจุดควบคุม 
(Control Point) การใช้ประโยชน์จากภาพถ่ายทางอากาศมาแก้ไขเพ่ิมเติมข้อมูลรายละเอียดในแผนที่ 
เพ่ือให้มีความทันสมัย ถูกต้อง 
  การให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะในทางการปฏิบัติแก่ผู้บังคับบัญชาในเรื่อง กฎหมาย 
ระเบียบ และค าสั่งที่เกี่ยวข้องกับที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ของกองทัพอากาศ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๒๑ - 
 

แผนภูมิจ าพวกทหารนายทหารสัญญาบัตร 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายทหารแผนที่อาวุโส 
๕๗๑๖ 

(ลชทอ.แรกตั้ง ๕๗๑๑) 
 

หลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนด 
หรือมีคุณสมบัติครบถ้วน 

นาวาอากาศตรี - นาวาอากาศเอก 

เรืออากาศเอก - นาวาอากาศโท 

เรืออากาศตรี - เรืออากาศเอก 

นายทหารแผนที่ชั้นสูง 
๕๗๑๕ 

(ลชทอ.แรกตั้ง ๕๗๑๑) 
 

นายทหารแผนที่ 
๕๗๑๓ 

(ลชทอ.แรกตั้ง ๕๗๑๑) 
 

หลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนด 



- ๑๒๒ - 
 

 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร         ลชทอ.๕๗๑๖ (ข้ันบริหาร) 
                          นายทหารแผนที่อาวุโส                              ลชทอ.๕๗๑๑ (แรกตัง้) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 วางแผน อ านวยการ ประสานงาน ควบคุม ก ากับดูแล ตลอดจนบริหารจัดการ และพัฒนา
โครงการเกี่ยวกับงานแผนที่และที่ดิน 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑ ก าหนดนโยบาย แนวทางการปฏิบัติ และพัฒนาโครงการเก่ียวกับงานแผนที่ 
  ๒.๒ วางแผน อ านวยการ และติดต่อประสานเกี่ยวกับงานแผนที่และที่ดิน 
  ๒.๓ ควบคุม ก ากับดูแล และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับงานแผนที่และที่ดิน 
  ๒.๔ เสนอแนะ และให้ค าปรึกษาแก่ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานแผนที่และที่ดิน 
  ๒.๕ วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการปฏิบัติเกี่ยวกับงานแผนที่และที่ดิน 

๓.  คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานแผนที่และที่ดิน ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา 
   ๓.๑.๑  ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารทั้งในและต่างประเทศ หรือเทียบเท่า  
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๑.๒  มีพ้ืนฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรมแผนที่ 
วิศวกรรมส ารวจ วิศวกรรมโยธา วิทยาศาสตร์ (ภูมิศาสตร์-แผนที่ ) นิติศาสตร์หรือบริหารธุรกิจ   
(เฉพาะผู้ ส าเร็จปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์และบริหารธุรกิจจะต้องผ่ านการศึ กษาในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างส ารวจ 
ช่างโยธาหรือช่างก่อสร้าง และมีการเรียนในวิชาที่เกี่ยวข้องกับการส ารวจไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต)  
เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
 ๓.๒ การฝึก 
   ๓.๒.๑ ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๑ ต้องส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียน
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่าเป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 

    ๓.๒.๒ ส าเร็จหลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ, 
หลักสูตรโรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า หรือมีคุณสมบัติ
ตามท่ีก าหนดไว้ในหมวด ๓ ข้อ ๒๐.๑.๓ ของระเบียบนี้ เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๒.๓ ส าเร็จหลักสูตรนายทหารแผนที่ชั้นนายพัน หรือหลักสูตรแผนที่ชั้นนายร้อย 
หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
 ๓.๓ ประสบการณ์ 
   ผู้ที่ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศระดับ ๖ ของจ าพวกทหารอ่ืนแล้ว  
ต้องปฏิบัติงานด้านแผนที่และที่ดินติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๖ เดือน เป็นคุณสมบัติ 
ที่จ าเป็น    
  ๓.๔ อ่ืน ๆ            -    

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
นาวาอากาศตรี - นาวาอากาศเอก 

    



- ๑๒๓ - 
 

 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร         ลชทอ.๕๗๑๕ (ข้ันช านาญมาก) 
                         นายทหารแผนที่ชั้นสูง                               ลชทอ.๕๗๑๑ (แรกตั้ง) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 วางแผน อ านวยการ ประสานงาน ควบคุม ก ากับดูแล และด าเนินการเกี่ยวกับงานแผนที่และที่ดิน 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑ ก าหนดแนวทางการปฏิบัติ และด าเนินการเกี่ยวกับงานแผนที่และที่ดิน 
  ๒.๒ วางแผน อ านวยการ และติดต่อประสานเกี่ยวกับงานแผนที่และที่ดิน 
  ๒.๓ ควบคุม ก ากับดูแล และให้ค าแนะน า เกี่ยวกับงานแผนที่และท่ีดิน 
  ๒.๔ เสนอแนะ และให้ค าปรึกษาแก่ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานแผนที่และที่ดิน 
  ๒.๕ วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการปฏิบัติเกี่ยวกับงานแผนที่และที่ดิน 

๓.  คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานแผนที่และที่ดิน ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา 
   ๓.๑.๑  ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารทั้งในและต่างประเทศ หรือเทียบเท่า  
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๑.๒  มีพ้ืนฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรมแผนที่ 
วิศวกรรมส ารวจ วิศวกรรมโยธา วิทยาศาสตร์ (ภูมิศาสตร์ -แผนที่ ) นิติศาสตร์หรือบริหารธุรกิจ   
(เฉพาะผู้ ส าเร็จปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์และบริหารธุรกิจจะต้องผ่ านการศึกษาในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างส ารวจ 
ช่างโยธาหรือช่างก่อสร้าง และมีการเรียนในวิชาที่เกี่ยวข้องกับการส ารวจไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต)  
เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ  
 ๓.๒ การฝึก 
   ๓.๒.๑ ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๑ ต้องส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียน
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
    ๓.๒.๒ ส าเร็จหลักสูตรโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๒.๓ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรแผนที่และที่ดินชั้นเรืออากาศ เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
  ๓.๓ ประสบการณ์ 
   ผู้ที่ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศระดับ ๕ ของจ าพวกทหารอ่ืนแล้ว  
ต้องปฏิบัติงานด้านแผนที่และที่ดินติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน เป็นคุณสมบัติ 
ที่จ าเป็น    
  ๓.๔ อ่ืน ๆ           -    

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
เรืออากาศเอก - นาวาอากาศโท 

 
 
 
 



- ๑๒๔ - 
 

 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร         ลชทอ.๕๗๑๓ (ข้ันช านาญ) 
                             นายทหารแผนที่                                 ลชทอ.๕๗๑๑ (แรกตั้ง) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 ด าเนินการ ประสานงาน ควบคุม และก ากับดูแลเกี่ยวกับงานแผนที่และที่ดิน 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑ ด าเนินการเกี่ยวกับงานแผนที่และท่ีดิน 
  ๒.๒  ประสานงาน และติดตามเกี่ยวกับงานแผนที่และที่ดิน 
  ๒.๓ ควบคุม ก ากับดูแล การด าเนินการเกี่ยวกับงานแผนที่และที่ดิน 
  ๒.๔ เสนอแนะผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานแผนที่และท่ีดิน  

๓.  คุณสมบัต ิ
 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานแผนที่และที่ดิน ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา 
   ๓.๑.๑ ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารทั้งในและต่างประเทศ หรือเทียบเท่า  
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๑.๒  มีพ้ืนฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรมแผนที่ 
วิศวกรรมส ารวจ วิศวกรรมโยธา วิทยาศาสตร์ (ภูมิศาสตร์ -แผนที่ ) นิติศาสตร์หรือบริหารธุรกิจ   
(เฉพาะผู้ ส าเร็จปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์และบริหารธุรกิจจะต้องผ่ านการศึกษาในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างส ารวจ 
ช่างโยธาหรือช่างก่อสร้าง และมีการเรียนในวิชาที่เกี่ยวข้องกับการส ารวจไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต)  
เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ  
 ๓.๒ การฝึก 
   ๓.๒.๑  ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๑ ต้องส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียน 
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
    ๓.๒.๒  ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรแผนที่และที่ดินชั้นเรืออากาศ เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
  ๓.๓ ประสบการณ์ 
   ปฏิบัติงานในสายงานแผนที่และที่ดินติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๘ เดือน 
เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น    
  ๓.๔ อ่ืน ๆ       - 

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
เรืออากาศตรี  -  เรืออากาศเอก 

    
 
 
 



 
ความช านาญทหารอากาศจ าพวกทหารขนส่ง 

เลขหมายจ าพวก ๖๐ 
                                                         
                     หน้า  
ค าน า                 ๑๒๖ 
แผนภูม ิ                  ๑๒๗ 
ความช านาญทหารอากาศ 

ลชทอ.  ชื่อความช านาญ 

๖๐๑๖           นายทหารขนส่งอาวุโส                   ๑๒๘ 
๖๐๑๕    นายทหารขนส่งชั้นสูง        ๑๒๙ 
๖๐๑๓   นายทหารขนส่ง       ๑๓๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๒๖ - 
 

ค าน า 
จ าพวกทหารขนส่ง 

 
  จ าพวกทหารขนส่ง หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในหน้าที่ในสายงานด้านการขนส่ง 
อันได้แก่ การก าหนดโครงการ การก าหนดขั้นตอนการส่งก าลังบ ารุง การเคลื่อนย้ายคนและวัสดุ  
โดยทางอากาศ ทางน้ า ทางภาคพ้ืน และทางท่อ ทั้งทางทหารและทางการพาณิชย์ การจัดด าเนินงาน 
การวิจัยและพัฒนา การตรวจให้ค าแนะน าทางเทคนิค การด าเนินการเกี่ยวกับการใช้งาน การควบคุม 
การซ่อม การสร้าง การผลิต การดัดแปลง การควบคุมคุณภาพ การพัสดุ ยานพาหนะและบริภัณฑ์ 
สายขนส่ง รวมถึงมีหน้าที่ก าหนดแนวทาง ควบคุม และประเมินผล การฝึกศึกษาในสายวิทยาการขนส่ง 
   
   
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๒๗ - 
 

แผนภูมิจ าพวกทหารนายทหารสัญญาบัตร 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายทหารขนส่งอาวุโส 
๖๐๑๖ 

(ลชทอ.แรกตั้ง ๖๐๑๑) 
 

หลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนด 
หรือมีคุณสมบัติครบถ้วน 

นาวาอากาศตรี - นาวาอากาศเอก 

เรืออากาศเอก - นาวาอากาศโท 

เรืออากาศตรี - เรืออากาศเอก 

นายทหารขนส่งชั้นสูง 
๖๐๑๕ 

(ลชทอ.แรกตั้ง ๖๐๑๑) 
 

นายทหารขนส่ง 
๖๐๑๓ 

(ลชทอ.แรกตั้ง ๖๐๑๑) 
 

หลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนด 
หรือมีคุณสมบัติครบถ้วน 



- ๑๒๘ - 
 

 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร         ลชทอ.๖๐๑๖ (ข้ันบริหาร) 
                             นายทหารขนส่งอาวุโส                        ลชทอ.๖๐๑๑ (แรกตั้ง) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 วางแผน อ านวยการ ประสานงาน ควบคุม ก ากับดูแล ตลอดจนบริหารจัดการ และจัดการ
และพัฒนาโครงการในสายงานด้านการขนส่ง 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑ ก าหนดนโยบาย แนวทางการปฏิบัติในสายงานด้านการขนส่ง 
  ๒.๒ วางแผน อ านวยการ และติดต่อประสานในสายงานด้านการขนส่ง 
             ๒.๓ ควบคุม ก ากับดูแล และให้ค าแนะน า ในสายงานด้านการขนส่ง 
             ๒.๔ เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่ผู้บังคับบัญชาในสายงานด้านการขนส่ง 
             ๒.๕ วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติในสายงานด้านการขนส่ง 

๓.  คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจการในสายงานด้านการขนส่ง ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา 
                     ๓.๑.๑ ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารทั้งในและต่างประเทศหรือเทียบเท่า  
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๑.๒ พ้ืนฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรม
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ บริหารธุรกิจ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอุตสาหการ  
อุตสาหกรรมบริการการขนส่ง ช่างอุตสาหกรรมแขนงช่างยนต์ และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานในสายงาน 
ด้านการขนส่ง เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
            ๓.๒  การฝึก 
              ๓.๒.๑ ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๑ ต้องส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียน
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๒.๒ ส าเร็จหลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ , 
หลักสูตรโรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า หรือมีคุณสมบัติ
ตามท่ีก าหนดไว้ ในหมวด ๓ ข้อ ๒๐.๑.๓ ของระเบียบนี้ เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๒.๓ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรนายทหารขนส่ง เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
        ๓.๓  ประสบการณ์ 
                  ผู้ที่ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศระดับ ๖ ของจ าพวกทหารอ่ืนแล้ว  
ต้องปฏิบัติงานในสายงานขนส่งติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
 ๓.๔ อ่ืน ๆ  - 

๔. เกณฑ์การครองยศ 
นาวาอากาศตรี - นาวาอากาศเอก 

 
 
 
 
 



- ๑๒๙ - 
 

ความช านาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร        ลชทอ.๖๐๑๕ (ข้ันช านาญมาก) 
      นายทหารขนส่งชั้นสูง                            ลชทอ.๖๐๑๑ (แรกตั้ง) 

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

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
        วางแผน อ านวยการ ประสานงาน ควบคุม ก ากับดูแล และด าเนินการในสายงาน 
ด้านการขนส่ง 

๒. หน้าที่และความรับผิดชอบ 
        ๒.๑ ก าหนดแนวทางการปฏิบัติในสายงานด้านการขนส่ง 
 ๒.๒ วางแผน อ านวยการ และติดต่อประสานในสายงานด้านการขนส่ง        
 ๒.๓ ควบคุม ก ากับดูแล และให้ค าแนะน า ในสายงานด้านการขนส่ง  
 ๒.๔ เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่ผู้บังคับบัญชาในสายงานด้านการขนส่ง 
 ๒.๕ วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาและประเมินผลการปฏิบัติในสายงานด้านการขนส่ง 

๓. คุณสมบัติ 
         มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจการในสายงานด้านการขนส่ง ประกอบด้วย 
 ๓.๑ การศึกษา 
              ๓.๑.๑ ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารทั้งในและต่างประเทศหรือเทียบเท่า  
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๑.๒ มีพ้ืนฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรม
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ บริหารธุรกิจ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอุตสาหการ  
อุตสาหกรรมบริการการขนส่ง ช่างอุตสาหกรรมแขนงช่างยนต์ และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานในสายงาน 
ด้านการขนส่ง เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
        ๓.๒  การฝึก 
              ๓.๒.๑ ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๑ ต้องส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียน
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๒.๒ ส าเร็จหลักสูตรโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ  
เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๒.๓ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรนายทหารขนส่ง เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
 ๓.๓  ประสบการณ์ 
                  ผู้ที่ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศระดับ ๕ ของจ าพวกทหารอ่ืนแล้ว  
ต้องปฏิบัติงานในสายงานขนส่งติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
 ๓.๔ อ่ืน ๆ  - 

๔. เกณฑ์การครองยศ 
เรืออากาศเอก - นาวาอากาศโท 

 
 
 
 
 
 



- ๑๓๐ - 
 
 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร         ลชทอ.๖๐๑๓ (ข้ันช านาญ) 
          นายทหารขนส่ง                                 ลชทอ.๖๐๑๑ (แรกตั้ง) 

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

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
        ด าเนินการ ประสานงาน ควบคุม ก ากับดูแล และด าเนินการในสายงานด้านการขนส่ง 

๒. หน้าที่และความรับผิดชอบ 
        ๒.๑  ด าเนินการในสายงานด้านการขนส่ง 
         ๒.๒  ประสานงานและติดามในสายงานด้านการขนส่ง 
        ๒.๓  ควบคุม ก ากับดูแล การด าเนินการในสายงานด้านการขนส่ง 
        ๒.๔  เสนอแนะผู้บังคับบัญชาในสายงานด้านการขนส่ง 

๓. คุณสมบัติ 
           มีความรู้ความเข้าใจในสายงานด้านการขนส่ง ประกอบด้วย 
       ๓.๑ การศึกษา 
  ๓.๑.๑ ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารทั้งในและต่างประเทศหรือเทียบเท่า  
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๑.๒  มีพ้ืนฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรม
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ บริหารธุรกิจ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอุตสาหการ  
อุตสาหกรรมบริการการขนส่ง ช่างอุตสาหกรรมแขนงช่างยนต์ และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานในสายงาน 
ด้านการขนส่ง เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
        ๓.๒  การฝึก 
  ๓.๒.๑ ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๑ ต้องส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียน
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๒.๒ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรนายทหารขนส่ง เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
         ๓.๓  ประสบการณ์ 
  ต้องปฏิบัติงานในสายงานด้านการขนส่งติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน 
เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น  
 ๓.๔ อ่ืน ๆ  - 

๔. เกณฑ์การครองยศ 
เรืออากาศตรี - เรืออากาศเอก 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ความช านาญทหารอากาศจ าพวกทหารพลาธิการ 

เลขหมายจ าพวก ๖๒ 
            
           หน้า 
ค าน า             ๑๓๒ 
แผนภูม ิ           ๑๓๓ 
ความช านาญทหารอากาศ 
ลชทอ.     ชื่อความช านาญ 

๖๒๑๖    นายทหารพลาธิการอาวุโส     ๑๓๔ 
๖๒๑๕     นายทหารพลาธิการชั้นสูง     ๑๓๕ 
๖๒๑๓     นายทหารพลาธิการ      ๑๓๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๓๒ - 
 

ค าน า 
จ าพวกทหารพลาธิการ 

  จ าพวกทหารพลาธิการ หมายถึง ผู้มีหน้าที่ เกี่ยวกับสายงานพลาธิการ ได้แก่ การบริการ 
ด้านพลาธิการ ทั้งกิจกรรมการเกียกกายและกิจกรรมยกกระบัตร การซ่อม สร้าง ผลิต ดัดแปลง  
รวมทัง้การวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับกิจการพลาธิการ 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๓๓ - 
 

แผนภูมิจ าพวกทหารนายทหารสัญญาบัตร 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายทหารพลาธิการอาวุโส 
๖๒๑๖ 

(ลชทอ.แรกตั้ง ๖๒๑๑) 
 

หลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนด 
หรือมีคุณสมบัติครบถ้วน 

นาวาอากาศตรี  - นาวาอากาศเอก 

เรืออากาศเอก  - นาวาอากาศโท 

เรืออากาศตรี  - เรืออากาศเอก 

นายทหารพลาธิการชั้นสูง 
๖๒๑๕ 

(ลชทอ.แรกตั้ง ๖๒๑๑) 
 

นายทหารพลาธิการ 
๖๒๑๓ 

(ลชทอ.แรกตั้ง ๖๒๑๑) 
 

หลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนด 



- ๑๓๔ - 
 

 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร         ลชทอ.๖๒๑๖ (ข้ันบริหาร) 
                          นายทหารพลาธิการอาวุโส                          ลชทอ.๖๒๑๑ (แรกตั้ง) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 มีความสามารถในการอ านวยการ การพัฒนาโครงการ ประสานงาน ควบคุม ก ากับดูแล 
เกี่ยวกับสายงานพลาธิการ  

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑ อ านวยการ และพัฒนาโครงการเกี่ยวกับกิจการพลาธิการ 
  ๒.๒ ประสานเกี่ยวกับงานในสายงานพลาธิการ  
  ๒.๓ ควบคุม ก ากับดูแลกิจการในสายงานพลาธิการ  
  ๒.๔ เสนอแนะ และให้ค าปรึกษาแก่ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับสายงานพลาธิการ  
  ๒.๕ วิเคราะห์ และประเมินผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานพลาธิการ 

๓.  คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจการด้านพลาธิการ ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา 
   ๓.๑.๑ ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารทั้งในและต่างประเทศ หรือเทียบเท่า  
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๑.๒ มีพ้ืนฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป ในสาขาเคมี ฟิสิกส์ 
วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์การอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
สถิติ การบัญชี การบริหารบุคคล บริหารอุตสาหการ บริหารธุรกิจ การตลาด นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมไฟฟ้า คหกรรมศาสตร์ 
คหกรรมศิลป ์โภชนาวิทยา การแนะแนว วัดผลการศึกษา เทคโนโลยีทางการศึกษา เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
 ๓.๒ การฝึก 
   ๓.๒.๑ ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๑ ต้องส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียน 
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๒.๒ ส าเร็จหลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ, 
หลักสูตรโรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า หรือมีคุณสมบัติ
ตามท่ีก าหนดไว้ในหมวด ๓ ข้อ ๒๐.๑.๓ ของระเบียบนี้ เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๒.๓ ส าเร็จหลักสูตรนายทหารพลาธิการชั้นนาวาอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติ
ที่ต้องการ 
  ๓.๓ ประสบการณ์ 
   ผู้ที่ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศระดับ ๖ ของจ าพวกทหารอ่ืนแล้ว  
ต้องส าเร็จหลักสูตรนายทหารพลาธิการชั้นนาวาอากาศ หรือหลักสูตรนายทหารพลาธิการชั้นเรืออากาศ
และต้องปฏิบัติงานด้านพลาธิการติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน เป็นคุณสมบัติ 
ที่จ าเป็น  
  ๓.๔ อ่ืน ๆ                   -   

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
นาวาอากาศตรี - นาวาอากาศเอก 

    



- ๑๓๕ - 
 

 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร         ลชทอ.๖๒๑๕ (ข้ันช านาญมาก)       
                          นายทหารพลาธิการชั้นสูง                           ลชทอ.๖๒๑๑ (แรกตั้ง) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 มีความสามารถในการวางแผน ก าหนดโครงการ ด าเนินการ ประสานงาน ควบคุม ดูแล
เกี่ยวกับสายงานพลาธิการ  

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑ วางแผนงาน ก าหนดโครงการ ด าเนินการ และก าหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับกิจการพลาธิการ 
  ๒.๒ ประสานงานเกี่ยวกับสายงานพลาธิการ 
  ๒.๓ ควบคุม ก ากับดูแลกิจการในสายงานพลาธิการ 
  ๒.๔ เสนอแนะผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับสายงานพลาธิการ  
  ๒.๕ วิเคราะห์ และประเมินผลการปฏิบัติเกี่ยวกับกิจการพลาธิการ 

๓.  คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจการพลาธิการ ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา 
   ๓.๑.๑ ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารทั้งในและต่างประเทศ หรือเทียบเท่า  
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร  เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๑.๒ มีพ้ืนฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป ในสาขาเคมี ฟิสิกส์ 
วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์การอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
สถิติ การบัญชี การบริหารบุคคล บริหารอุตสาหการ บริหารธุรกิจ การตลาด นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์  
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมไฟฟ้า คหกรรมศาสตร์ 
คหกรรมศิลป์ โภชนาวิทยา การแนะแนว วัดผลการศึกษา เทคโนโลยีทางการศึกษา เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
   ๓.๒ การฝึก 
   ๓.๒.๑ ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๑ ต้องส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียน 
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๒.๒ ส าเร็จหลักสูตรโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๒.๓ ส าเร็จหลักสูตรนายทหารพลาธิการชั้นเรืออากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติ
ที่ต้องการ 
 ๓.๓ ประสบการณ์ 
   ผู้ที่ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศระดับ ๕ ของจ าพวกทหารอ่ืนแล้ว  
ต้องส าเร็จหลักสูตรนายทหารพลาธิการชั้นนาวาอากาศ หรือหลักสูตรนายทหารพลาธิการชั้นเรืออากาศ  
ต้องปฏิบัติงานด้านพลาธิการติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๔ อ่ืน ๆ         -    

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
เรืออากาศเอก - นาวาอากาศโท 

    
 
 
 



- ๑๓๖ - 

 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร         ลชทอ.๖๒๑๓ (ข้ันช านาญ) 
                           นายทหารพลาธิการ                               ลชทอ.๖๒๑๑ (แรกตั้ง) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 มีความสามารถในการด าเนินการ ประสานงาน และติดตาม ควบคุม ดูแลเกี่ยวกับสายงาน
พลาธิการ 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑ ด าเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมการเกียกกาย และการยกกระบัตร รวมทั้งการผลิต สร้าง 
และซ่อมพัสดุในสายงานพลาธิการ  
  ๒.๒ ประสานและติดตามเกี่ยวกับสายงานพลาธิการ 
  ๒.๓ ควบคุม ก ากับดูแล การด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสายงานพลาธิการ 
  ๒.๔ เสนอแนะผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับกิจการพลาธิการ 

๓.  คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสายงานพลาธิการ  ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา 
   ๓.๑.๑ ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารทั้งในและต่างประเทศ หรือเทียบเท่า  
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น  
   ๓.๑.๒ มีพ้ืนฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป ในสาขาเคมี ฟิสิกส์ 
วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์การอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
สถิติ การบัญชี การบริหารบุคคล บริหารอุตสาหการ บริหารธุรกิจ การตลาด นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์  
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมไฟฟ้า คหกรรมศาสตร์  
คหกรรมศิลป์ โภชนาวิทยา การแนะแนว วัดผลการศึกษา เทคโนโลยีทางการศึกษา เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
 ๓.๒ การฝึก 
   ๓.๒.๑ ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๑ ต้องส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียน
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๒.๒ ส าเร็จหลักสูตรนายทหารพลาธิการชั้นเรืออากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติ
ที่ต้องการ            
  ๓.๓ ประสบการณ์ 
   ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรนายทหารพลาธิการชั้นเรืออากาศ และปฏิบัติงานในสายงาน
ด้านพลาธิการมาแล้วติดต่อกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น  
  
  ๓.๔ อ่ืน ๆ - 

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
เรืออากาศตรี  -  เรืออากาศเอก 



 
ความช านาญทหารอากาศจ าพวกทหารพัสดุ 

เลขหมายจ าพวก ๖๔ 
            
           หน้า 
ค าน า             ๑๓๘ 
แผนภูมิ             ๑๓๙ 
ความช านาญทหารอากาศ 

ลชทอ.     ชื่อความช านาญ 

๖๔๑๖    นายทหารพัสดุอาวุโส       ๑๔๐ 
๖๔๑๕     นายทหารพัสดุชั้นสูง       ๑๔๑ 
๖๔๑๓     นายทหารพัสดุ        ๑๔๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๓๘ - 
 

ค าน า 
จ าพวกทหารพัสดุ 

 จ าพวกทหารพัสดุ หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานในสายงานพัสดุ อันได้แก่ 
การจัดด าเนินงาน การวางแผน การพิจารณาก าหนดความต้องการ การซื้อ การจ้าง การเช่า การเบิก 
การสะสม การเก็บรักษา การควบคุม การตรวจ การแจกจ่ายพัสดุ การเรียกคืน การส่งคืน การส่งซ่อม
และการจ าหน่ายพัสดุ รวมทั้งงานด้านการจัดหาต่าง ๆ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๓๙ - 
 

แผนภูมิจ าพวกทหารนายทหารสัญญาบัตร 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายทหารพัสดุอาวุโส 
๖๔๑๖ 

(ลชทอ.แรกตั้ง ๖๔๑๑) 
 

หลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนด 
หรือมีคุณสมบัติครบถ้วน 

นาวาอากาศตรี  - นาวาอากาศเอก 

เรืออากาศเอก  - นาวาอากาศโท 

เรืออากาศตรี  - เรืออากาศเอก 

นายทหารพัสดุชั้นสูง 
๖๔๑๕ 

(ลชทอ.แรกตั้ง ๖๔๑๑) 
 

นายทหารพัสดุ 
๖๔๑๓ 

(ลชทอ.แรกตั้ง ๖๔๑๑) 
 

หลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนด 



- ๑๔๐ - 
 

 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร         ลชทอ.๖๔๑๖ (ข้ันบริหาร) 
                           นายทหารพัสดุอาวุโส                              ลชทอ.๖๔๑๑ (แรกตั้ง) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 วางแผน อ านวยการ ประสานงาน ควบคุม ก ากับดูแล ตลอดจนบริหารจัดการและพัฒนา
โครงการเกี่ยวกับงานในสายงานพัสดุ และงานด้านจัดหา 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑ ก าหนดนโยบาย แนวทางการปฏิบัติ และพัฒนาโครงการเกี่ยวกับงานในสายงานพัสดุ 
และงานด้านจัดหา 
 ๒.๒ วางแผน อ านวยการ และติดต่อประสานเกี่ยวกับงานในสายงานพัสดุ และงานด้านจัดหา 
  ๒.๓ ควบคุม ก ากับดูแล และให้ค าแนะน า เกี่ยวกับงานในสายงานพัสดุ และงานด้านจัดหา 
 ๒.๔ เสนอแนะ และให้ค าปรึกษาแก่ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานในสายงานพัสด ุและงานด้านจัดหา 
 ๒.๕ วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการปฏิบัติเกี่ยวกับงานในสายงานพัสดุ และงานด้านจัดหา 

๓.  คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการในสายงานพัสดุ และงานด้านจัดหา ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา 
   ๓.๑.๑ ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารทั้งในและต่างประเทศ หรือเทียบเท่า 
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๑.๒ มีพ้ืนฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป ในสาขาบัญชี 
บริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร์ สถิติและอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
  ๓.๒ การฝึก 
   ๓.๒.๑ ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๑ ต้องส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียน 
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๒.๒ ส าเร็จหลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ, 
หลักสูตรโรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า หรือมีคุณสมบัติ
ตามท่ีก าหนดไว้ในหมวด ๓ ข้อ ๒๐.๑.๓ ของระเบียบนี้ เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๒.๓ ส าเร็จหลักสูตรนายทหารพัสดุ เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
  ๓.๓ ประสบการณ์ 
   ผู้ที่ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศระดับ ๖ ของจ าพวกทหารอ่ืนแล้ว  
ต้องส าเร็จหลักสูตรนายทหารพัสดุชั้นนาวาอากาศ หรือหลักสูตรนายทหารพัสดุชั้นเรืออากาศ  
และต้องปฏิบัติงานในสายงานพัสดุและงานด้านจัดหาติดต่อกันมาแล้ว เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๖ เดือน 
เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น  
  ๓.๔ อ่ืน ๆ         -    

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
นาวาอากาศตรี - นาวาอากาศเอก 

 
 
 
 



- ๑๔๑ - 
 

 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร         ลชทอ.๖๔๑๕ (ข้ันช านาญมาก)       
                           นายทหารพัสดุชั้นสูง                          ลชทอ.๖๔๑๑ (แรกตั้ง) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 วางแผน อ านวยการ ประสานงาน ควบคุม ก ากับดูแลและด าเนินการเกี่ยวกับงานในสายงานพัสดุ 
และงานด้านจัดหา 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑ ก าหนดแนวทางการปฏิบัติ และด าเนินการเกี่ยวกับงานในสายงานพัสดุ และงานด้านจัดหา 
  ๒.๒ วางแผน อ านวยการ และติดต่อประสานเกี่ยวกับงานในสายงานพัสดุ และงานด้านจัดหา 
  ๒.๓ ควบคุม ก ากับดูแล และให้ค าแนะน า เกี่ยวกับงานในสายงานพัสดุ และงานด้านจัดหา 
  ๒.๔  เสนอแนะ และให้ค าปรึกษาแก่ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานในสายงานพัสดุ และงานด้านจัดหา 
  ๒.๕ วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการปฏิบัติเกี่ยวกับงานในสายงานพัสดุ และงานด้านจัดหา 

๓.  คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการในสายงานพัสดุ และงานด้านจัดหา ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา 
   ๓.๑.๑ ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารทั้งในและต่างประเทศ หรือเทียบเท่า  
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๑.๒ มีพ้ืนฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป ในสาขาบัญชี 
บริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร์ สถิติและอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
 ๓.๒ การฝึก 
   ๓.๒.๑ ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๑ ต้องส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียน 
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๒.๒ ส าเร็จหลักสูตรโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๒.๓ ส าเร็จหลักสูตรนายทหารพัสดุ เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
  ๓.๓ ประสบการณ์ 
   ผู้ที่ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศระดับ ๕ ของจ าพวกทหารอ่ืนแล้ว  
ต้องส าเร็จหลักสูตรนายทหารพัสดุชั้ นนาวาอากาศ หรือหลักสูตรนายทหารพัสดุชั้นเรืออากาศ  
และต้องปฏิบัติงานในสายงานพัสดุและงานด้านจัดหาติดต่อกันมาแล้ว เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน 
เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น  
  ๓.๔ อ่ืน ๆ          -    

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
เรืออากาศเอก - นาวาอากาศโท 

    
 
 
 
 
 



- ๑๔๒ - 
 

 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร         ลชทอ.๖๔๑๓ (ข้ันช านาญ) 
                             นายทหารพัสดุ                                 ลชทอ.๖๔๑๑ (แรกตั้ง) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 ด าเนินการ ประสานงาน ควบคุม และก ากับดูแลเกี่ยวกับงานในสายงานพัสดุ และงานด้านจัดหา 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑ ด าเนินการเกี่ยวกับงานในสายงานพัสดุ และงานด้านจัดหา 
  ๒.๒ ประสานงาน และติดตามเกี่ยวกับงานในสายงานพัสดุ และงานด้านจัดหา 
  ๒.๓ ควบคุม ก ากับดูแล การด าเนินการเกี่ยวกับงานในสายงานพัสดุ และงานด้านจัดหา 
  ๒.๔ เสนอแนะผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานในสายงานพัสดุ และงานด้านจัดหา 

๓.  คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการในสายงานพัสดุ และงานด้านจัดหา ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา 
   ๓.๑.๑ ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารทั้งในและต่างประเทศ หรือเทียบเท่า  
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น  
   ๓.๑.๒ มีพ้ืนฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป ในสาขาบัญชี 
บริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร์ สถิติและอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
 ๓.๒ การฝึก 
   ๓.๒.๑ ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๑ ต้องส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียน 
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๒.๒ ส าเร็จหลักสูตรนายทหารพัสดุ เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
  ๓.๓ ประสบการณ์ 
   ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรนายทหารพัสดุชั้นเรืออากาศ และต้องปฏิบัติงานในสายงาน
พัสดุและงานด้านจัดหามาแล้วติดต่อกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น  
  ๓.๔ อ่ืน ๆ - 

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
เรืออากาศตรี  -  เรืออากาศเอก 

 
 
 
 



 
 

ความช านาญทหารอากาศจ าพวกทหารการเงิน 
เลขหมายจ าพวก ๖๗ 

           
           หน้า 
ค าน า             ๑๔๔ 
แผนภูม ิ            ๑๔๕ 
ความช านาญทหารอากาศ 

ลชทอ.     ชื่อความช านาญ 

๖๗๑๖    นายทหารการเงินอาวุโส       ๑๔๖ 
๖๗๑๕     นายทหารการเงินชั้นสูง       ๑๔๗ 
๖๗๑๓     นายทหารการเงิน      ๑๔๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๔๔ - 
 

ค าน า 
จ าพวกทหารการเงิน 

 จ าพวกทหารการเงิน หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานด้านการเงิน  
อันได้แก่ การตรวจสอบหลักฐาน การเบิกเงิน การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการน าส่ง 
เงนิราชการ ตลอดจนการบัญชีที่เก่ียวข้องตามระเบียบของทางราชการ  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๔๕ - 
 

แผนภูมิจ าพวกทหารนายทหารสัญญาบัตร 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายทหารการเงินอาวุโส 
๖๗๑๖ 

(ลชทอ.แรกตั้ง ๖๗๑๑) 
 

หลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนด 
หรือมีคุณสมบัติครบถ้วน 

นาวาอากาศตรี  - นาวาอากาศเอก 

เรืออากาศเอก  - นาวาอากาศโท 

เรืออากาศตรี  - เรืออากาศเอก 

นายทหารการเงินชั้นสูง 
๖๗๑๕ 

(ลชทอ.แรกตั้ง ๖๗๑๑) 
 

นายทหารการเงิน 
๖๗๑๓ 

(ลชทอ.แรกตั้ง ๖๗๑๑) 
 

หลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนด 



- ๑๔๖ - 
 

 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร         ลชทอ.๖๗๑๖ (ข้ันบริหาร) 
                              นายทหารการเงินอาวุโส                       ลชทอ.๖๗๑๑ (แรกตั้ง) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 วางแผน อ านวยการ ประสานงาน ควบคุม ก ากับดูแล ตลอดจนบริหารจัดการและพัฒนา
โครงการเกี่ยวกับงานในสายงานการเงิน 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑ ก าหนดนโยบาย แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารการเงิน 
  ๒.๒ วางแผน อ านวยการ และติดต่อประสานเกี่ยวกับงานในสายงานการเงิน 
  ๒.๓ ควบคุม ก ากับดูแล และให้ค าแนะน า เกี่ยวกับงานในสายงานการเงิน 
  ๒.๔  เสนอแนะ และให้ค าปรึกษาแก่ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานในสายงานการเงิน 
  ๒.๕ วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการปฏิบัติเกี่ยวกับงานในสายงานการเงิน 

๓.  คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารการเงิน ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา 
   ๓.๑.๑ ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารทั้งในและต่างประเทศ หรือเทียบเท่า  
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๑.๒ มีพ้ืนฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป คุณวุฒิบัญชีบัณฑิต 
พาณิชยศาสตร์และการบัญชีบัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงิน หรือ
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
 ๓.๒ การฝึก 
   ๓.๒.๑ ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๑ ต้องส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียน 
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
    ๓.๒.๒ ส าเร็จหลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ,
หลักสูตรโรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า หรือมีคุณสมบัติ
ตามท่ีก าหนดไว้ในหมวด ๓ ข้อ ๒๐.๑.๓ ของระเบียบนี้ เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๒.๓ ส าเร็จหลักสูตรนายทหารการเงิน เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
  ๓.๓ ประสบการณ์ 
   ๓.๓.๑ ผู้ที่ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศระดับ ๖ ของจ าพวกทหารอ่ืนแล้ว  
ต้องปฏิบัติงานในสายงานการเงินติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน เป็นคุณสมบัติ 
ที่จ าเป็น  
  ๓.๓.๒ ผู้ที่ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศระดับ ๖ ของจ าพวกทหารอ่ืนแล้ว 
และส าเร็จหลักสูตรนายทหารการเงิน ต้องปฏิบัติงานในสายงานการเงินติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลา  
ไม่น้อยกว่า ๖ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น   
  ๓.๔ อ่ืน ๆ            -    

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
นาวาอากาศตรี - นาวาอากาศเอก 

    
 



- ๑๔๗ - 
 

 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร          ลชทอ.๖๗๑๕ (ข้ันช านาญมาก) 
                      นายทหารการเงินชั้นสูง                           ลชทอ.๖๗๑๑ (แรกตั้ง) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 วางแผน อ านวยการ ประสานงาน ควบคุม ก ากับดูแล และด าเนินการเกี่ยวกับงาน  
ในสายงานการเงิน 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑ ก าหนดแนวทางการปฏิบัติ และด าเนินการเกี่ยวกับงานในสายงานการเงิน 
  ๒.๒ วางแผน อ านวยการ และติดต่อประสานเกี่ยวกับงานในสายงานการเงิน 
  ๒.๓ ควบคุม ก ากับดูแล และให้ค าแนะน า เกี่ยวกับงานในสายงานการเงิน 
  ๒.๔  เสนอแนะ และให้ค าปรึกษาแก่ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานในสายงานการเงิน 
  ๒.๕ วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการปฏิบัติเกี่ยวกับงานในสายงานการเงิน 

๓.  คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารการเงิน ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา 
   ๓.๑.๑ ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารทั้งในและต่างประเทศ หรือเทียบเท่า  
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๑.๒ มีพ้ืนฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป คุณวุฒิบัญชีบัณฑิต 
พาณิชยศาสตร์และการบัญชีบัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี  สาขาวิชาการเงิน หรือ
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
 ๓.๒ การฝึก 
   ๓.๒.๑ ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๑ ต้องส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียน 
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
    ๓.๒.๒ ส าเร็จหลักสูตรโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
เป็นคุณสมบตัิที่จ าเป็น 
   ๓.๒.๓ ส าเร็จหลักสูตรนายทหารการเงิน เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
  ๓.๓ ประสบการณ์ 
   ๓.๓.๑ ผู้ที่ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศระดับ ๕ ของจ าพวกทหารอ่ืนแล้ว  
ต้องปฏิบัติงานในสายงานการเงินติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒๔ เดือน เป็นคุณสมบัติ 
ที่จ าเป็น  
  ๓.๓.๒ ผู้ที่ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศระดับ ๕ ของจ าพวกทหารอ่ืนแล้ว  
และส าเร็จหลักสูตรนายทหารการเงิน ต้องปฏิบัติงานในสายงานการเงินติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลา  
ไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น     
  ๓.๔ อ่ืน ๆ           - 

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
เรืออากาศเอก - นาวาอากาศโท 

    
 
 



- ๑๔๘ - 
 
 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร         ลชทอ.๖๗๑๓ (ข้ันช านาญ) 
                              นายทหารการเงิน                               ลชทอ.๖๗๑๑ (แรกตั้ง) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 ด าเนินการ ประสานงาน ควบคุม และก ากับดูแลเกี่ยวกับงานในสายงานการเงิน 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑ ด าเนินการเกี่ยวกับงานในสายงานการเงิน 
  ๒.๒ ประสานงาน และติดตามเกี่ยวกับงานในสายงานการเงิน 
  ๒.๓ ควบคุม ก ากับดูแล การด าเนินการเกี่ยวกับงานในสายงานการเงิน 
  ๒.๔ เสนอแนะผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานในสายงานการเงิน 

๓.  คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารการปฏิบัติด้านการเงิน ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา 
   ๓.๑.๑ ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารทั้งในและต่างประเทศ หรือเทียบเท่า  
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร  เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น  
   ๓.๑.๒ มีพ้ืนฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป คุณวุฒิบัญชีบัณฑิต 
พาณิชยศาสตร์และการบัญชีบัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงิน หรือ
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
 ๓.๒ การฝึก 
   ๓.๒.๑ ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๑ ต้องส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียน
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๒.๒ ส าเร็จหลักสูตรนายทหารการเงิน เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
  ๓.๓ ประสบการณ์ 
   ปฏิบัติงานในสายงานการเงินมาแล้วติดต่อกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน 
เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น    
  ๓.๔ อ่ืน ๆ  - 

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
เรืออากาศตรี  -  เรืออากาศเอก 

 
 
 



 
 

ความช านาญทหารอากาศจ าพวกทหารปลัดบัญชี 
เลขหมายจ าพวก ๖๘ 

            
            หน้า 
ค าน า             ๑๕๐ 
แผนภูม ิ           ๑๕๑ 
ความช านาญทหารอากาศ 

ลชทอ.    ชื่อความช านาญ 

๖๘๑๖   นายทหารปลัดบัญชีอาวุโส      ๑๕๒ 
๖๘๑๕    นายทหารปลัดบัญชีชั้นสูง      ๑๕๓ 
๖๘๑๓    นายทหารปลัดบัญชี       ๑๕๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๕๐ - 
 

ค าน า 
จ าพวกทหารปลัดบัญชี 

 
 จ าพวกทหารปลัดบัญชี หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการด าเนินงานเกี่ยวกับ 
การงบประมาณ การเงิน การบัญชี การตรวจบัญชี การบริหารทรัพยากร และการจัดการ หรือ 
สาขาใดสาขาหนึ่ง  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๕๑ - 
 

แผนภูมิจ าพวกทหารนายทหารสัญญาบัตร 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายทหารปลัดบัญชีอาวุโส 
๖๘๑๖ 

(ลชทอ.แรกตั้ง ๖๘๑๑) 
 

หลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนด 
หรือมีคุณสมบัติครบถ้วน 

นาวาอากาศตรี  - นาวาอากาศเอก 

เรืออากาศเอก  - นาวาอากาศโท 

เรืออากาศตรี  - เรืออากาศเอก 

นายทหารปลัดบัญชีชั้นสูง 
๖๘๑๕ 

(ลชทอ.แรกตั้ง ๖๘๑๑) 
 

นายทหารปลัดบัญชี 
๖๘๑๓ 

(ลชทอ.แรกตั้ง ๖๘๑๑) 
 

หลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนด 



- ๑๕๒ - 
 

 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร        ลชทอ.๖๘๑๖ (ข้ันบริหาร) 
                          นายทหารปลัดบัญชีอาวุโส                         ลชทอ.๖๘๑๑ (แรกตั้ง) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 มีความสามารถในการพิจารณาก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการในสายงานปลัดบัญชี 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑ พิจารณาก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากร 
  ๒.๒ วางแผน อ านวยการ ติดต่อประสานเกี่ยวกับงานในสายงานปลัดบัญชี 
  ๒.๓ ควบคุม ก ากับดูแล ให้ค าแนะน า เกี่ยวกับงานในสายงานปลัดบัญชี 
  ๒.๔ เสนอแนะ และให้ค าปรึกษาแก่ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานในสายงานปลัดบัญชี 
  ๒.๕ วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนางานในสายงานปลัดบัญชี 
  ๒.๖ ให้การฝึก ศึกษา อบรมวิชาการในสายงานปลัดบัญชี 

๓.  คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการ กิจการงานปลัดบัญชี ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา 
   ๓.๑.๑  ส าเรจจการศึกษาจากโรงเรียนทหารทั้งในและต่างประเทศ หรือเทียบเท่า  
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๑.๒  มีพ้ืนฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป ในสาขาการบัญชี  
การต้นทุน การสอบบัญชี การเงิน พาณิชยศาสตร์และการบัญชี เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการ 
การเงินและการธนาคาร และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานปลัดบัญชี เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
 ๓.๒ การฝึก 
   ๓.๒.๑  ผู้ที่ไม่ส าเรจจการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๑ ต้องส าเรจจการศึกษาจากโรงเรียน 
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 

   ๓.๒.๒  ส าเรจจหลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ,  
หลักสูตรโรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า หรือมีคุณสมบัติ
ตามท่ีก าหนดไว้ในหมวด ๓ ข้อ ๒๐.๑.๓ ของระเบียบนี้ เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๒.๓  ส าเรจจหลักสูตรนายทหารงบประมาณ เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
  ๓.๓ ประสบการณ์ 
   ผู้ที่ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศระดับ ๖ ของจ าพวกทหารอ่ืนแล้ว  
ต้องปฏิบัติงานในสายงานปลัดบัญชีติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน เป็นคุณสมบัติ 
ทีจ่ าเป็น     
  ๓.๔ อ่ืน ๆ                 -    

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
นาวาอากาศตรี - นาวาอากาศเอก 

 
 
 
 
 



- ๑๕๓ - 
 

 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร          ลชทอ.๖๘๑๕ (ข้ันช านาญมาก)       
                    นายทหารปลัดบัญชีชั้นสูง                               ลชทอ.๖๘๑๑ (แรกตั้ง) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 มีความสามารถในการวางแผน ประสานงาน ควบคุม ก ากับดูแล และด าเนินการเกี่ยวกับงาน
ในสายงานปลัดบัญชี 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑ วางแผน ประสานงาน ควบคุม ก ากับดูแล และด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากร 
  ๒.๒ ควบคุม ก ากับดูแล ให้ค าแนะน าและตรวจตรากิจการในสายงานปลัดบัญชี 
  ๒.๓ เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานในสายงานปลัดบัญชี 
  ๒.๔ วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนางานในสายงานปลัดบัญชี 
  ๒.๕ ให้การฝึก ศึกษา อบรม วิชาการในสายงานปลัดบัญชี 

๓.  คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจการในสายงานปลัดบัญชี ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา 
   ๓.๑.๑  ส าเรจจการศึกษาจากโรงเรียนทหารทั้งในและต่างประเทศ หรือเทียบเท่า  
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๑.๒  มีพ้ืนฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป ในสาขาการบัญชี 
การต้นทุน การสอบบัญชี การเงิน พาณิชยศาสตร์และการบัญชี เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการ 
การเงินและการธนาคาร และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานปลัดบัญชี เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ   
 ๓.๒ การฝึก 
   ๓.๒.๑  ผู้ที่ไม่ส าเรจจการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๑ ต้องส าเรจจการศึกษาจากโรงเรียน 
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
    ๓.๒.๒  ส าเรจจหลักสูตรโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๒.๓  ส าเรจจหลักสูตรนายทหารงบประมาณ เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
  ๓.๓ ประสบการณ์ 
   ๓.๓.๑ ต้องมีความช านาญในการปฏิบัติ งานในสายงานปลัดบัญชีติดต่อกัน  
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒๔ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น  
   ๓.๓.๒ ต้องมีความช านาญในการปฏิบัติงานในสายงานปลัดบัญชีติดต่อกันมาแล้ว 
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน ส าหรับผู้ที่ส าเรจจหลักสูตรนายทหารงบประมาณ เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น  
  ๓.๔ อ่ืน ๆ            -    

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
เรืออากาศเอก - นาวาอากาศโท 

 
 
 
 
 



- ๑๕๔ - 
 

 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร      ลชทอ.๖๘๑๓ (ข้ันช านาญ) 
                           นายทหารปลัดบัญชี                                ลชทอ.๖๘๑๑ (แรกตั้ง) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 มีความสามารถในการด าเนินการ ประสานงาน ควบคุม และก ากับดูแล เกี่ยวกับงาน  
ในสายงานปลัดบัญชี 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑ ด าเนินการเกี่ยวกับงานในสายงานปลัดบัญชี 
  ๒.๒ ประสานงาน และติดตามเกี่ยวกับงานในสายงานปลัดบัญชี 
  ๒.๓ ควบคุม ก ากับดูแล การด าเนินการเกี่ยวกับงานในสายงานปลัดบัญชี 
  ๒.๔ เสนอแนะผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานในสายงานปลัดบัญชี 

๓.  คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจการงานปลัดบัญชี ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา 
   ๓.๑.๑ ส าเรจจการศึกษาจากโรงเรียนทหารทั้งในและต่างประเทศ หรือเทียบเท่า 
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น  
   ๓.๑.๒  มีพ้ืนฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป ในสาขาการบัญชี 
การต้นทุน การสอบบัญชี การเงิน พาณิชยศาสตร์และการบัญชี เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการ 
การเงินและการธนาคาร และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานปลัดบัญชี เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
 ๓.๒ การฝึก 
   ๓.๒.๑ ผู้ที่ไม่ส าเรจจการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๑ ต้องส าเรจจการศึกษาจากโรงเรียน 
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
    ๓.๒.๒  ส าเรจจหลักสูตรนายทหารงบประมาณ เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
  ๓.๓ ประสบการณ์ 
   ปฏิบัติงานในสายงานปลัดบัญชีติดต่อกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน  
เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น    
  ๓.๔ อ่ืน ๆ        - 

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
เรืออากาศตรี  -  เรืออากาศเอก 

 
 
 



 
 

ความช านาญทหารอากาศจ าพวกทหารตรวจสอบภายใน 
เลขหมายจ าพวก ๖๙ 

            
           หน้า 
ค าน า             ๑๕๖ 
แผนภูม ิ           ๑๕๗ 
ความช านาญทหารอากาศ 

ลชทอ.    ชื่อความช านาญ 
๖๙๑๖   นายทหารตรวจสอบภายในอาวุโส      ๑๕๘ 
๖๙๑๕    นายทหารตรวจสอบภายในชั้นสูง      ๑๕๙ 
๖๙๑๓    นายทหารตรวจสอบภายใน      ๑๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๕๖ - 
 

ค าน า 
จ าพวกทหารตรวจสอบภายใน 

 จ าพวกทหารตรวจสอบภายใน หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการตรวจสอบ 
ทางการงบประมาณ การบัญชี การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน การประเมินความเพียงพอของระบบ 
การควบคุมภายใน การตรวจสอบการด าเนินงาน การตรวจสอบการบริหาร การปฏิบัติตามข้อก าหนด  
ระบบงานสารสนเทศ และการตรวจสอบกรณีพิเศษ ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๕๗ - 
 

แผนภูมิจ าพวกทหารนายทหารสัญญาบัตร 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายทหารตรวจสอบภายในอาวุโส 
๖๙๑๖ 

(ลชทอ.แรกตั้ง ๖๙๑๑) 
 

หลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนด 
หรือมีคุณสมบัติครบถ้วน 

นาวาอากาศตรี  - นาวาอากาศเอก 

เรืออากาศเอก  - นาวาอากาศโท 

เรืออากาศตรี  - เรืออากาศเอก 

นายทหารตรวจสอบภายในชั้นสูง 
๖๙๑๕ 

(ลชทอ.แรกตั้ง ๖๙๑๑) 
 

นายทหารตรวจสอบภายใน 
๖๙๑๓ 

(ลชทอ.แรกตั้ง ๖๙๑๑) 
 

หลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนด 



- ๑๕๘ - 
 

 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร         ลชทอ.๖๙๑๖ (ข้ันบริหาร) 
                      นายทหารตรวจสอบภายในอาวุโส                     ลชทอ.๖๙๑๑ (แรกตั้ง) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 วางแผน อ านวยการ ประสานงาน ควบคุม ก ากับดูแล ตลอดจนบริหารจัดการ และพัฒนา
โครงการเกี่ยวกับงานในสายงานตรวจสอบภายใน 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑ ก าหนดนโยบาย แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารการตรวจสอบภายใน 
  ๒.๒ วางแผน อ านวยการ และติดต่อประสานเกี่ยวกับงานในสายงานตรวจสอบภายใน 
  ๒.๓ ควบคุม ก ากับดูแล และให้ค าแนะน า เกี่ยวกับงานในสายงานตรวจสอบภายใน 
  ๒.๔ เสนอแนะ และให้ค าปรึกษาแก่ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานในสายงานตรวจสอบภายใน 
  ๒.๕ วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการปฏิบัติเกี่ยวกับงานในสายงานตรวจสอบภายใน 

๓.  คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารการตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา 
   ๓.๑.๑  ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารทั้งในและต่างประเทศ หรือเทียบเท่า  
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๑.๒  มีพ้ืนฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป ในสาขาวิชาการบัญชี 
การสอบบัญชี การเงินและการธนาคาร การบัญชีบริหาร และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบภายใน 
และ/หรือ คุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการตรวจสอบภายใน พุทธศักราช ๒๕๔๔  
เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
 ๓.๒ การฝึก 
   ๓.๒.๑ ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๑ ต้องส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียน
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
    ๓.๒.๒  ส าเร็จหลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ, 
หลักสูตรโรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า หรือมีคุณสมบัติ
ตามท่ีก าหนดไว้ในหมวด ๓ ข้อ ๒๐.๑.๓ ของระเบียบนี้ เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๒.๓  ส าเร็จหลักสูตรนายทหารตรวจสอบภายใน เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
  ๓.๓ ประสบการณ์ 
   ๓.๓.๑ ผู้ที่ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศระดับ ๖ ของจ าพวกทหารอ่ืนแล้ว 
ต้องปฏิบัติงานในสายงานตรวจสอบภายในติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒๔ เดือน  
เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น   
  ๓.๓.๒ ผู้ที่ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศระดับ ๖ ของจ าพวกทหารอ่ืนแล้ว  
และส าเร็จหลักสูตรนายทหารตรวจสอบภายใน หรือผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) อย่างน้อย ๑ หลักสูตร 
หรือหลักสูตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐมืออาชีพ (CPGIA) และต้องปฏิบัติงานในสายงานตรวจสอบภายใน
ติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น   
  ๓.๔ อ่ืน ๆ            -    

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
นาวาอากาศตรี - นาวาอากาศเอก 

    



- ๑๕๙ - 
 

 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร          ลชทอ.๖๙๑๕ (ข้ันช านาญมาก)       
                     นายทหารตรวจสอบภายในชั้นสูง                       ลชทอ.๖๙๑๑ (แรกตั้ง) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 วางแผน อ านวยการ ประสานงาน ควบคุม ก ากับดูแล และด าเนินการเกี่ยวกับงาน  
ในสายงานตรวจสอบภายใน 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑ ก าหนดแนวทางการปฏิบัติ และด าเนินการเกี่ยวกับงานในสายงานตรวจสอบภายใน 
  ๒.๒ วางแผน อ านวยการ และติดต่อประสานเกี่ยวกับงานในสายงานตรวจสอบภายใน 
  ๒.๓ ควบคุม ก ากับดูแล และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับงานในสายงานตรวจสอบภายใน 
  ๒.๔ เสนอแนะ และให้ค าปรึกษาแก่ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานในสายงานตรวจสอบภายใน 
  ๒.๕ วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการปฏิบัติเกี่ยวกับงานในสายงานตรวจสอบภายใน 

๓.  คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารการตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา 
   ๓.๑.๑  ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารทั้งในและต่างประเทศ หรือเทียบเท่า  
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๑.๒  มีพ้ืนฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป ในสาขาวิชาการบัญชี 
การสอบบัญชี การเงินและการธนาคาร การบัญชีบริหาร และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบภายใน 
และ/หรือ คุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการตรวจสอบภายใน พุทธศักราช  ๒๕๔๔  
เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
 ๓.๒ การฝึก 
   ๓.๒.๑  ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๑ ต้องส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียน
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
    ๓.๒.๒  ส าเร็จหลักสูตรโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๒.๓  ส าเร็จหลักสูตรนายทหารตรวจสอบภายใน เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ  
  ๓.๓ ประสบการณ์ 
   ๓.๓.๑ ผู้ที่ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศระดับ ๕ ของจ าพวกทหารอ่ืนแล้ว  
ต้องปฏิบัติงานในสายงานตรวจสอบภายในติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒๔ เดือน  
เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๓.๒ ผู้ที่ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศระดับ ๕ ของจ าพวกทหารอ่ืนแล้ว  
และส าเร็จหลักสูตรนายทหารตรวจสอบภายใน หรือผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) อย่างน้อย ๑ หลักสูตร 
หรือหลักสูตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐมืออาชีพ (CPGIA) และต้องปฏิบัติงานในสายงานตรวจสอบภายใน
ติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น  
  ๓.๔ อ่ืน ๆ         -    

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
เรืออากาศเอก - นาวาอากาศโท 

    



 
- ๑๖๐ - 

 
 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร         ลชทอ.๖๙๑๓ (ข้ันช านาญ) 
                         นายทหารตรวจสอบภายใน                          ลชทอ.๖๙๑๑ (แรกตั้ง) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 ด าเนินการ ประสานงาน ควบคุม และก ากับดูแลเกี่ยวกับงานในสายงานตรวจสอบภายใน 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑ ด าเนินการเกี่ยวกับงานในสายงานตรวจสอบภายใน 
  ๒.๒ ประสานงาน และติดตามเกี่ยวกับงานในสายงานตรวจสอบภายใน 
  ๒.๓ ควบคุม ก ากับดูแล การด าเนินการเกี่ยวกับงานในสายงานตรวจสอบภายใน 
  ๒.๔ เสนอแนะผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานในสายงานตรวจสอบภายใน 

๓.  คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการในสายงานตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา 
   ๓.๑.๑  ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารทั้งในและต่างประเทศ หรือเทียบเท่า  
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น  
   ๓.๑.๒ มีพ้ืนฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป ในสาขาวิชาการบัญชี 
การสอบบัญชี การเงินและการธนาคาร การบัญชีบริหาร และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบภายใน 
และ/หรือ คุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการตรวจสอบภายใน พุทธศักราช ๒๕๔๔  
เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
  ๓.๒ การฝึก 
   ๓.๒.๑ ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๑ ต้องส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียน
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๒.๒ ส าเร็จหลักสูตรนายทหารตรวจสอบภายใน เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
  ๓.๓ ประสบการณ์ 
   ปฏิบัติงานในสายงานตรวจสอบภายในมาแล้วติดต่อกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน 
เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น    
  ๓.๔ อ่ืน ๆ - 

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
เรืออากาศตรี  -  เรืออากาศเอก 

 



 
 

ความช านาญทหารอากาศจ าพวกทหารสารบรรณ 
เลขหมายจ าพวก ๗๐ 

            
           หน้า 
ค าน า              ๑๖๒ 
แผนภูม ิ           ๑๖๓ 
ความช านาญทหารอากาศ 

ลชทอ.    ชื่อความช านาญ 

๗๐๑๖   นายทหารสารบรรณอาวุโส      ๑๖๔ 
๗๐๑๕    นายทหารสารบรรณชั้นสูง      ๑๖๕ 
๗๐๑๓    นายทหารสารบรรณ       ๑๖๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๖๒ - 
 

ค าน า 
จ าพวกทหารสารบรรณ 

 จ าพวกทหารสารบรรณ หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในหน้าที่เกี่ยวกับงานในสายงาน
สารบรรณ อันได้แก่ การจัดท า การรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืม และการท าลายหนังสือราชการ  
การด าเนินการเกี่ยวกับการสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ แบบธรรมเนียมทหาร รวมทั้ง  การด าเนินการ
เกี่ยวกับกิจการประวัติศาสตร์ ต านานและพิพิธภัณฑ์ทหาร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๖๓ - 
 

แผนภูมิจ าพวกทหารนายทหารสัญญาบัตร 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายทหารสารบรรณอาวุโส 
๗๐๑๖ 

(ลชทอ.แรกตั้ง ๗๐๑๑) 
 

หลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนด 
หรือมีคุณสมบัติครบถ้วน 

นาวาอากาศตรี  - นาวาอากาศเอก 

เรืออากาศเอก  - นาวาอากาศโท 

เรืออากาศตรี  - เรืออากาศเอก 

นายทหารสารบรรณชั้นสูง 
๗๐๑๕ 

(ลชทอ.แรกตั้ง ๗๐๑๑) 
 

นายทหารสารบรรณ 
๗๐๑๓ 

(ลชทอ.แรกตั้ง ๗๐๑๑) 
 

หลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนด 



- ๑๖๔ - 
 

 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร         ลชทอ.๗๐๑๖ (ข้ันบริหาร) 
                            นายทหารสารบรรณอาวุโส                        ลชทอ.๗๐๑๑ (แรกตั้ง) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 วางแผน อ านวยการ ประสานงาน ควบคุม ก ากับดูแล ตลอดจนบริหารจัดการและพัฒนา
โครงการเกี่ยวกับงานในสายงานสารบรรณ 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑ ก าหนดนโยบาย แนวทางการปฏิบัติ และพัฒนาโครงการเกี่ยวกับงานในสายงานสารบรรณ 
  ๒.๒ วางแผน อ านวยการ และติดต่อประสานเกี่ยวกับงานในสายงานสารบรรณ 
  ๒.๓ ควบคุม ก ากับดูแล และให้ค าแนะน า เกี่ยวกับงานในสายงานสารบรรณ 
  ๒.๔ เสนอแนะ และให้ค าปรึกษาแก่ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานในสายงานสารบรรณ 
  ๒.๕ วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการปฏิบัติเกี่ยวกับงานในสายงานสารบรรณ 

๓.  คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจการสารบรรณ ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา 
    ๓.๑.๑  ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารทั้งในและต่างประเทศ หรือเทียบเท่า  
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๑.๒  มีพ้ืนฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไปในสาขานิติศาสตร์ 
รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ และภาษาศาสตร์ เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
  ๓.๒ การฝึก 
   ๓.๒.๑  ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๑ ต้องส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียน 
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
    ๓.๒.๒  ส าเร็จหลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ, 
หลักสูตรโรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส กรมยุทธศึกษาทหารอากาศหรือเทียบเท่า หรือมีคุณสมบัติ
ตามท่ีก าหนดไว้ในหมวด ๓ ข้อ ๒๐.๑.๓ ของระเบียบนี้ เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๒.๓  ส าเร็จหลักสูตรนายทหารสารบรรณชั้นนาวาอากาศ เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
  ๓.๓ ประสบการณ์ 
   ผู้ที่ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศระดับ ๖ ของจ าพวกทหารอ่ืนแล้ว  
ต้องปฏิบัติงานในสายงานสารบรรณติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๔ อ่ืน ๆ             -    

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
นาวาอากาศตรี - นาวาอากาศเอก 

 
 
 
 
 
 
 



- ๑๖๕ - 
 

 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร          ลชทอ.๗๐๑๕ (ข้ันช านาญมาก)       
                         นายทหารสารบรรณชั้นสูง                           ลชทอ.๗๐๑๑ (แรกตั้ง) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 วางแผน อ านวยการ ประสานงาน ควบคุม ก ากับดูแล และด าเนินการเกี่ยวกับงานในสายงาน 
สารบรรณ 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑ ก าหนดแนวทางการปฏิบัติ และด าเนินการเกี่ยวกับงานในสายงานสารบรรณ 
  ๒.๒ วางแผน อ านวยการ และติดต่อประสานเกี่ยวกับงานในสายงานสารบรรณ 
  ๒.๓ ควบคุม ก ากับดูแล และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับงานในสายงานสารบรรณ 
  ๒.๔ เสนอแนะ และให้ค าปรึกษาแก่ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานในสายงานสารบรรณ 
  ๒.๕ วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการปฏิบัติเกี่ยวกับงานในสายงานสารบรรณ 

๓.  คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจการสารบรรณ ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา 
   ๓.๑.๑  ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารทั้งในและต่างประเทศ หรือเทียบเท่า  
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๑.๒  มีพ้ืนฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไปในสาขานิติศาสตร์ 
รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ และภาษาศาสตร์ เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ    
 ๓.๒ การฝึก 
   ๓.๒.๑  ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๑ ต้องส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียน 
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
    ๓.๒.๒  ส าเร็จหลักสูตรโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๒.๓  ส าเร็จหลักสูตรนายทหารสารบรรณชั้นนาวาอากาศ เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
  ๓.๓ ประสบการณ์ 
   ผู้ที่ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศระดับ ๕ ของจ าพวกทหารอ่ืนแล้ว  
ต้องปฏิบัติงานในสายงานสารบรรณติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น  
  ๓.๔ อ่ืน ๆ         - 

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
เรืออากาศเอก - นาวาอากาศโท 

 
 
 
 
 
 
 
 
    



- ๑๖๖ - 
 

 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร       ลชทอ.๗๐๑๓ (ข้ันช านาญ) 
                            นายทหารสารบรรณ                               ลชทอ.๗๐๑๑ (แรกตั้ง) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 ด าเนินการ ประสานงาน ควบคุม และก ากับดูแลเกี่ยวกับงานในสายงานสารบรรณ 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑ ด าเนินการเกี่ยวกับงานในสายงานสารบรรณ 
  ๒.๒ ประสานงาน และติดตามเกี่ยวกับงานในสายงานสารบรรณ 
  ๒.๓ ควบคุม ก ากับดูแล การด าเนินการเกี่ยวกับงานในสายงานสารบรรณ 
  ๒.๔ เสนอแนะผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานในสายงานสารบรรณ 

๓.  คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานสารบรรณ ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา 
   ๓.๑.๑  ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารทั้งในและต่างประเทศ หรือเทียบเท่า  
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น  
   ๓.๑.๒  มีพ้ืนฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไปในสาขานิติศาสตร์, 
รัฐศาสตร์, สังคมศาสตร์ และภาษาศาสตร์ เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
 ๓.๒ การฝึก 
   ๓.๒.๑  ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๑ ต้องส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียน
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๒.๒  ส าเร็จหลักสูตรนายทหารสารบรรณชั้นเรืออากาศ เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
  ๓.๓ ประสบการณ์ 
   ปฏิบัติงานในสายงานสารบรรณมาแล้วติดต่อกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า  ๑๒ เดือน 
เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น    
  ๓.๔ อ่ืน ๆ         - 

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
เรืออากาศตรี  -  เรืออากาศเอก 

 
 
 
 
 
 



 
 

ความช านาญทหารอากาศจ าพวกทหารลาดตระเวนทางอากาศ 
เลขหมายจ าพวก ๗๑ 

            
           หน้า 
ค าน า             ๑๖๘ 
แผนภูม ิ           ๑๖๙ 
ความช านาญทหารอากาศ 

ลชทอ.    ชื่อความช านาญ 

๗๑๑๖    นายทหารลาดตระเวนทางอากาศอาวุโส        ๑๗๐ 
๗๑๑๕    นายทหารลาดตระเวนทางอากาศชั้นสูง    ๑๗๑ 
๗๑๑๓    นายทหารลาดตระเวนทางอากาศ     ๑๗๒
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๖๘ - 
 

ค าน า 
จ าพวกทหารลาดตระเวนทางอากาศ 

 จ าพวกทหารลาดตระเวนทางอากาศ หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ในหน้าที่เกี่ยวกับ
งานในสายงานลาดตระเวนทางอากาศ อันได้แก่ ถ่ายภาพนิ่ง การภาพยนตร์ และวีดิทัศน์ การถ่ายภาพทางอากาศ 
การแปลความภาพถ่าย การพราง รวมทั้งการซ่อม สร้าง ดัดแปลงอุปกรณ์สายถ่ายรูป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๖๙ - 
 

แผนภูมิจ าพวกทหารนายทหารสัญญาบัตร 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายทหารลาดตระเวนทางอากาศอาวุโส 
๗๑๑๖ 

(ลชทอ.แรกตั้ง ๗๑๑๑) 
 

หลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนด 
หรือมีคุณสมบัติครบถ้วน 

นาวาอากาศตรี  - นาวาอากาศเอก 

เรืออากาศเอก  - นาวาอากาศโท 

เรืออากาศตรี  - เรืออากาศเอก 

นายทหารลาดตระเวนทางอากาศชั้นสูง 
๗๑๑๕ 

(ลชทอ.แรกตั้ง ๗๑๑๑) 
 

นายทหารลาดตระเวนทางอากาศ 
๗๑๑๓ 

(ลชทอ.แรกตั้ง ๗๑๑๑) 
 

หลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนด 



- ๑๗๐ - 

 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร         ลชทอ.๗๑๑๖ (ข้ันบริหาร) 
                     นายทหารลาดตระเวนทางอากาศอาวุโส               ลชทอ.๗๑๑๑ (แรกตั้ง) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 มีความสามารถในการอ านวยการ บริหารโครงการ ประสานงาน ควบคุม ก ากับดูแล  
เกี่ยวกับการถ่ายภาพนิ่ง การภาพยนตร์และวีดิทัศน์ การถ่ายภาพทางอากาศ การแปลความภาพถ่าย 
การพราง รวมทั้งการซ่อม  สร้าง และดัดแปลงอุปกรณ์สายถ่ายรูป 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑ อ านวยการ และบริหารโครงการเกี่ยวกับงานในสายงานลาดตระเวนทางอากาศ 
  ๒.๒ วางแผน อ านวยการ และติดต่อประสานเกี่ยวกับงานในสายงานลาดตระเวนทางอากาศ 
  ๒.๓ ควบคุม ก ากับดูแล และให้ค าแนะน า เกี่ยวกับงานในสายงานลาดตระเวนทางอากาศ 
  ๒.๔ เสนอแนะ และให้ค าปรึกษาแก่ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานในสายงานลาดตระเวน 
ทางอากาศ 
  ๒.๕ วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการปฏิบัติเกี่ยวกับงานในสายงานลาดตระเวนทางอากาศ 

๓.  คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการในสายงานลาดตระเวนทางอากาศ ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา 
   ๓.๑.๑ ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารทั้งในและต่างประเทศ หรือเทียบเท่า 
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๑.๒ มี พ้ืนฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่ าขึ้น ไป  ในสาขา
วิทยาศาสตร์ทางการถ่ายภาพและเทคโนโลยีทางการพิมพ์, วิศวกรรมศาสตร์ เคมี เคมีเทคนิค ฟิสิกส์ 
สถิติศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นิเทศศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
ภูมิศาสตร์ จิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์  มัณฑนศิลป์ และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการภาพ   
เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
  ๓.๒ การฝึก 
   ๓.๒.๑ ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๑ ต้องส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียน
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
    ๓.๒.๒ ส าเร็จหลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ, 
หลักสูตรโรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า หรือมีคุณสมบัติ 
ตามท่ีก าหนดไว้ในหมวด ๓ ข้อ ๒๐.๑.๓ ของระเบียบนี้  เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๒.๓ ส าเร็จหลักสูตรนายทหารถ่ายรูป หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
  ๓.๓ ประสบการณ์ 
   ผู้ที่ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศระดับ ๖ ของจ าพวกทหารอ่ืนแล้ว  
ต้องปฏิบัติงานในสายงานลาดตระเวนทางอากาศติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน  
เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๔  อ่ืน ๆ           -    

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
นาวาอากาศตรี - นาวาอากาศเอก 

    
 
 



- ๑๗๑ - 
 

 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร          ลชทอ.๗๑๑๕ (ข้ันช านาญมาก)       
                   นายทหารลาดตระเวนทางอากาศชั้นสูง                  ลชทอ.๗๑๑๑ (แรกตั้ง) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 วางแผน อ านวยการ ประสานงาน ควบคุม ก ากับดูแล และด าเนินการเกี่ยวกับงาน 
ในสายงานลาดตระเวนทางอากาศ 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑ ก าหนดแนวทางการปฏิบัติ และด าเนินการเกี่ยวกับงานในสายงานลาดตระเวนทางอากาศ 
  ๒.๒ วางแผน อ านวยการ และติดต่อประสานเกี่ยวกับงานในสายงานลาดตระเวนทางอากาศ 
  ๒.๓ ควบคุม ก ากับดูแล และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับงานในสายงานลาดตระเวนทางอากาศ 
  ๒.๔ เสนอแนะ และให้ค าปรึกษาแก่ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานในสายงานลาดตระเวน
ทางอากาศ 
  ๒.๕ วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการปฏิบัติเกี่ยวกับงานในสายงานลาดตระเวนทางอากาศ 

๓.  คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการสายงานลาดตระเวนทางอากาศ ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา 
   ๓.๑.๑ ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารทั้งในและต่างประเทศ หรือเทียบเท่า
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๑.๒ มี พ้ืนฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้น ไป ในสาขา
วิทยาศาสตร์ทางการถ่ายภาพและเทคโนโลยีทางการพิมพ์, วิศวกรรมศาสตร์ เคมี เคมีเทคนิค ฟิสิกส์  
สถิติศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นิเทศศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
ภูมิศาสตร์ จิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์  มัณฑนศิลป์ และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการภาพ 
เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
 ๓.๒ การฝึก 
   ๓.๒.๑  ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๑ ต้องส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียน
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
    ๓.๒.๒  ส าเร็จหลักสูตรโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๒.๓  ส าเร็จหลักสูตรนายทหารถ่ายรูป เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
  ๓.๓ ประสบการณ ์
   ผู้ที่ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศระดับ ๕ ของจ าพวกทหารอ่ืนแล้ว 
ต้องปฏิบัติงานในสายงานลาดตระเวนทางอากาศติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน 
เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น     
  ๓.๔ อ่ืน ๆ       -    

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
เรืออากาศเอก - นาวาอากาศโท 

    
 
 
 



- ๑๗๒ - 
 

 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร         ลชทอ.๗๑๑๓ (ข้ันช านาญ) 
                      นายทหารลาดตระเวนทางอากาศ                      ลชทอ.๗๑๑๑ (แรกตั้ง) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 ด าเนินการ ประสานงาน ควบคุม และก ากับดูแลเกี่ยวกับงานในสายงานลาดตระเวนทางอากาศ 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑ ด าเนินการเกี่ยวกับงานในสายงานลาดตระเวนทางอากาศ 
  ๒.๒ ประสานงาน และติดตามเกี่ยวกับงานในสายงานลาดตระเวนทางอากาศ 
  ๒.๓ ควบคุม ก ากับดูแล การด าเนินการเกี่ยวกับงานในสายงานลาดตระเวนทางอากาศ 
  ๒.๔ เสนอแนะผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานในสายงานลาดตระเวนทางอากาศ 

๓.  คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการสายงานลาดตระเวนทางอากาศ ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา 
   ๓.๑.๑ ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารทั้งในและต่างประเทศ หรือเทียบเท่า 
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น  
   ๓.๑.๒ มี พ้ืนฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้น ไป ในสาขา
วิทยาศาสตร์ทางการถ่ายภาพและเทคโนโลยีทางการพิมพ์ วิศวกรรมศาสตร์ เคมี เคมีเทคนิค ฟิสิกส์ 
สถิติศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นิเทศศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
ภูมิศาสตร์ จิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มัณฑนศิลป์ และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการภาพ 
เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
  ๓.๒ การฝึก 
   ๓.๒.๑  ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๑ ต้องส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียน
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๒.๒  ส าเร็จหลักสูตรนายทหารถ่ายรูป เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
  ๓.๓ ประสบการณ ์
   ปฏิบัติงานในสายงานลาดตระเวนทางอากาศมาแล้วติดต่อกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 
๑๒ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น    
  ๓.๔ อ่ืน ๆ       - 

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
เรืออากาศตรี - เรืออากาศเอก 

 
 



 
 

ความช านาญทหารอากาศจ าพวกทหารก าลังพล 
เลขหมายจ าพวก ๗๓ 

            
           หน้า 
ค าน า             ๑๗๔ 
แผนภูม ิ           ๑๗๕ 
ความช านาญทหารอากาศ 

ลชทอ.    ชื่อความช านาญ 

๗๓๑๖   นายทหารก าลังพลอาวุโส       ๑๗๖ 
๗๓๑๕    นายทหารก าลังพลชั้นสูง        ๑๗๗ 
๗๓๑๓    นายทหารก าลังพล        ๑๗๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๗๔ - 
 

ค าน า 
จ าพวกทหารก าลังพล 

 จ าพวกทหารก าลั งพล  หมายถึ ง ผู้ที่ มีความรู้ความสามารถในหน้ าที่ เกี่ ยวกับงาน 
ในสายงานก าลังพล อันได้แก่ การจัดหาก าลังพล การบรรจุ การย้ายโอนและการปลดก าลังพล  
การแยกประเภทก าลังพล การควบคุมและพัฒนาก าลังพล การฝึกและศึกษา การปกครองและวินัยทหาร 
การสัสดี บ าเหน็จความชอบและสิทธิก าลังพล การก าลังพลส ารอง และข้อมูลก าลังพล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๗๕ - 
 

แผนภูมิจ าพวกทหารนายทหารสัญญาบัตร 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายทหารก าลังพลอาวุโส 
๗๓๑๖ 

(ลชทอ.แรกตั้ง ๗๓๑๑) 
 

หลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนด 
หรือมีคุณสมบัติครบถ้วน 

นาวาอากาศตรี  - นาวาอากาศเอก 

เรืออากาศเอก - นาวาอากาศโท 

เรืออากาศตรี  - เรืออากาศเอก 

นายทหารก าลังพลชั้นสูง 
๗๓๑๕ 

(ลชทอ.แรกตั้ง ๗๓๑๑) 
 

นายทหารก าลังพล 
๗๓๑๓ 

(ลชทอ.แรกตั้ง ๗๓๑๑) 
 

หลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนด 



- ๑๗๖ - 
 

 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร         ลชทอ.๗๓๑๖ (ข้ันบริหาร) 
                       นายทหารก าลังพลอาวุโส                               ลชทอ.๗๓๑๑ (แรกตั้ง) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 วางแผน อ านวยการ ประสานงาน ควบคุม ก ากับดูแล ตลอดจนบริหารจัดการและพัฒนา
โครงการเกี่ยวกับงานในสายงานก าลังพล 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑ ก าหนดนโยบาย แนวทางการปฏิบัติ และพัฒนาโครงการเกี่ยวกับงานในสายงานก าลังพล 
  ๒.๒ วางแผน อ านวยการ และติดต่อประสานเกี่ยวกับงานในสายงานก าลังพล 
  ๒.๓ ควบคุม ก ากับดูแลและให้ค าแนะน าเกี่ยวกับงานในสายงานก าลังพล 
  ๒.๔ เสนอแนะ และให้ค าปรึกษาแก่ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานในสายงานก าลังพล 
  ๒.๕ วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการปฏิบัติเกี่ยวกับงานในสายงานก าลังพล 

๓.  คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจการก าลังพล ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา 
   ๓.๑.๑  ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารทั้งในและต่างประเทศ หรือเทียบเท่า 
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๑.๒  มีพ้ืนฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป ในสาขานิติศาสตร์ 
รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมศาสตร์ บริหารงานบุคคล บริหารธุรกิจ บริหารทรัพยากรมนุษย์ 
บริหารการศึกษา และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานบุคคล เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
 ๓.๒ การฝึก 
   ๓.๒.๑  ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๑ ต้องส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียน
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
    ๓.๒.๒  ส าเร็จหลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ,  
หลักสูตรโรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส กรมยุทธศึกษาทหารอากาศหรือเทียบเท่า หรือมีคุณสมบัติ 
ตามท่ีก าหนดไว้ในหมวด ๓ ข้อ ๒๐.๑.๓ ของระเบียบนี้ เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๒.๓  ส าเร็จหลักสูตรนายทหารก าลังพล เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
  ๓.๓ ประสบการณ์ 
   ผู้ที่ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศระดับ ๖ ของจ าพวกทหารอ่ืนแล้ว  
ต้องส าเร็จการศึกษาหลักสูตรนายทหารก าลังพล และต้องปฏิบัติงานในสายงานก าลังพลติดต่อกันมาแล้ว
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๖ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๔ อ่ืน ๆ        -    

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
นาวาอากาศตรี - นาวาอากาศเอก 

 
 
 
 
 
 



- ๑๗๗ - 
 

 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร         ลชทอ.๗๓๑๕ (ข้ันช านาญมาก)       
                           นายทหารก าลังพลชั้นสูง                           ลชทอ.๗๓๑๑ (แรกตั้ง) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 วางแผน อ านวยการ ประสานงาน ควบคุม ก ากับดูแล และด าเนินการเกี่ยวกับงานในสายงาน
ก าลังพล 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑ ก าหนดแนวทางการปฏิบัติ และด าเนินการเกี่ยวกับงานในสายงานก าลังพล 
  ๒.๒ วางแผน อ านวยการ และติดต่อประสานเกี่ยวกับงานในสายงานก าลังพล 
  ๒.๓ ควบคุม ก ากับดูแล และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับงานในสายงานก าลังพล 
  ๒.๔ เสนอแนะ และให้ค าปรึกษาแก่ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานในสายงานก าลังพล 
  ๒.๕ วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการปฏิบัติเกี่ยวกับงานในสายงานก าลังพล 

๓.  คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจการก าลังพล ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา 
   ๓.๑.๑  ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารทั้งในและต่างประเทศ หรือเทียบเท่า  
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๑.๒  มีพ้ืนฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไปในสาขานิติศาสตร์ 
รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมศาสตร์ บริหารงานบุคคล บริหารธุรกิจ บริหารทรัพยากรมนุษย์  
บริหารการศึกษา และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานบุคคล เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
 ๓.๒ การฝึก 
   ๓.๒.๑  ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๑ ต้องส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียน
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
    ๓.๒.๒  ส าเร็จหลักสูตรโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๒.๓ ส าเร็จหลักสูตรนายทหารก าลังพล เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
  ๓.๓ ประสบการณ์ 
   ผู้ที่ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศระดับ ๕ ของจ าพวกทหารอ่ืนแล้ว  
ต้องส าเร็จการศึกษาหลักสูตรนายทหารก าลังพล และต้องปฏิบัติงานในสายงานก าลังพลติดต่อกันมาแล้ว
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น     
  ๓.๔ อ่ืน ๆ           -    

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
เรืออากาศเอก - นาวาอากาศโท 

 
 
 
 
 
 
 



- ๑๗๘ - 
 

 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร         ลชทอ.๗๓๑๓ (ข้ันช านาญ) 
                              นายทหารก าลังพล                               ลชทอ.๗๓๑๑ (แรกตั้ง) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 ด าเนินการ ประสานงาน ควบคุม และก ากับดูแลเกี่ยวกับงานในสายงานก าลังพล 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑ ด าเนินการเกี่ยวกับงานในสายงานก าลังพล 
  ๒.๒ ประสานงาน และติดตามเกี่ยวกับงานในสายงานก าลังพล 
  ๒.๓ ควบคุม ก ากับดูแล การด าเนินการเกี่ยวกับงานในสายงานก าลังพล 
  ๒.๔ เสนอแนะผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานในสายงานก าลังพล 

๓.  คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการก าลังพล ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา 
   ๓.๑.๑  ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารทั้งในและต่างประเทศ หรือเทียบเท่า  
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น  
   ๓.๑.๒  มีพ้ืนฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไปในสาขานิติศาสตร์ 
รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมศาสตร์ บริหารงานบุคคล บริหารธุรกิจ บริหารทรัพยากรมนุษย์  
บริหารการศึกษา และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานบุคคล เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
 ๓.๒ การฝึก 
   ๓.๒.๑  ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๑ ต้องส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียน 
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๒.๒  ส าเร็จหลักสูตรนายทหารก าลังพล เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
  ๓.๓ ประสบการณ์ 
   ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรนายทหารก าลังพล และต้องปฏิบัติงานในสายงานก าลังพล
มาแล้วติดต่อกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๘ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น    
  ๓.๔ อ่ืน ๆ              - 

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
เรืออากาศตรี  -  เรืออากาศเอก 

 
 
 
 



 
 

ความช านาญทหารอากาศจ าพวกทหารสวัสดิการ 
เลขหมายจ าพวก ๗๔ 

            
           หน้า 
ค าน า             ๑๘๐ 
แผนภูม ิ           ๑๘๑ 
ความช านาญทหารอากาศ 

ลชทอ.    ชื่อความช านาญ 

๗๔๑๖   นายทหารสวัสดิการอาวุโส      ๑๘๒ 
๗๔๑๕    นายทหารสวัสดิการชั้นสูง      ๑๘๓ 
๗๔๑๓    นายทหารสวัสดิการ       ๑๘๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๘๐ - 
 

ค าน า 
จ าพวกทหารสวัสดิการ 

 
 จ าพวกทหารสวัสดิการ  มีหน้าที่ในการด าเนินการ ก าหนดแผนและนโยบาย ประสานงาน   
และติดตาม ควบคุม ก ากับดูแล ชี้แจงให้ค าแนะน า และรับผิดชอบในสายงานด้านสวัสดิการเกี่ยวกับ  
การบ ารุงววัญ การปปรณีียสสนาม การร้านค้า การจัดหาสินค้า  การบริการสินค้าและคลังสินค้า 
การสงเคราะหส  การสังคมสงเคราะหส  การบริการซักรีด การที่ ดินและอาคาร การฌาปนกิจ  
การฌาปนสถานและสุสาน กิจการทหารผ่านศึก การกสิกรรม การเลี้ยงสัตวส การฝึกและส่งเสริมอาชีพ 
การสโมสร การบริการและบันเทิง การเผยแพร่ความรู้ การพักผ่อนหย่อนใจ การกีฬา การส่งเสริมการกีฬา 
การเสริมสร้างสมรรถภาพ การฝึกและการแว่งวัน การบ ารุงรักณาสถานที่และอุปกรีสการกีฬา  
ตลอดจนการบ าบัดทุกวสบ ารุงสุวให้แก่ก าลังพลและครอบครัว   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๘๑ - 
 

แผนภูมิจ าพวกทหารนายทหารสัญญาบัตร 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายทหารสวัสดิการอาวุโส 
๗๔๑๖ 

(ลชทอ.แรกตั้ง ๗๔๑๑) 
 

หลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนด 
หรือมีคุีสมบัติครบถ้วน 

นาวาอากาศตรี - นาวาอากาศเอก 

เรืออากาศเอก  - นาวาอากาศโท 

เรืออากาศตรี  - เรืออากาศเอก 

นายทหารสวัสดิการชั้นสูง 
๗๔๑๕ 

(ลชทอ.แรกตั้ง ๗๔๑๑) 
 

นายทหารสวัสดิการ 
๗๔๑๓ 

(ลชทอ.แรกตั้ง ๗๔๑๑) 
 

หลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนด 



- ๑๘๒ - 
 

 ความช านาญทหารอากาศวองนายทหารสัญญาบัตร     ลชทอ.๗๔๑๖ (ว้ันบริหาร) 
                      นายทหารสวัสดิการอาวุโส                       ลชทอ.๗๔๑๑ (แรกตั้ง) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 มีความช านาญในการวางแผน อ านวยการ ประสานงาน ควบคุม ก ากับดูแล และให้ค าแนะน า
แก่ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับสายงานสวัสดิการ 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑ วางแผน อ านวยการ เกี่ยวกับกิจการสวัสดิการ 
  ๒.๒ ประสานงานเกี่ยวกับสายงานสวัสดิการ 
  ๒.๓ ควบคุม ก ากับดูแลกิจการในสายงานสวัสดิการ 
  ๒.๔ เสนอแนะ และให้ค าปรึกณาแก่ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับสายงานสวัสดิการ 
  ๒.๕  วิเคราะหส และประเมินผลการปฏิบัติเกี่ยวกับสายงานสวัสดิการ 

๓.  คุีสมบัติ 
 มีความรู้ความเว้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการในสายงานสวัสดิการ ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกณา 
   ๓.๑.๑ ส าเร็จการศึกณาจากโรงเรียนทหารทั้งในและต่างประเทศ หรือเทียบเท่า  
และปด้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุีสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๑.๒ มีพ้ืนฐานการศึกณาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าวึ้นปปในสาวานิติศาสตรส 
รัฐศาสตรส เศรณฐศาสตรส  การบริหารงานบุคคล สังคมสงเคราะหสศาสตรส  เกณตรศาสตรสทั่วปป 
วิทยาศาสตรสและเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตรสการกีฬา บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอรส คหกรรมศาสตรส 
และพลศึกณา เป็นคุีสมบัติที่ต้องการ 
 ๓.๒ การฝึก 
   ๓.๒.๑ ผู้ที่ปม่ส าเร็จการศึกณาตามว้อ ๓.๑.๑ ต้องส าเร็จการศึกณาจากโรงเรียน
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกณาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุีสมบัติที่จ าเป็น 
    ๓.๒.๒ ส าเร็จหลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกณาทหารอากาศ, 
หลักสูตรโรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส กรมยุทธศึกณาทหารอากาศหรือเทียบเท่า หรือมีคุีสมบัติ
ตามท่ีก าหนดปว้ในหมวด ๓ ว้อ ๒๐.๑.๓ วองระเบียบนี้ เป็นคุีสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๒.๓ ส าเร็จหลักสูตรนายทหารสวัสดิการ เป็นคุีสมบัติที่ต้องการ 
  ๓.๓ ประสบการีส 
   ผู้ที่ปด้รับเลวหมายความช านาญทหารอากาศระดับ ๖ วองจ าพวกทหารอ่ืนแล้ว  
ต้องปฏิบัติงานในสายงานสวัสดิการติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาปม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน เป็นคุีสมบัติ
ที่จ าเป็น 
  ๓.๔ อ่ืน ๆ              -    

๔.  เกีฑสการครองยศ 
นาวาอากาศตรี - นาวาอากาศเอก 

 
 
 
 
 



- ๑๘๓ - 
 

 ความช านาญทหารอากาศวองนายทหารสัญญาบัตร          ลชทอ.๗๔๑๕ (ว้ันช านาญมาก)       
                         นายทหารสวัสดิการชั้นสูง                            ลชทอ.๗๔๑๑ (แรกตั้ง) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 วางแผน อ านวยการ ประสานงาน ควบคุม ก ากับดูแล ให้ว่าวสารและค าแนะน าแก่ผู้บังคับบัญชา
เกี่ยวกับงานในสายงานสวัสดิการ 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑ วางแผน ด าเนินการ และก าหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับกิจการสวัสดิการ 
  ๒.๒ ประสานงานเกี่ยวกับสายงานสวัสดิการ 
  ๒.๓ ควบคุม ก ากับ ดูแลกิจการในสายงานสวัสดิการ 
  ๒.๔ เสนอแนะผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับสายงานสวัสดิการ 
  ๒.๕ วิเคราะหส และประเมินผลการปฏิบัติเกี่ยวกับสายงานสวัสดิการ 

๓.  คุีสมบัติ 
 มีความรู้ความเว้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการในสายงานสวัสดิการ ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกณา 
   ๓.๑.๑  ส าเร็จการศึกณาจากโรงเรียนทหารทั้งในและต่างประเทศ หรือเทียบเท่า  
และปด้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุีสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๑.๒ มีพ้ืนฐานการศึกณาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าวึ้นปปในสาวานิติศาสตรส 
รัฐศาสตรส เศรณฐศาสตรส การบริหารงานบุคคล สังคมสงเคราะหสศาสตรส เกณตรศาสตรสทั่วปป 
วิทยาศาสตรสและเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตรสการกีฬา บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอรส คหกรรมศาสตรส 
และพลศึกณา เป็นคุีสมบัติที่ต้องการ 
 ๓.๒ การฝึก 
   ๓.๒.๑  ผู้ที่ปม่ส าเร็จการศึกณาตามว้อ ๓.๑.๑ ต้องส าเร็จการศึกณาจากโรงเรียน
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกณาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุีสมบัติที่จ าเป็น 
    ๓.๒.๒  ส าเร็จหลักสูตรโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง กรมยุทธศึกณาทหารอากาศ 
เป็นคุีสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๒.๓  ส าเร็จหลักสูตรนายทหารสวัสดิการ เป็นคุีสมบัติที่ต้องการ 
  ๓.๓ ประสบการีส 
   ผู้ที่ปด้รับเลวหมายความช านาญทหารอากาศระดับ ๕ วองจ าพวกทหารอ่ืนแล้ว 
ต้องปฏิบัติงานในสายงานสวัสดิการติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาปม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน เป็นคุีสมบัติ
ที่จ าเป็น     
  ๓.๔ อ่ืน ๆ          -    

๔.  เกีฑสการครองยศ 
เรืออากาศเอก - นาวาอากาศโท 

 
 
 
 
 



- ๑๘๔ - 
 

 ความช านาญทหารอากาศวองนายทหารสัญญาบัตร         ลชทอ.๗๔๑๓ (ว้ันช านาญ) 
                            นายทหารสวัสดิการ                              ลชทอ.๗๔๑๑ (แรกตั้ง) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 ด าเนินการ ประสานงาน ควบคุม และก ากับดูแลเกี่ยวกับงานในสายงานสวัสดิการ 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑ ด าเนินการเกี่ยวกับกิจกรรรมทางด้านสวัสดิการ การบ ารุงววัญ การปปรณีียสสนาม 
การร้านค้า  การสงเคราะหส การสังคมสงเคราะหส การที่ดินและอาคาร การฌาปนกิจ การฌาปนสถาน
และสุสาน กิจการทหาร-ผ่านศึก การกสิกรรม การเลี้ยงสัตวส การฝึกและการส่งเสริมอาชีพ การสโมสร 
การบริการและบันเทิง การพักผ่อนหย่อนใจ การเผยแพร่ความรู้ การกีฬา การเสริมสร้างสมรรถภาพ 
การบ ารุงรักณาสถานที่และอุปกรีสการกีฬา 
  ๒.๒ ประสานงานและติดตามเกี่ยวกับสายงานสวัสดิการ 
  ๒.๓ ควบคุม ก ากับ ดูแลการด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสายงานสวัสดิการ 
  ๒.๔ เสนอแนะผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับกิจการสวัสดิการ 

๓.  คุีสมบัติ 
 มีความรู้ความเว้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจการสายงานสวัสดิการ ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกณา 
   ๓.๑.๑  ส าเร็จการศึกณาจากโรงเรียนทหารทั้งในและต่างประเทศ หรือเทียบเท่า  
และปด้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุีสมบัติที่จ าเป็น  
   ๓.๑.๒  มีพ้ืนฐานการศึกณาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าวึ้นปปในสาวานิติศาสตรส 
รัฐศาสตรส เศรณฐศาสตรส การบริหารงานบุคคล สังคมสงเคราะหสศาสตรส เกณตรศาสตรสทั่วปป 
วิทยาศาสตรสและเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตรสการกีฬา บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอรส คหกรรมศาสตรส 
และพลศึกณา เป็นคุีสมบัติที่ต้องการ 
 ๓.๒ การฝึก 
   ๓.๒.๑ ผู้ที่ปม่ส าเร็จการศึกณาตามว้อ ๓.๑.๑ ต้องส าเร็จการศึกณาจากโรงเรียน 
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกณาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุีสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๒.๒ ส าเร็จหลักสูตรนายทหารสวัสดิการ เป็นคุีสมบัติที่ต้องการ 
  ๓.๓ ประสบการีส 
   ปฏิบัติงานในสายงานสวัสดิการมาแล้วติดต่อกันเป็นระยะเวลาปม่น้อยกว่า  ๑๒ เดือน 
 เป็นคุีสมบัติที่จ าเป็น    
  ๓.๔ อ่ืน ๆ -   

๔.  เกีฑสการครองยศ 
เรืออากาศตรี  -  เรืออากาศเอก 



 
 

ความช านาญทหารอากาศจ าพวกทหารการศึกษาและการฝึก 
เลขหมายจ าพวก ๗๕ 

            
           หน้า 
ค าน า              ๑๘๖ 
แผนภูม ิ           ๑๘๗ 
ความช านาญทหารอากาศ 

ลชทอ.    ชื่อความช านาญ 

๗๕๑๖   นายทหารการศึกษาและการฝึกอาวุโส    ๑๘๘ 
๗๕๑๕    นายทหารการศึกษาและการฝึกชั้นสูง     ๑๘๙ 
๗๕๑๓  นายทหารการศึกษาและการฝึก       ๑๙๐
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๘๖ - 
 

ค าน า 
จ าพวกทหารการศึกษาและการฝึก 

 
 จ าพวกทหารการศึกษาและการฝึก หมายถึง ผู้ที่ปฏิบัติงานด้านการศึกษาและการฝึก  
เพ่ือพัฒนาก าลังพลในทุกสายวิทยาการของกองทัพอากาศ โดยมีลักษณะงานที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกัน 
ได้แก่ งานพัฒนาหลักสูตร งานโครงการศึกษา งานบริหารงานการศึกษา งานสอนฝึกอบรม งานวัดผล
และประเมินผล รวมถึงงานเอกสารต ารา  งานสนับสนุนความรู้ในสายวิทยาการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๘๗ - 
 

แผนภูมิจ าพวกทหารนายทหารสัญญาบัตร 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายทหารการศึกษาและการฝึกอาวุโส 
๗๕๑๖ 

(ลชทอ.แรกตั้ง ๗๕๑๑) 
 

หลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนด 
หรือมีคุณสมบัติครบถ้วน 

นาวาอากาศตรี - นาวาอากาศเอก 

เรืออากาศเอก  - นาวาอากาศโท 

เรืออากาศตรี  - เรืออากาศเอก 

นายทหารการศึกษาและการฝึกชั้นสูง 
๗๕๑๕ 

(ลชทอ.แรกตั้ง ๗๕๑๑) 
 

นายทหารการศึกษาและการฝึก 
๗๕๑๓ 

(ลชทอ.แรกตั้ง ๗๕๑๑) 
 

หลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนด 



- ๑๘๘ - 
 

 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร         ลชทอ.๗๕๑๖ (ข้ันบริหาร) 
  นายทหารการศึกษาและการฝึกอาวุโส               ลชทอ.๗๕๑๑ (แรกตั้ง) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 สามารถปฏิบัติงานด้านการศึกษาและการฝึกในระดับผู้บริหาร ได้แก่  งานพัฒนาหลักสูตร 
งานโครงการศึกษา งานบริหารการศึกษา งานสอน ฝึก อบรม งานวัดและประเมินผล รวมถึงงานเอกสารต ารา 
งานสนับสนุนความรู้ในสายวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑  ก าหนดเป้าหมาย นโยบาย วางแผน แนวทางปฏิบัติ  
       ๒.๒  อ านวยการ ประสานงาน  
        ๒.๓  ควบคุมก ากับดูแล และให้ค าแนะน า 
        ๒.๔  เสนอแนะ และให้ค าปรึกษาแก่ผู้บังคับบัญชา 
        ๒.๕  ประเมินผลและพัฒนาระบบ 
        ๒.๖  สอน ฝึก อบรม ในสถาบันการศึกษาของกองทัพอากาศ 

๓.  คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการสายงานการศึกษาและการฝึก ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา 
   ๓.๑.๑  ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารทั้งในและต่างประเทศ หรือเทียบเท่า  
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๑.๒  มีพ้ืนฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไปทางการศึกษา  
เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ  
 ๓.๒ การฝึก 
   ๓.๒.๑  ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๑ ต้องส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียน
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๒.๒  ส าเร็จหลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ, 
หลักสูตรโรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า หรือมีคุณสมบัติ
ตามท่ีก าหนดไว้ในหมวด ๓ ข้อ ๒๐.๑.๓ ของระเบียบนี้ เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๒.๓  ส าเร็จหลักสูตรผู้บริหารการศึกษา หรือหลักสูตรนายทหารการศึกษาและการฝึก 
เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
  ๓.๓ ประสบการณ์ 
   ผู้ที่ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศระดับ ๖ ของจ าพวกทหารอ่ืนแล้วจะต้อง
ส าเร็จหลักสูตรผู้บริหารการศึกษา หรือหลักสูตรนายทหารการศึกษาและการฝึก หรือเทียบเท่า  
และจะต้องปฏิบัติงานในสายงานการศึกษาติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๔ อ่ืน ๆ             
  การพิจารณาหลักสูตรเทียบเท่า ให้อยู่ในอ านาจของคณะกรรมการการศึกษาของ ยศ.ทอ.  

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
นาวาอากาศตรี - นาวาอากาศเอก 

 
 
 



- ๑๘๙ - 
 

 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร          ลชทอ.๗๕๑๕ (ข้ันช านาญมาก) 
  นายทหารการศึกษาและการฝึกชั้นสูง                  ลชทอ.๗๕๑๑ (แรกตัง้) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 สามารถปฏิบัติงานด้านการศึกษาและการฝึกในระดับหัวหน้างาน ได้แก่ งานพัฒนาหลักสูตร 
งานโครงการศึกษา งานบริหารการศึกษา งานสอน ฝึก อบรม งานวัดและประเมินผล รวมถึงงานเอกสาร
ต ารา งานสนับสนุนความรู้ในสายวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 

๒. หน้าที่และความรับผิดชอบ 
        ๒.๑  ก าหนดแนวทางปฏิบัติ และด าเนินการ 
        ๒.๒  วางแผน อ านวยการ ประสานงาน  
        ๒.๓  ควบคุมก ากับดูแล และให้ค าแนะน า 
        ๒.๔  เสนอแนะ และให้ค าปรึกษาแก่ผู้บังคับบัญชา 
        ๒.๕  ประเมินผลและพัฒนาระบบ 
        ๒.๖  สอน ฝึก อบรม ในสถาบันการศึกษาของกองทัพอากาศ 

๓. คุณสมบัติ 
        มีความรู้ความสามารถเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการสายงานการศึ กษาและการฝึก 
ประกอบด้วย 
 ๓.๑ การศึกษา 
  ๓.๑.๑ ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารทั้งในและต่างประเทศ หรือเทียบเท่า  
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๑.๒ มีพ้ืนฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไปทางการศึกษา  
เป็นคุณสมบัติทีต่้องการ 
 ๓.๒ การฝึก 
  ๓.๒.๑ ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๑ ต้องส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียน
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๒.๒ ส าเร็จหลักสูตรโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ  
หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๒.๓  ส าเร็จหลักสูตรผู้บริหารการศึกษา หรือหลักสูตรนายทหารการศึกษาและการฝึก 
เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
  ๓.๓ ประสบการณ์ 
   ผู้ที่ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศระดับ ๕ ของจ าพวกทหารอ่ืนแล้ว  
จะต้องส าเร็จหลักสูตรผู้บริหารการศึกษา หรือหลักสูตรนายทหารการศึกษาและการฝึก หรือเทียบเท่า 
และจะต้องปฏิบัติงานในสายงานการศึกษาติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น  
  ๓.๔ อ่ืน ๆ 
  การพิจารณาหลักสูตรเทียบเท่า ให้อยู่ในอ านาจของคณะกรรมการการศึกษาของ ยศ.ทอ.           

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
เรืออากาศเอก - นาวาอากาศโท 

    
 
 



- ๑๙๐ - 
 

 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร         ลชทอ.๗๕๑๓ (ข้ันช านาญ) 
                    นายทหารการศึกษาและการฝึก                         ลชทอ.๗๕๑๑ (แรกตั้ง) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 สามารถปฏิบัติงานด้านการศึกษาและการฝึกในระดับผู้ปฏิบัติ ได้แก่  งานพัฒนาหลักสูตร  
งานโครงการศึกษา งานบริหารการศึกษา งานสอน ฝึก อบรม งานวัดและประเมินผล รวมถึงงานเอกสารต ารา 
งานสนับสนุนความรู้ในสายวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ๒.๑  ด าเนินการ 
 ๒.๒  ประสานงาน ติดตามงาน  
 ๒.๓  ควบคุมก ากับดูแล และให้ค าแนะน า 
        ๒.๔  เสนอแนะ และให้ค าปรึกษาแก่ผู้บังคับบัญชา 
        ๒.๕  ประเมินผลและพัฒนาการปฏิบัติงาน 
        ๒.๖  สอน ฝึก อบรม ในสถาบันการศึกษาของกองทัพอากาศ 

๓.  คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจการสายงานการศึกษาและการฝึก  
ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา 
   ๓.๑.๑  ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารทั้งในและต่างประเทศ หรือเทียบเท่า  
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น  
  ๓.๑.๒  มีพ้ืนฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไปทางการศึกษา  
เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ  
 ๓.๒ การฝึก 
   ๓.๒.๑  ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๑ ต้องส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียน
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๒.๒   ส าเร็จหลักสูตรนายทหารการศึกษาและการฝึก เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
  ๓.๓ ประสบการณ์ 
   ๓.๓.๑ ผู้ที่อยู่ในจ าพวกทหารการศึกษาและการฝึก จะเลื่อนระดับความช านาญ 
ต้องปฏิบัติงานในสายงานการศึกษาและการฝึกมาแล้วติดต่อกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า  ๑๒ เดือน  
เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๓.๒  ผู้ที่ไม่ได้อยู่ในจ าพวกทหารการศึกษาและการฝึก ต้องปฏิบัติงานในสายงาน
การศึกษาและการฝึกติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๘ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๔ อ่ืน ๆ     
  การพิจารณาหลักสูตรเทียบเท่า ให้อยู่ในอ านาจของคณะกรรมการการศึกษาของ ยศ.ทอ.  

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
เรืออากาศตรี  -  เรืออากาศเอก 

 
 



 
 

ความช านาญทหารอากาศจ าพวกทหารดุริยางค์ 
เลขหมายจ าพวก ๗๖ 

            
           หน้า 
ค าน า             ๑๙๒ 
แผนภูม ิ            ๑๙๓ 
ความช านาญทหารอากาศ 

ลชทอ.    ชื่อความช านาญ 

๗๖๑๖   นายทหารดุริยางค์อาวุโส        ๑๙๔ 
๗๖๑๕    นายทหารดุริยางค์ชั้นสูง         ๑๙๕ 
๗๖๑๓    นายทหารดุริยางค์        ๑๙๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๙๒ - 
 

ค าน า 
จ าพวกทหารดุริยางค์ 

 จ าพวกทหารดุริยางค์ หมายถึง ผู้ที่มีหน้าที่และคุณลักษณะเฉพาะอย่างด้านกิจการดุริยางค์  
ของกองทัพอากาศ มีความสามารถในการตรวจแนะน าฝึกซ้อมด้านเทคนิคเกี่ยวกับการดนตรี  
สามารถให้จังหวะและน าวงดนตรี สามารถเป็นผู้ควบคุมบังคับบัญชาวงดนตรี ตลอดจนด าเนินการ
พิจารณาให้การบริการด้านดนตรีและการบันเทิงเป็นไปตามความมุ่งหมายของทางราชการได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๙๓ - 
 

แผนภูมิจ าพวกทหารนายทหารสัญญาบัตร 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายทหารดุริยางค์อาวุโส 
๗๖๑๖ 

(ลชทอ.แรกตั้ง ๗๖๑๑) 
 

หลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนด 
หรือมีคุณสมบัติครบถ้วน 

นาวาอากาศตรี  - นาวาอากาศเอก 

เรืออากาศเอก  - นาวาอากาศโท 

เรืออากาศตรี  - เรืออากาศเอก 

นายทหารดุริยางค์ชั้นสูง 
๗๖๑๕ 

(ลชทอ.แรกตั้ง ๗๖๑๑) 
 

นายทหารดุริยางค์ 
๗๖๑๓ 

(ลชทอ.แรกตั้ง ๗๖๑๑) 
 

หลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนด 



- ๑๙๔ - 
 

 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร         ลชทอ.๗๖๑๖ (ข้ันบริหาร) 
                          นายทหารดุริยางค์อาวุโส                           ลชทอ.๗๖๑๑ (แรกตั้ง) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 วางแผน อ านวยการ ประสานงาน ควบคุม ก ากับดูแล ตลอดจนบริหารจัดการ และพัฒนา
โครงการเกี่ยวกับงานในสายงานดุริยางค์ 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑ ก าหนดนโยบาย แนวทางการปฏิบัติ และพัฒนาโครงการเกี่ยวกับงานในสายงานดุริยางค์ 
  ๒.๒ วางแผน อ านวยการ และติดต่อประสานเกี่ยวกับงานในสายงานดุริยางค์ 
  ๒.๓ ควบคุม ก ากับดูแล และให้ค าแนะน า เกี่ยวกับงานในสายงานดุริยางค์ 
  ๒.๔ เสนอแนะ และให้ค าปรึกษาแก่ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานในสายงานดุริยางค์ 
  ๒.๕ วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการปฏิบัติเกี่ยวกับงานในสายงานดุริยางค์ 

๓.  คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจการดุริยางค์ ประกอบด้วย 
 ๓.๑ การศึกษา 
   ๓.๑.๑  ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารทั้งในและต่างประเทศ หรือเทียบเท่า  
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๑.๒ มีพ้ืนฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป ในสาขาวิชาการดนตรี 
เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ  
 ๓.๒ การฝึก 
   ๓.๒.๑  ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๑ ต้องส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียน
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๒.๒  ส าเร็จหลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ, 
หลักสูตรโรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า หรือมีคุณสมบัติ
ตามท่ีก าหนดไว้ในหมวด ๓ ข้อ ๒๐.๑.๓ ของระเบียบนี้ เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๓ ประสบการณ์ 
   ผู้ที่ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศระดับ ๖ ของจ าพวกทหารอ่ืนแล้ว  
ต้องมีประสบการณ์ในการอ านวยการหน้าที่ต่าง ๆ เช่น การจัดบริการดนตรี และการฝึกวงดนตรี
ติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๔ อ่ืน ๆ            -    

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
นาวาอากาศตรี - นาวาอากาศเอก 

    
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๙๕ - 
 

 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร          ลชทอ.๗๖๑๕ (ข้ันช านาญมาก)       
                          นายทหารดุริยางค์ชั้นสูง                          ลชทอ.๗๖๑๑ (แรกตั้ง) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 วางแผน อ านวยการ ประสานงาน ควบคุม ก ากับดูแล และด าเนินการเกี่ยวกับงานในสายงาน 
ดุริยางค ์

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑ ก าหนดแนวทางการปฏิบัติ และด าเนินการเกี่ยวกับงานในสายงานดุริยางค์ 
  ๒.๒ วางแผน อ านวยการ และติดต่อประสานเกี่ยวกับงานในสายงานดุริยางค์ 
  ๒.๓ ควบคุม ก ากับดูแล และให้ค าแนะน า เกี่ยวกับงานในสายงานดุริยางค์ 
  ๒.๔ เสนอแนะ และให้ค าปรึกษาแก่ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานในสายงานดุริยางค์ 
  ๒.๕ วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการปฏิบัติเกี่ยวกับงานในสายงานดุริยางค์ 

๓.  คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความสามารถเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจการดุริยางค์ ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา 
   ๓.๑.๑ ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารทั้งในและต่างประเทศ หรือเทียบเท่า 
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๑.๒ มีพ้ืนฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป ในสาขาวิชาการดนตรี 
เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ  
 ๓.๒ การฝึก 
   ๓.๒.๑ ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๑ ต้องส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียน
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
    ๓.๒.๒ ส าเร็จหลักสูตรโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
 ๓.๓ ประสบการณ์ 
   ผู้ที่ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศระดับ ๕ ของจ าพวกทหารอ่ืนแล้ว  
ต้องมีประสบการณ์ในการอ านวยการหน้าที่ต่าง ๆ เช่น การจัดบริการดนตรี และการฝึกวงดนตรี
ติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น    
  ๓.๔ อ่ืน ๆ        -    

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
เรืออากาศเอก - นาวาอากาศโท 

    
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๙๖ - 
 

 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร         ลชทอ.๗๖๑๓ (ข้ันช านาญ) 
                              นายทหารดุริยางค์                              ลชทอ.๗๖๑๑ (แรกตั้ง) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 ด าเนินการ ประสานงาน ควบคุม และก ากับดูแลเกี่ยวกับงานในสายงานดุริยางค์ 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑ ด าเนินการเกี่ยวกับงานในสายงานดุริยางค์ 
  ๒.๒ ประสานงาน และติดตามเกี่ยวกับงานในสายงานดุริยางค์ 
  ๒.๓ ควบคุม ก ากับดูแล การด าเนินการเกี่ยวกับงานในสายงานดุริยางค์ 
  ๒.๔ เสนอแนะผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานในสายงานดุริยางค์ 

๓.  คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจการในสายงานดุริยางค์ ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา 
   ๓.๑.๑  ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารทั้งในและต่างประเทศ หรือเทียบเท่า  
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น  
  ๓.๑.๒  มีพ้ืนฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไปในสาขาวิชาการดนตรี 
เป็นคณุสมบัติที่ต้องการ  
 ๓.๒ การฝึก 
   ๓.๒.๑  ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๑ ต้องส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียน
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๒.๒  ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรของสายวิทยาการดุริยางค์ เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
 ๓.๓ ประสบการณ์ 
   มีประสบการณ์ในการวางแผนและอ านวยการในหน้าที่ต่าง ๆ เช่น การจัดบริการดนตรี  
และการฝึกวงดนตรี มาแล้วติดต่อกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๔ อ่ืน ๆ              - 

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
เรืออากาศตรี  -  เรืออากาศเอก 

 
 
 
 



 
 

ความช านาญทหารอากาศจ าพวกทหารสารวัตร 
เลขหมายจ าพวก ๗๗ 

            
           หน้า 
ค าน า             ๑๙๘ 
แผนภูม ิ           ๑๙๙ 
ความช านาญทหารอากาศ 

ลชทอ.    ชื่อความช านาญ 

๗๗๑๖   นายทหารสารวัตรอาวุโส      ๒๐๐ 
๗๗๑๕    นายทหารสารวัตรชั้นสูง       ๒๐๑ 
๗๗๑๓    นายทหารสารวัตร      ๒๐๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๙๘ - 
 

ค าน า 
จ าพวกทหารสารวัตร 

 จ าพวกทหารสารวัตร มีหน้าที่ในการด าเนินการ ก าหนดแผนและนโยบาย ประสานงาน  
และติดตาม ควบคุม ก ากับดูแล ชี้แจงให้ค าแนะน า และรับผิดชอบในสายงานสารวัตรทหารเกี่ยวกับ  
การตรวจตรา ควบคุม ทหาร ข้าราชการกลาโหมพลเรือน ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ในสังกัด
กระทรวงกลาโหม อยู่ในระเบียบ วินัย และศีลธรรมอันดี การว่ากล่าวตักเตือนและจับกุมทหาร 
ข้าราชการกลาโหมพลเรือน ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ในสังกัดกระทรวงกลาโหมที่กระท าความผิด 
การสอบสวนคดีอาญา ซึ่งอยู่ในอ านาจศาลทหาร การควบคุมการจราจร ในกิจการทหาร การรักษา
ความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อย และอารักขาบุคคลส าคัญ การปฏิบัติเกี่ยวกับงานเรือนจ าทหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๙๙ - 
 

แผนภูมิจ าพวกทหารนายทหารสัญญาบัตร 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายทหารสารวัตรอาวุโส 
๗๗๑๖ 

(ลชทอ.แรกตั้ง ๗๗๑๑) 
 

หลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนด 
หรือมีคุณสมบัติครบถ้วน 

นาวาอากาศตรี  - นาวาอากาศเอก 

เรืออากาศเอก  - นาวาอากาศโท 

เรืออากาศตรี  - เรืออากาศเอก 

นายทหารสารวัตรชั้นสูง 
๗๗๑๕ 

(ลชทอ.แรกตั้ง ๗๗๑๑) 
 

นายทหารสารวัตร 
๗๗๑๓ 

(ลชทอ.แรกตั้ง ๗๗๑๑) 
 

หลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนด 



- ๒๐๐ - 
 

 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร         ลชทอ.๗๗๑๖ (ข้ันบริหาร) 
                           นายทหารสารวัตรอาวุโส                           ลชทอ.๗๗๑๑ (แรกตั้ง) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 วางแผนและนโยบาย อ านวยการ ประสานงาน ควบคุม ก ากับดูแล ตลอดจนบริหารจัดการ  
และพัฒนาโครงการเกี่ยวกับงานในสายงานสารวัตรทหาร และงานเรือนจ าทหาร 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑ ก าหนดนโยบาย แนวทางการปฏิบัติ  และพัฒนาโครงการเกี่ยวกับงานในสายงาน
สารวัตรทหาร 
  ๒.๒ วางแผน อ านวยการ และติดต่อประสานเกี่ยวกับงานในสายงานสารวัตรทหาร 
  ๒.๓ ควบคุม ก ากับดูแล และให้ค าแนะน า เกี่ยวกับงานในสายงานสารวัตรทหาร 
  ๒.๔ เสนอแนะ และให้ค าปรึกษาแก่ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานในสายงานสารวัตรทหาร 
  ๒.๕ วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการปฏิบัติเกี่ยวกับงานในสายงานสารวัตรทหาร 

๓.  คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจการสารวัตรทหาร ประกอบด้วย 
 ๓.๑ การศึกษา 
   ๓.๑.๑ ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารทั้งในและต่างประเทศ หรือเทียบเท่า  
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๑.๒ มีพ้ืนฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป ในสาขานิติศาสตร์  
และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องในด้านสังคมวิทยา อาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรม และการบริหารงานการต ารวจ 
เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
 ๓.๒ การฝึก 
   ๓.๒.๑ ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๑ ต้องส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียน
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
    ๓.๒.๒ ส าเร็จหลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ, 
หลักสูตรโรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า หรือมีคุณสมบัติ
ตามท่ีก าหนดไว้ในหมวด ๓ ข้อ ๒๐.๑.๓ ของระเบียบนี้ เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๒.๓  ส าเร็จหลักสูตรนายทหารสารวัตรชั้นสูง หรือหลักสูตรฝ่ายอ านวยการต ารวจ 
เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
  ๓.๓ ประสบการณ์ 
   ผู้ที่ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศระดับ ๖ ของจ าพวกทหารอ่ืนแล้ว  
ต้องปฏิบัติงานในสายงานสารวัตรทหารติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๖ เดือน  
เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
 ๓.๔ อ่ืน ๆ           -    

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
นาวาอากาศตรี - นาวาอากาศเอก 

 
 
 
 



- ๒๐๑ - 
 

 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร          ลชทอ.๗๗๑๕ (ข้ันช านาญมาก)       
                            นายทหารสารวัตรชั้นสูง                           ลชทอ.๗๗๑๑ (แรกตั้ง) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 วางแผน อ านวยการ ประสานงาน ควบคุม ก ากับดูแล ตลอดจนบริหารจัดการและพัฒนา
โครงการเกี่ยวกับงานในสายงานสารวัตรทหาร และงานเรือนจ าทหาร 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑ ก าหนดแนวทางการปฏิบัติ และพัฒนาโครงการเก่ียวกับงานในสายงานสารวัตรทหาร 
  ๒.๒ วางแผน อ านวยการ และติดต่อประสานเกี่ยวกับงานในสายงานสารวัตรทหาร 
  ๒.๓ ควบคุม ก ากับดูแล และให้ค าแนะน า เกี่ยวกับงานในสายงานสารวัตรทหาร 
  ๒.๔ เสนอแนะ และให้ค าปรึกษาแก่ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานในสายงานสารวัตรทหาร 
  ๒.๕ วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการปฏิบัติเกี่ยวกับงานสายงานสารวัตรทหาร 

๓.  คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความสามารถเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจการสารวัตรทหาร ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา 
   ๓.๑.๑  ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารทั้ งในและต่างประเทศ หรือเทียบเท่า  
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๑.๒  มีพ้ืนฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป ในสาขานิติศาสตร์  
และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องในด้านสังคมวิทยา อาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรม และการบริหารงานการต ารวจ 
เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ    
 ๓.๒ การฝึก 
   ๓.๒.๑  ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๑ ต้องส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียน
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
    ๓.๒.๒  ส าเร็จหลักสูตรโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๒.๓  ส าเร็จหลักสูตรนายทหารสารวัตรชั้นสูง หรือหลักสูตรฝ่ายอ านวยการต ารวจ
เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
 ๓.๓ ประสบการณ์ 
   ผู้ที่ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศระดับ ๕ ของจ าพวกทหารอ่ืนแล้ว  
ต้องปฏิบัติงานในสายงานสารวัตรทหารติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน  
เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น  
  ๓.๔ อ่ืน ๆ                -    

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
เรืออากาศเอก - นาวาอากาศโท 

 
 
 
 
 



- ๒๐๒ - 
 

 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร       ลชทอ.๗๗๑๓ (ข้ันช านาญ) 
                              นายทหารสารวัตร                               ลชทอ.๗๗๑๑ (แรกตั้ง) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 ด าเนินการ ประสานงาน ควบคุม และก ากับดูแลเกี่ยวกับงานในสายงานสารวัตรทหาร 
และงานเรือนจ าทหาร 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑ ด าเนินการเกี่ยวกับงานในสายงานสารวัตรทหาร 
  ๒.๒ ประสานงาน และติดตามเกี่ยวกับงานในสายงานสารวัตรทหาร 
  ๒.๓ ควบคุม ก ากับดูแล การด าเนินการเกี่ยวกับงานในสายงานสารวัตรทหาร 
  ๒.๔ เสนอแนะผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานในสายงานสารวัตรทหาร 

๓.  คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจการสารวัตรทหาร ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา 
   ๓.๑.๑  ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารทั้งในและต่างประเทศ หรือเทียบเท่า  
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น  
  ๓.๑.๒  มีพ้ืนฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป ในสาขานิติศาสตร์  
และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องในด้านสังคมวิทยา อาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรม และการบริหารงานการต ารวจ  
เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ  
 ๓.๒ การฝึก 
   ๓.๒.๑  ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๑ ต้องส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียน
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๒.๒  ส าเร็จหลักสูตรนายทหารสารวัตร หรือหลักสูตรฝ่ายอ านวยการต ารวจ  
เป็นคุณสมบัติที่ตอ้งการ 
  ๓.๓ ประสบการณ์ 
   ต้อปฏิบัติงานในสายงานสารวัตรทหารติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า  
๑๒ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น  
  ๓.๔ อ่ืน ๆ               - 

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
เรืออากาศตรี  -  เรืออากาศเอก 

 
 



 
 

ความช านาญทหารอากาศจ าพวกทหารอากาศโยธิน 
เลขหมายจ าพวก ๗๘ 

            
            หน้า 
ค าน า             ๒๐๔ 
แผนภูม ิ          ๒๐๕ 
ความช านาญทหารอากาศ 

ลชทอ.    ชื่อความช านาญ 

๗๘๑๖   นายทหารอากาศโยธินอาวุโส      ๒๐๖ 
๗๘๑๕    นายทหารอากาศโยธินชั้นสูง      ๒๐๗ 
๗๘๑๓    นายทหารอากาศโยธิน (อากาศโยธิน)    ๒๐๘ 
๗๘๒๓    นายทหารอากาศโยธิน (ต่อสู้อากาศยาน)    ๒๐๙ 
๗๘๓๓    นายทหารอากาศโยธิน (ปฏิบัติการพิเศษ)     ๒๑๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๐๔ - 
 

ค าน า 
จ าพวกทหารอากาศโยธิน 

 จ าพวกทหารอากาศโยธิน หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในหน้าที่ เกี่ยวกับงาน 
ในสายงานอากาศโยธิน  ซึ่งประกอบด้วย 

  การทหารราบ อันได้แก่ การใช้ก าลังต่อสู้ป้องกันและรักษาที่ตั้งทางทหาร และหน่วยที่ตั้งของ 
ทางราชการจากการโจมตีทางภาคพ้ืนดิน 

  การป้องกันต่อสู้อากาศยาน อันได้แก่ การใช้ก าลังต่อสู้ป้องกันและรักษาที่ตั้ งทางทหาร  
และหน่วยที่ตั้งของทางราชการจากการโจมตีทางภาคอากาศ 

  การปฏิบัติการพิเศษ อันได้แก่ การคุ้มครองป้องกัน อารักข าบุคคลส าคัญ ตลอดจน 
การช่วยเหลือ การชิงคืนบุคคลส าคัญ รวมทั้งการปฏิบัติการช่วยเหลือและกู้ภัยการยึดคืนอากาศยาน  
ที่ถูกยึดครองโดยผู้ก่อการร้าย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๐๕ - 
 

แผนภูมิจ าพวกทหารนายทหารสัญญาบัตร 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายทหารอากาศโยธินอาวุโส 
๗๘๑๖ 

(ลชทอ.แรกตั้ง ๗๘๑๑) 
 

หลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนด 
หรือมีคุณสมบัติครบถ้วน 

นาวาอากาศตรี  - นาวาอากาศเอก 

เรืออากาศเอก  - นาวาอากาศโท 

เรืออากาศตรี  -  
เรืออากาศเอก 

นายทหารอากาศโยธินชั้นสูง 
๗๘๑๕ 

(ลชทอ.แรกตั้ง ๗๘๑๑) 
 

นายทหารอากาศโยธิน 
(อากาศโยธิน) 

๗๘๑๓ 
(ลชทอ.แรกตั้ง ๗๘๑๑) 

 

หลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนด 

นายทหารอากาศโยธิน 
(ต่อสู้อากาศยาน) 

๗๘๒๓ 
(ลชทอ.แรกตั้ง ๗๘๒๑) 

 

นายทหารอากาศโยธิน 
(ปฏิบัติการพิเศษ) 

๗๘๓๓ 
(ลชทอ.แรกตั้ง ๗๘๓๑) 

 



- ๒๐๖ - 
 

 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร         ลชทอ.๗๘๑๖ (ข้ันบริหาร) 
                        นายทหารอากาศโยธินอาวุโส                        ลชทอ.๗๘๑๑ (แรกตั้ง) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 วางแผนและนโยบาย อ านวยการ ประสานงาน ควบคุม ก ากับดูแล ตลอดจนบริหารจัดการ
และพัฒนาโครงการเกี่ยวกับงานในสายงานอากาศโยธิน 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑ ก าหนดนโยบาย แนวทางการปฏิบัติ และพัฒนาโครงการในสายงานอากาศโยธิน 
  ๒.๒ วางแผน อ านวยการ และติดต่อประสานเกี่ยวกับงานในสายงานอากาศโยธิน 
  ๒.๓ ควบคุม ก ากับดูแล และให้ค าแนะน า เกี่ยวกับงานในสายงานอากาศโยธิน 
  ๒.๔ เสนอแนะ และให้ค าปรึกษาแก่ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานในสายงานอากาศโยธิน 
  ๒.๕ วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการปฏิบัติเกี่ยวกับงานในสายงานอากาศโยธิน 

๓.  คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการในสายงานอากาศโยธิน ประกอบด้วย 
 ๓.๑ การศึกษา 
   ๓.๑.๑  ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารทั้งในและต่างประเทศ หรือเทียบเท่า  
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๑.๒  มีพ้ืนฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง 
กับการบริหาร และ/หรือการปกครอง เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
 ๓.๒ การฝึก 
   ๓.๒.๑  ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๑ ต้องส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียน
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
    ๓.๒.๒  ส าเร็จหลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ, 
หลักสูตรโรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า หรือมีคุณสมบัติ
ตามท่ีก าหนดไว้ในหมวด ๓ ข้อ ๒๐.๑.๓ ของระเบียบนี้ เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น    
  ๓.๓ ประสบการณ์ 
   ผู้ที่ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศระดับ ๖ ของจ าพวกทหารอ่ืนแล้ว 
ต้องปฏิบัติงานในสายงานอากาศโยธินติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า  ๑๒ เดือน 
เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
 ๓.๔ อ่ืน ๆ              - 

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
นาวาอากาศตรี - นาวาอากาศเอก 

 
 
 
 
 
 
 



- ๒๐๗ - 
 

 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร          ลชทอ.๗๘๑๕ (ข้ันช านาญมาก)       
                         นายทหารอากาศโยธินชั้นสูง                        ลชทอ.๗๘๑๑ (แรกตั้ง) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 วางแผน อ านวยการ ประสานงาน ควบคุม ก ากับดูแล และด าเนินการเกี่ยวกับงานในสายงาน
อากาศโยธิน 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑ ก าหนดแนวทางการปฏิบัติ และด าเนินการเกี่ยวกับงานในสายงานอากาศโยธิน 
  ๒.๒ วางแผน อ านวยการ และติดต่อประสานเกี่ยวกับงานในสายงานอากาศโยธิน 
  ๒.๓ ควบคุม ก ากับดูแล และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับงานในสายงานอากาศโยธิน 
  ๒.๔ เสนอแนะ และให้ค าปรึกษาแก่ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานในสายงานอากาศโยธิน 
  ๒.๕ วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการปฏิบัติเกี่ยวกับงานในสายงานอากาศโยธิน 

๓.  คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความสามารถเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการในสายงานอากาศโยธิน ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา 
   ๓.๑.๑   ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารทั้งในและต่างประเทศ หรือเทียบเท่า  
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๑.๒   มีพ้ืนฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหาร และ/หรือการปกครอง เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
 ๓.๒ การฝึก 
   ๓.๒.๑   ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๑ ต้องส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียน 
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่าเป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
    ๓.๒.๒   ส าเร็จหลักสูตรโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น     
 ๓.๓ ประสบการณ์ 
   ผู้ที่ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศระดับ ๕ ของจ าพวกทหารอ่ืนแล้ว  
ต้องปฏิบัติงานในสายงานอากาศโยธินติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน 
เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น  
  ๓.๔ อ่ืน ๆ                -    

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
เรืออากาศเอก - นาวาอากาศโท 

 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๐๘ - 
 

 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร         ลชทอ.๗๘๑๓ (ข้ันช านาญ) 
                      นายทหารอากาศโยธิน (อากาศโยธิน)                ลชทอ.๗๘๑๑ (แรกตั้ง) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 ด าเนินการ ประสานงาน ควบคุม และก ากับดูแล เกี่ยวกับงานด้านการทหารราบ 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑ ด าเนินงานเกี่ยวกับงานด้านการทหารราบ 
  ๒.๒ ประสานงาน และติดตามงานเกี่ยวกับงานด้านการทหารราบ 
  ๒.๓ ควบคุม ก ากับดูแล การด าเนินงานเกี่ยวกับการทหารราบ 
  ๒.๔ เสนอแนะผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานด้านการทหารราบ 

๓.  คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความสามารถเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการในสายงานอากาศโยธิน ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา 
   ๓.๑.๑   ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารทั้งในและต่างประเทศ หรือเทียบเท่า  
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๑.๒   มีพ้ืนฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหาร และ/หรือการปกครอง เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
 ๓.๒ การฝึก 
   ๓.๒.๑   ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๑ ต้องส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียน 
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๒.๒   ส าเร็จหลักสูตรทหารอากาศโยธินชั้นนายเรืออากาศ หรือหลักสูตรค้นหา 
และช่วยชีวิต หรือหลักสูตรจู่โจมของกองทัพบก หรือหลักสูตรนักท าลายใต้น้ า จู่โจมของกองทัพเรือ  
เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
  ๓.๓ ประสบการณ์ 
   ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทหารราบมาแล้วติดต่อกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๖ เดือน   
เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๔ อ่ืน ๆ    -    

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
เรืออากาศตรี  -  เรืออากาศเอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๐๙ - 
 

 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร         ลชทอ.๗๘๒๓ (ข้ันช านาญ) 
                 นายทหารอากาศโยธิน (ต่อสู้อากาศยาน)               ลชทอ.๗๘๒๑ (แรกตั้ง) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 ด าเนินการ ประสานงาน ควบคุม และก ากับดูแล เกี่ยวกับงานด้านการป้องกันต่อสู้อากาศยาน 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑ ด าเนินงานเกี่ยวกับงานด้านการป้องกันต่อสู้อากาศยาน 
  ๒.๒ ประสานงาน และติดตามงานเกี่ยวกับงานด้านการป้องกันต่อสู้อากาศยาน 
  ๒.๓ ควบคุม ก ากับดูแล การด าเนินงานเกี่ยวกับงานด้านการป้องกันต่อสู้อากาศยาน 
  ๒.๔ เสนอแนะผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานด้านการป้องกันต่อสู้อากาศยาน 

๓.  คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความสามารถเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการในสายงานอากาศโยธิน ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา 
   ๓.๑.๑   ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารทั้งในและต่างประเทศ หรือเทียบเท่า  
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น  
  ๓.๑.๒   มีพ้ืนฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหาร และ/หรือการปกครอง เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
 ๓.๒ การฝึก 
   ๓.๒.๑   ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๑ ต้องส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียน 
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๒.๒   ส าเร็จหลักสูตรจรวดต่อสู้อากาศยาน หรือหลักสูตรนายร้อยเหล่าทหารปืนใหญ่ 
จากโรงเรียนทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ กองทัพบก เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
  ๓.๓ ประสบการณ์ 
   ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านการป้องกันต่อสู้อากาศยานมาแล้วติดต่อกันเป็นระยะเวลา 
ไม่น้อยกว่า ๖ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๔ อ่ืน ๆ        -    

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
เรืออากาศตรี  -  เรืออากาศเอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๑๐ - 
 

 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร         ลชทอ.๗๘๓๓ (ข้ันช านาญ) 
                 นายทหารอากาศโยธิน (ปฏิบัติการพิเศษ)                ลชทอ.๗๘๓๑ (แรกตั้ง) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 ด าเนินการ ประสานงาน ควบคุม และก ากับดูแล เกี่ยวกับงานด้านการปฏิบัติการพิเศษ 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑ ด าเนินงานเกี่ยวกับงานด้านการปฏิบัติการพิเศษ 
  ๒.๒ ประสานงาน และติดตามงานเกี่ยวกับงานด้านการปฏิบัติการพิเศษ 
  ๒.๓ ควบคุม ก ากับดูแล การด าเนินงานเกี่ยวกับงานด้านการปฏิบัติการพิเศษ 
  ๒.๔ เสนอแนะผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานด้านการปฏิบัติการพิเศษ 

๓.  คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความสามารถเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการในสายงานอากาศโยธิน ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา 
   ๓.๑.๑   ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารทั้งในและต่างประเทศ หรือเทียบเท่า  
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น  
  ๓.๑.๒   มีพ้ืนฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหาร และ/หรือการปกครอง เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
 ๓.๒ การฝึก 
   ๓.๒.๑   ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๑ ต้องส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียน 
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๒.๒   ส าเร็จหลักสูตรการปฏิบัติการพิเศษของกองทัพอากาศ เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
  ๓.๓ ประสบการณ์ 
   ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านปฏิบัติการพิเศษมาแล้วติดต่อกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 
๖ เดือน  เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๔ อ่ืน ๆ  
   ผ่านการตรวจสอบการไว้วางใจ ชั้น “ลับที่สุด” เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
เรืออากาศตรี - เรืออากาศเอก 



 
 

ความช านาญทหารอากาศจ าพวกทหารการข่าวกรอง 
เลขหมายจ าพวก ๘๐ 

            
           หน้า 
ค าน า             ๒๑๒ 
แผนภูม ิ            ๒๑๓ 
ความช านาญทหารอากาศ 

ลชทอ.    ชื่อความช านาญ 

๘๐๑๖    นายทหารการข่าวอาวุโส         ๒๑๔ 
๘๐๑๕    นายทหารการข่าวชั้นสูง       ๒๑๕ 
๘๐๑๓    นายทหารการข่าว       ๒๑๖
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๑๒ - 
 

ค าน า 
จ าพวกทหารการข่าวกรอง 

  จ าพวกทหารการข่าวกรอง หมายถึง ผู้ที่ มีความรู้ความสามารถในหน้าที่ เกี่ยวกับ 
งานในสายงานด้านการข่าว อันได้แก่ การรวบรวม การประเมินค่า การสนธิกรรม การตีความ  
การกระจาย ข่าวกรอง การบรรยายสรุป  แผนที่  การป้องกันการจารกรรม การบ่อนท าลาย  
การก่อวินาศกรรม การรักษาความปลอดภัย และการวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๑๓ - 
 

แผนภูมิจ าพวกทหารนายทหารสัญญาบัตร 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายทหารการข่าวอาวุโส 
๘๐๑๖ 

(ลชทอ.แรกตั้ง ๘๐๑๑) 
 

หลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนด 
หรือมีคุณสมบัติครบถ้วน 

นาวาอากาศตรี  - นาวาอากาศเอก 

เรืออากาศเอก  - นาวาอากาศโท 

เรืออากาศตรี  - เรืออากาศเอก 

นายทหารการข่าวชั้นสูง 
๘๐๑๕ 

(ลชทอ.แรกตั้ง ๘๐๑๑) 
 

นายทหารการข่าว 
๘๐๑๓ 

(ลชทอ.แรกตั้ง ๘๐๑๑) 
 

หลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนด 



- ๒๑๔ - 
 

 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร         ลชทอ.๘๐๑๖ (ข้ันบริหาร) 
                          นายทหารการข่าวอาวุโส                           ลชทอ.๘๐๑๑ (แรกตั้ง) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 วางแผนและนโยบาย อ านวยการ ประสานงาน ควบคุม ก ากับดูแล ตลอดจนบริหารจัดการ 
และพัฒนาโครงการเกี่ยวกับงานในสายงานการข่าว 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑ ก าหนดนโยบาย แนวทางการปฏิบัติ และพัฒนาโครงการเกี่ยวกับงานในสายงานการข่าว 
  ๒.๒ วางแผน อ านวยการ และติดต่อประสานเกี่ยวกับงานในสายงานการข่าว 
  ๒.๓ ควบคุม ก ากับดูแลและให้ค าแนะน า เกี่ยวกับงานในสายงานการข่าว 
  ๒.๔ เสนอแนะ และให้ค าปรึกษาแก่ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานในสายงานการข่าว 
  ๒.๕ วิเคราะห์วิจัย และประเมินผลการปฏิบัติเกี่ยวกับงานการข่าว การต่อต้านการข่าวกรอง 
และภาพถ่ายทางอากาศ 

๓.  คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจการด้านการข่าวกรอง ประกอบด้วย 
 ๓.๑ การศึกษา 
   ๓.๑.๑  ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารทั้งในและต่างประเทศ หรือเทียบเท่า  
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๑.๒  มีพ้ืนฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป ในสาขานิติศาสตร์ 
รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครอง เศรษฐศาสตร์ การบริหารธุรกิจ สื่อสารมวลชน จิตวิทยา 
สังคมวิทยา ภาษาอังกฤษ ภาษาจนี และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานการข่าว เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
 ๓.๒ การฝึก 
   ๓.๒.๑  ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๑ ต้องส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียน 
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๒.๒  ส าเร็จหลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ, 
หลักสูตรโรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า หรือมีคุณสมบัติ 
ตามท่ีก าหนดไว้ในหมวด ๓ ข้อ ๒๐.๑.๓ ของระเบียบนี้  เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๒.๓  ส าเร็จหลักสูตรนายทหารข่าวกรองทางอากาศ เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
  ๓.๓ ประสบการณ์ 
   ผู้ที่ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศระดับ ๖ ของจ าพวกทหารอ่ืนแล้ว  
ต้องปฏิบัติงานในสายงานการข่าวติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๖ เดือน และต้องผ่าน 
การฝึกอบรมหลักสูตรที่ทางสายวิทยาการการข่าวกรองก าหนด เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
 ๓.๔ อ่ืน ๆ             -    

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
นาวาอากาศตรี - นาวาอากาศเอก 

 
 
 
 
 



- ๒๑๕ - 
 

 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร          ลชทอ.๘๐๑๕ (ข้ันช านาญมาก)       
                          นายทหารการข่าวชั้นสูง                             ลชทอ.๘๐๑๑ (แรกตั้ง) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 วางแผน อ านวยการ ประสานงาน ควบคุม ก ากับดูแล ตลอดจนบริหารจัดการและพัฒนา
โครงการเกีย่วกับงานในสายงานการข่าว การต่อต้านการข่าวกรอง และภาพถ่ายทางอากาศ 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑ ก าหนดแนวทางการปฏิบัติ และพัฒนาโครงการเก่ียวกับงานในสายงานการข่าว 
  ๒.๒ วางแผน อ านวยการ และติดต่อประสานเกี่ยวกับงานในสายงานการข่าว 
  ๒.๓ ควบคุม ก ากับดูแล และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับงานในสายงานการข่าว 
  ๒.๔ เสนอแนะ และให้ค าปรึกษาแก่ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานในสายงานการข่าว  
การต่อต้านการข่าวกรอง และภาพถ่ายทางอากาศ 
  ๒.๕ วิ เคราะห์ วิจั ย  และประเมินผลการปฏิบั ติ เกี่ ยวกับ งานในสายงานการข่ าว  
การต่อต้านการข่าวกรอง และภาพถ่ายทางอากาศ 

๓.  คุณสมบัติ 
  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจการด้านการข่าวกรอง ประกอบด้วย  
  ๓.๑ การศึกษา 
   ๓.๑.๑  ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารทั้งในและต่างประเทศ หรือเทียบเท่า  
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๑.๒  มีพ้ืนฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป ในสาขานิติศาสตร์ 
รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครอง เศรษฐศาสตร์ การบริหารธุรกิจ สื่อสารมวลชน จิตวิทยา  
สังคมวิทยา ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานการข่าว เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
 ๓.๒ การฝึก 
   ๓.๒.๑  ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๑ ต้องส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียน 
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
    ๓.๒.๒  ส าเร็จหลักสูตรโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๒.๓  ส าเร็จหลักสูตรนายทหารข่าวกรองทางอากาศ หลักสูตรการรักษาความปลอดภัย
ของกองทัพอากาศ หลักสูตรการวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
 ๓.๓ ประสบการณ์ 
   ผู้ที่ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศระดับ ๕ ของจ าพวกทหารอ่ืนแล้ว 
ต้องปฏิบัติงานในสายงานการข่าวติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๖ เดือน และต้องผ่าน 
การฝึกอบรมหลักสูตรที่ทางสายวิทยาการการข่าวกรองก าหนด เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น  
  ๓.๔ อ่ืน ๆ          -    

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
เรืออากาศเอก - นาวาอากาศโท 

    
 
 



- ๒๑๖ - 
 

 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร         ลชทอ.๘๐๑๓ (ข้ันช านาญ) 
                          นายทหารการข่าว                             ลชทอ.๘๐๑๑ (แรกตั้ง) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 ด าเนินการ ประสานงาน ควบคุม และก ากับดูแล เกี่ยวกับงานในสายงานการข่าว การต่อต้าน 
การข่าวกรอง และภาพถ่ายทางอากาศ 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑ ด าเนินงานเกี่ยวกับงานในสายงานการข่าว 
  ๒.๒ ประสานงานและติดตามเกี่ยวกับงานในสายงานการข่าว 
  ๒.๓ ควบคุม ก ากับดูแล การด าเนินงานเกี่ยวกับงานในสายงานการข่าว 
  ๒.๔ เสนอแนะผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานในสายงานการข่าว 

๓.  คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความสามารถเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจการด้านการข่าว การต่อต้านการข่าวกรอง 
และภาพถ่ายทางอากาศ ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา 
   ๓.๑.๑  ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารทั้งในและต่างประเทศ หรือเทียบเท่า  
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น  
   ๓.๑.๒  มีพ้ืนฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป ในสาขานิติศาสตร์ 
รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครอง เศรษฐศาสตร์ การบริหารธุรกิจ สื่อสารมวลชน จิตวิทยา  
สังคมวิทยา ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานการข่าว เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
 ๓.๒ การฝึก 
   ๓.๒.๑  ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๑ ต้องส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียน 
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๒.๒  ส าเร็จหลักสูตรนายทหารข่าวกรองทางอากาศ หลักสูตรการรักษาความปลอดภัย
ของกองทัพอากาศ หลักสูตรการวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
  ๓.๓ ประสบการณ์ 
   ปฏิบัติงานในสายงานการข่าวมาแล้วติดต่อกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๖ เดือน 
และต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรที่ทางสายวิทยาการการข่าวกรองก าหนด เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๔ อ่ืน ๆ         - 

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
เรืออากาศตรี - เรืออากาศเอก 

 
 
 



 
 

ความช านาญทหารอากาศจ าพวกทหารกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ 
เลขหมายจ าพวก ๘๑ 

            
           หน้า 
ค าน า             ๒๑๘ 
แผนภูม ิ           ๒๑๙ 
ความช านาญทหารอากาศ 

ลชทอ.    ชื่อความช านาญ 

๘๑๑๖    นายทหารกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์อาวุโส   ๒๒๐ 
๘๑๑๕    นายทหารกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ชั้นสูง   ๒๒๒ 
๘๑๑๓    นายทหารกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์   ๒๒๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๑๘ - 
 

ค าน า 
จ าพวกทหารกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ 

  จ าพวกทหารกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์  หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ 
ในด้านการด าเนินการเกี่ยวกับกิจการพลเรือน การปฏิบัติการจิตวิทยา การบรรเทาสาธารณภัย  
งาน ด้ าน ม วลช น  แล ะส่ ง เส ริ ม งาน ด้ าน ก าร พั ฒ น าป ระ เท ศ  ก ารช่ ว ย เห ลื อ ป ระช าช น  
การรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพอากาศกับประชาชน การประชาสัมพันธ์ การถ่ายภาพ  
ผลิตภาพ ภาพยนตร์ วีดิทัศน์ เพ่ืองานด้านกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ของกองทัพอากาศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๑๙ - 
 

แผนภูมิจ าพวกทหารนายทหารสัญญาบัตร 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายทหารกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์อาวุโส 
๘๑๑๖ 

(ลชทอ.แรกตั้ง ๘๑๑๑) 
 

หลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนด 
หรือมีคุณสมบัติครบถ้วน 

นาวาอากาศตรี  - นาวาอากาศเอก 

เรืออากาศเอก  - นาวาอากาศโท 

เรืออากาศตรี  - เรืออากาศเอก 

นายทหารกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ชั้นสูง 
๘๑๑๕ 

(ลชทอ.แรกตั้ง ๘๑๑๑) 
 

นายทหารกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ 
๘๑๑๓ 

(ลชทอ.แรกตั้ง ๘๑๑๑) 
 

หลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนด 



- ๒๒๐ - 
 

 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร         ลชทอ.๘๑๑๖ (ข้ันบริหาร) 
     นายทหารกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์อาวุโส          ลชทอ.๘๑๑๑ (แรกตั้ง) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 มีความสามารถในการน าเสนอนโยบาย วางแผน อ านวยการ ประสานงาน ควบคุม ก ากับ 
ดูแล ตลอดจนบริหารจัดการ และพัฒนาโครงการเกี่ ยวกับงานในสายงานกิจการพลเรือน  
และประชาสัมพันธ์ 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑ ก าหนดนโยบาย แนวทางการปฏิบัติ และพัฒนาโครงการเกี่ยวกับงานในสายงาน
กิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ 
  ๒.๒ วางแผน อ านวยการ และติดต่อประสานเกี่ยวกับงานในสายงานกิจการพลเรือน 
และประชาสัมพันธ์ 
  ๒.๓ ควบคุม ก ากับดูแล และให้ค าแนะน า เกี่ยวกับงานในสายงานกิจการพลเรือน 
และประชาสัมพันธ์ 
  ๒.๔ วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการปฏิบัติเกี่ยวกับงานในสายงานกิจการพลเรือน  
และประชาสัมพันธ์ 
  ๒.๕ ให้ค าปรึกษาและเสนอแนะผู้บังคับบัญชาในการริเริ่ม ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนา 
ในสายงานกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ 

๓.  คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์
ประกอบด้วย        
 ๓.๑ การศึกษา 
   ๓.๑.๑ ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารทั้งในและต่างประเทศ หรือเทียบเท่า  
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๑.๒ มีพ้ืนฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป ในสาขาการจัดการ 
การบริหารทั่วไป การบริหารธุรกิจ นิเทศศาสตร์ การสื่อสารมวลชน การประชาสัมพันธ์ วารสารศาสตร์ 
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จิตวิทยาการพัฒนาสังคม วิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายและเทคโนโลยีการพิมพ์ 
เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
  ๓.๒ การฝึก 
   ๓.๒.๑ ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๑ ต้องส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียน
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
    ๓.๒.๒  ส าเร็จหลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ,  
หลักสูตรโรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส กรมยุทธศึกษาทหารอากาศหรือเทียบเท่า หรือมีคุณสมบัติ
ตามท่ีก าหนดไว้ในหมวด ๓ ข้อ ๒๐.๑.๓ ของระเบียบนี้ เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๒.๓  ส าเร็จหลักสูตรนายทหารกิจการพลเรือนชั้นสูง หลักสูตรการปฏิบัติการ
จิตวิทยาฝ่ายอ านวยการ หลักสูตรนักประชาสัมพันธ์ หรือหลักสูตรนักบริหารงานประชาสัมพันธ์ของ  
กรมประชาสัมพันธ์ เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
 
 



- ๒๒๑ - 
 
  ๓.๓ ประสบการณ์ 
   ผู้ที่ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศระดับ ๖ ของจ าพวกทหารอ่ืนแล้ว  
ต้องปฏิบัติงานในสายงานกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า  
๑๒ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
 ๓.๔ อ่ืน ๆ               -   

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
นาวาอากาศตรี - นาวาอากาศเอก 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๒๒ - 
 

 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร          ลชทอ.๘๑๑๕ (ข้ันช านาญมาก)       
        นายทหารกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ชั้นสูง             ลชทอ.๘๑๑๑ (แรกตั้ง) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 วางแผน อ านวยการ ประสานงาน ควบคุม ก ากับดูแล ให้ข่าวสารและค าแนะน าแก่
ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานในสายงานกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑ วางแผน ประสานงาน ควบคุม และก ากับดูแลเกี่ยวกับงานปฏิบัติการด้านจิตวิทยา 
งานช่วยเหลือประชาชน งานมวลชนและจัดตั้งงานเสริมสร้างขวัญก าลังใจของฝ่ายเรา และการท าลายขวัญ 
ความเป็นปึกแผ่นของฝ่ายตรงข้าม งานปลูกฝังอุดมการณ์การปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ เป็นประมุขให้ แก่ประชาชน ก าลั งพลกองทัพอากาศ  และครอบครัว  
เพ่ือให้เกิดความมั่นคงแห่งรัฐทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สังคมจิตวิทยา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ ของกองทัพอากาศแก่สาธารณชน 
  ๒.๒ งานประชาสัมพันธ์ งานแถลงข่าว งานเผยแพร่กิจการกองทัพอากาศ 
  ๒.๓ การถ่ายภาพ ผลิตภาพ ภาพยนตร์ วีดิทัศน์ เพ่ืองานด้านกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ 
  ๒.๔ ติดตาม วิเคราะห์ประเมินผล ในสายงานกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ 
  ๒.๕ สามารถวิเคราะห์และเปรียบเทียบศักยภาพ ทั้งฝ่ายเราและฝ่ายตรงข้าม 
  ๒.๖ ให้ค าปรึกษา และ/หรือเสนอแนะแก่ผู้บังคับบัญชาในสายงานกิจการพลเรือนและ
ประชาสัมพันธ์ได้  

๓.  คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความสามารถเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ 
ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา 
   ๓.๑.๑  ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารทั้งในและต่างประเทศ หรือเทียบเท่า  
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๑.๒  มีพ้ืนฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป ในสาขาการจัดการ 
การบริหารทั่วไป การบริหารธุรกิจ นิเทศศาสตร์ การสื่อสารมวลชน การประชาสัมพันธ์ วารสารศาสตร์ 
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จิตวิทยาการพัฒนาสังคม วิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายและเทคโนโลยีการพิมพ์  
เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
 ๓.๒ การฝึก 
   ๓.๒.๑ ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๑ ต้องส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียน 
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
    ๓.๒.๒ ส าเร็จหลักสูตรโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๒.๓ ส าเร็จหลักสู ตรนายทหารกิจการพลเรือนและประชา สัม พันธ์ของ
กองทัพอากาศ หรือส าเร็จหลักสูตรนายทหารกิจการพลเรือน นายทหารปฏิบัติการจิตวิทยาของเหล่าทัพ 
หลักสูตรสื่อมวลชนสัมพันธ์ของกรมประชาสัมพันธ์ เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
 
 



- ๒๒๓ - 
 

 ๓.๓ ประสบการณ์ 
   ผู้ที่ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศระดับ ๕ ของจ าพวกทหารอ่ืนแล้ว  
ต้องปฏิบัติงานในสายงานกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
๑๒ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น  
  ๓.๔ อ่ืน ๆ            -   

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
เรืออากาศเอก - นาวาอากาศโท 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๒๔ - 
 

 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร         ลชทอ.๘๑๑๓ (ข้ันช านาญ) 
              นายทหารกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์               ลชทอ.๘๑๑๑ (แรกตั้ง) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 ด าเนินการ ประสานงาน ควบคุม และก ากับดูแล เกี่ยวกับงานในสายงานกิจการพลเรือน 
และประชาสัมพันธ์ 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานช่วยเหลือประชาชน งานด้านกิจการพลเรือน งานปฏิบัติการ
ด้านจิตวิทยา งานด้านประชาสัมพันธ์ การถ่ายภาพ ผลิตภาพ ภาพยนตร์ วีดิทัศน์ เพ่ือการกิจการพลเรือน
และประชาสัมพันธ์ การแถลงข่าว งานบรรเทาสาธารณภัย งานด้านมวลชนและเสริมสร้างอุดมการณ์ 
การมีส่วนร่วมและส่งเสริมงานด้านพัฒนาประเทศ ให้ เป็นไปตามนโยบายกระทรวงกลาโหม/
กองทัพอากาศก าหนด เพ่ือสนับสนุนรัฐบาลในปัจจัยที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การทหาร 
สั งคมจิตวิทยา วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและสิ่ งแวดล้อม ตลอดจนเผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ  
ของกองทัพอากาศแก่สาธารณชน 
  ๒.๒ เก็บและรวบรวมข้อมูล ข่าวสาร และสถิติ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานกิจการพลเรือน
และประชาสัมพันธ์ 
  ๒.๓ ก ากับดูแลการใช้งาน การเก็บรักษา การซ่อมบ ารุงเครื่องมือเครื่องใช้ 
  ๒.๔ ให้มีการอบรม ฝึก ศึกษา และการสัมมนา ในสายงานกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ 

๓.  คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความสามารถเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ 
ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา 
   ๓.๑.๑  ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารทั้งในและต่างประเทศ หรือเทียบเท่า  
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร  เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๑.๒  มีพ้ืนฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป ในสาขาการจัดการ 
การบริหารทั่วไป การบริหารธุรกิจ นิเทศศาสตร์ การสื่อสารมวลชน การประชาสัมพันธ์ วารสารศาสตร์ 
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จิตวิทยาการพัฒนาสังคม วิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายและเทคโนโลยีการพิมพ์  
เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
 ๓.๒ การฝึก 
   ๓.๒.๑ ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๑ ต้องส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียน 
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๒.๒ ส าเร็จหลักสูตรนายทหารกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ของกองทัพอากาศ 
หรือส าเร็จหลักสูตรนายทหารกิจการพลเรือน  นายทหารปฏิบัติการจิตวิทยาของเหล่าทัพ  
หลักสูตรสื่อมวลชนสัมพันธ์ของกรมประชาสัมพันธ์ เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
  ๓.๓ ประสบการณ์    
   ปฏิบัติ งานในสายงานกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์มาแล้วติดต่อกัน 
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๔ อ่ืน ๆ       -    

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
เรืออากาศตรี - เรืออากาศเอก 



 
 

ความช านาญทหารอากาศจ าพวกทหารพระธรรมนูญ 
เลขหมายจ าพวก ๘๘ 

            
           หน้า 
ค าน า             ๒๒๖ 
แผนภูม ิ           ๒๒๗ 
ความช านาญทหารอากาศ 

ลชทอ.    ชื่อความช านาญ 

๘๘๑๖    นายทหารพระธรรมนูญอาวุโส       ๒๒๘ 
๘๘๑๕    นายทหารพระธรรมนูญชั้นสูง      ๒๒๙ 
๘๘๑๓    นายทหารพระธรรมนูญ      ๒๓๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๒๖ - 
 

ค าน า 
จ าพวกทหารพระธรรมนูญ 

  จ าพวกทหารพระธรรมนูญ หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ความช านาญในหน้าที่ เกี่ยวกับงาน  
ในสายงานพระธรรมนูญ อันได้แก่ การด าเนินงานด้านกฎหมาย ทั้งทางทหารและพลเรือน รวมถึง   
การใช้ สิ ท ธิ เรี ย กร้ อ งท างศาล  ก ารแก้ ต่ า งคดี  ก ารภ าษี อ าก ร  และ งานนิ ติ ก รรมสัญ ญ า  
มีหน้าที่ เป็นที่ปรึกษาให้ค าแนะน าต่อผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ฝ่ายอ านวยการและผู้ เกี่ยวข้อง 
ในทางกฎ หมาย  ท างปกครอง  และท างวิ นั ย  ตลอดจนสื บ สวน และสอบสวนคดี ต่ าง  ๆ  
ตามที่ผู้บั งคับบัญชามอบหมาย ตรวจร่างระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ ง ซึ่ งมีผลทางด้านกฎหมาย  
ท าการฝึกอบรมวิชากฎหมายให้แก่ข้าราชการตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย สามารถท าการติดต่อ
ประสานกับเจ้าหน้าที่และประชาชนทั้งในและนอกกองทัพอากาศ เพ่ือให้กิจการในหน้าที่ด าเนินไป  
สมความมุ่งหมายของทางราชการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๒๗ - 
 

แผนภูมิจ าพวกทหารนายทหารสัญญาบัตร 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายทหารพระธรรมนูญอาวุโส 
๘๘๑๖ 

(ลชทอ.แรกตั้ง ๘๘๑๑) 
 

หลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนด 
หรือมีคุณสมบัติครบถ้วน 

น 

นาวาอากาศตรี  - นาวาอากาศเอก 

เรืออากาศเอก  - นาวาอากาศโท 

เรืออากาศตรี  -  เรืออากาศเอก 

นายทหารพระธรรมนูญชั้นสูง 
๘๘๑๕ 

(ลชทอ.แรกตั้ง ๘๘๑๑) 
 

นายทหารพระธรรมนูญ 
๘๘๑๓ 

(ลชทอ.แรกตั้ง ๘๘๑๑) 
 

หลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนด 



- ๒๒๘ - 
 

 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร         ลชทอ.๘๘๑๖ (ข้ันบริหาร) 
                    นายทหารพระธรรมนูญอาวุโส                        ลชทอ.๘๘๑๑ (แรกตั้ง) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 อ านวยการ ประสานงาน ควบคุม ก ากับดูแล และด าเนินการเกี่ยวกับกิจการพระธรรมนูญ 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑ ก าหนดแนวทางการปฏิบัติ และด าเนินการเกี่ยวกับกิจการพระธรรมนูญ 
  ๒.๒ อ านวยการและประสานงานในสายงานพระธรรมนูญในระดับหน่วยขึ้นตรง
กองทัพอากาศ และระดับเหล่าทัพ รวมทั้งในสายงานกฎหมายของกระทรวง ทบวง กรมอ่ืน ๆ 
  ๒.๓ ท างานด้านวิทยาการกฎหมายเพื่อพัฒนางานในสายงานพระธรรมนูญ 
  ๒.๔ ให้ความเห็นและเสนอแนะ รวมทั้งให้ค าปรึกษาแก่ผู้บังคับบัญชาในการปฏิบัติตาม
ภารกิจของกองทัพอากาศที่ได้รับมอบหมาย 
  ๒.๕ พิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
  ๒.๖ วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านกฎหมาย 
  ๒.๗ ดูแลงานเกี่ยวกับคดีในศาลปกครอง และศาลอ่ืน ๆ 

๓.  คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานด้านกฎหมาย ประกอบด้วย 
 ๓.๑ การศึกษา 
  ๓.๑.๑  ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารทั้งในและต่างประเทศ หรือเทียบเท่า  
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๑.๒  มีพ้ืนฐานการศึกษาตั้งแต่ชั้นปริญญาตรีนิติศาสตร์ขึ้นไป เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
 ๓.๒ การฝึก 
   ๓.๒.๑  ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๑ ต้องส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียน 
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น    
   ๓.๒.๒  ส าเร็จหลักสูตรนายทหารสัญญาบัตรชั้นต้น โรงเรียนเหล่าทหารพระธรรมนูญ 
กรมพระธรรมนูญ ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๒.๓  ส าเร็จหลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ, 
หลักสูตรโรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า หรือมีคุณสมบัติ  
ตามท่ีก าหนดไว้ในหมวด ๓ ข้อ ๒๐.๑.๓ ของระเบียบนี้ เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๓ ประสบการณ์ 
   ต้องเป็นสามัญหรือวิสามัญสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา และต้องปฏิบัติงานในสายงาน 
พระธรรมนูญติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
 ๓.๔ อ่ืน ๆ           -    

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
นาวาอากาศตรี - นาวาอากาศเอก 

    
 
 
 
 



- ๒๒๙ - 
 

  ความช านาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร          ลชทอ.๘๘๑๕ (ข้ันช านาญมาก)       
                        นายทหารพระธรรมนูญชั้นสูง                        ลชทอ.๘๘๑๑ (แรกตั้ง) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 ด าเนินการ ประสานงาน ก ากับดูแล เกี่ยวกับกิจการพระธรรมนูญ 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑ ก าหนดแนวทางการปฏิบัติ และด าเนินการเกี่ยวกับกิจการพระธรรมนูญ 
  ๒.๒ ปฏิบัติงานด้านสงเคราะห์ทางกฎหมายให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง สังกัดกองทัพอากาศ 
  ๒.๓ พิจารณาตีความเกี่ยวกับกฎหมาย ความผูกพันตามกฎหมายเกี่ยวกับทุนการศึกษา  
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
  ๒.๔ ปฏิบัติงานเผยแพร่กฎหมายที่บัญญัติใหม่ทั้งกฎหมายทหาร และกฎหมายทั่วไป 
  ๒.๕ วิเคราะห์ และประเมินผลในสายงานพระธรรมนูญ 
  ๒.๖ ดูแลงานเกี่ยวกับคดีในศาลปกครอง และศาลอ่ืน ๆ 

๓.  คุณสมบัต ิ
 มีความรู้ความสามารถเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานด้านกฎหมาย ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา 
  ๓.๑.๑  ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารทั้งในและต่างประเทศ หรือเทียบเท่า  
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๑.๒  มีพ้ืนฐานการศึกษาตั้งแต่ชั้นปริญญาตรีนิติศาสตร์ขึ้นไป เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น
 ๓.๒ การฝึก 
   ๓.๒.๑  ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๑ ต้องส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียน 
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น  
   ๓.๒.๒  ส าเร็จหลักสูตรนายทหารสัญญาบัตรชั้นต้น โรงเรียนเหล่าทหารพระธรรมนูญ 
กรมพระธรรมนูญ ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๒.๓  ส าเร็จหลักสูตรโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๓ ประสบการณ์ 
    ต้องเป็นสามัญหรือวิสามัญสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา และต้องปฏิบัติงาน 
ในสายงานพระธรรมนูญติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓๖ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๔ อ่ืน ๆ           -    

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
เรืออากาศเอก – นาวาอากาศโท 

 
 
 
 
 
 
 



- ๒๓๐ - 
 

 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร         ลชทอ.๘๘๑๓ (ข้ันช านาญ) 
                           นายทหารพระธรรมนูญ                            ลชทอ.๘๘๑๑ (แรกตั้ง) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 ด าเนินการ ประสานงาน ให้ค าปรึกษา ควบคุม ดูแล เกี่ยวกับงานด้านกฎหมายทั่วไป 
และกฎหมายทหาร 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑ เป็นที่ปรึกษาและเสนอแนะเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบแบบธรรมเนียมให้แก่ข้าราชการ 
ลูกจ้าง สังกัดกองทัพอากาศ 
  ๒.๒ สอบสวนข้อเท็จจริงในทางแพ่ง ทางอาญา ทางปกครอง และวินัย ตามที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย 
  ๒.๓ ติดต่อประสานกับหน่วยงานด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  ๒.๔ เป็นผู้บรรยายในวิชากฎหมายให้กับโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช, 
โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ และหลักสูตรของสายวิทยาการในเหล่าทหารต่าง ๆ 
  ๒.๕ เป็นกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 
  ๒.๖ ร่าง หรือตรวจร่างนิติกรรมสัญญาตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

๓.  คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความสามารถเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา 
  ๓.๑.๑  ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารทั้งในและต่างประเทศ หรือเทียบเท่า  
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๑.๒  มีพ้ืนฐานการศึกษาตั้งแต่ชั้นปริญญาตรีนิติศาสตร์ขึ้นไป เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น
 ๓.๒ การฝึก 
   ๓.๒.๑  ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๑ ต้องส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียน 
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น  
   ๓.๒.๒  ส าเร็จหลักสูตรนายทหารสัญญาบัตรชั้นต้น โรงเรียนเหล่าทหารพระธรรมนูญ 
กรมพระธรรมนูญ ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
 ๓.๓ ประสบการณ์ 
   ต้องเป็นสามัญหรือวิสามัญสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา และต้องปฏิบัติงานในสายงาน 
พระธรรมนูญติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๘ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น   
  ๓.๔ อ่ืน ๆ         -    

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
เรืออากาศตรี - เรืออากาศเอก 

 
 



 
 

ความช านาญทหารอากาศจ าพวกทหารอนุศาสนาจารย์ 
เลขหมายจ าพวก ๘๙ 

            
           หน้า 
ค าน า             ๒๓๒ 
แผนภูม ิ           ๒๓๓ 
ความช านาญทหารอากาศ 

ลชทอ.    ชื่อความช านาญ 

๘๙๑๖    อนุศาสนาจารย์อาวุโส       ๒๓๔ 
๘๙๑๕    อนุศาสนาจารย์ชั้นสูง      ๒๓๕ 
๘๙๑๓    อนุศาสนาจารย์        ๒๓๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๓๒ - 
 

ค าน า 
จ าพวกทหารอนุศาสนาจารย์ 

  จ าพวกทหารอนุศาสนาจารย์ หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในหน้าที่เกี่ยวกับงาน 
ในสายงานอนุศาสนาจารย์ อันได้แก่ การด าเนินศาสนาบริการ การเสนอแนะเรื่องราวต่าง ๆ  เกี่ยวกับ 
สวัสดิภาพทางจิตใจ ศีลธรรม และสังคม ต่อผู้บั งคับบัญชา การจัดท ารายการปฏิบัติต่าง ๆ  
ทางวัฒนธรรม ตลอดจนจัดสถานอบรม พัสดุภัณฑ์ทางศาสนาในกองทัพอากาศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-  ๒๓๓ - 
 

แผนภูมิจ าพวกทหารนายทหารสัญญาบัตร 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อนุศาสนาจารย์อาวุโส 
๘๙๑๖ 

(ลชทอ.แรกตั้ง ๘๙๑๑) 
 

หลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนด 
หรือมีคุณสมบัติครบถ้วน 

นาวาอากาศตรี  - นาวาอากาศเอก 

เรืออากาศเอก  - นาวาอากาศโท 

เรืออากาศตรี  - เรืออากาศเอก 

อนุศาสนาจารย์ชั้นสูง 
๘๙๑๕ 

(ลชทอ.แรกตั้ง ๘๙๑๑) 
 

อนุศาสนาจารย์ 
๘๙๑๓ 

(ลชทอ.แรกตั้ง ๘๙๑๑) 
 

หลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนด 



- ๒๓๔ - 
 

 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร         ลชทอ.๘๙๑๖ (ข้ันบริหาร) 
                           อนุศาสนาจารย์อาวุโส                         ลชทอ.๘๙๑๑ (แรกตั้ง) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 วางแผน อ านวยการ ประสานงาน ควบคุม ก ากับดูแล ตลอดจนบริหารจัดการ และพัฒนา
โครงการเกี่ยวกับงานในสายงานอนุศาสนาจารย์ 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑ ก าหนดนโยบาย แนวทางการปฏิบัติ และพัฒนาโครงการเกี่ยวกับงานในสายงาน
อนุศาสนาจารย์ 
  ๒.๒ วางแผน อ านวยการ และติดต่อประสานเกี่ยวกับงานในสายงานอนุศาสนาจารย์ 
  ๒.๓ ควบคุม ก ากับ ดูแล และให้ค าแนะน า เกี่ยวกับงานในสายงานอนุศาสนาจารย์ 
  ๒.๔ เสนอแนะ และให้ค าปรึกษาแก่ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานในสายงานอนุศาสนาจารย์ 
 ๒.๕ วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานอนุศาสนาจารย์ 

๓.  คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการในสายงานอนุศาสนาจารย์ ประกอบด้วย 
 ๓.๑ การศึกษา 
   ๓.๑.๑ ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารทั้งในและต่างประเทศ หรือเที ยบเท่า 
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๑.๒ มีพ้ืนฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีศาสนาหรือเปรียญ เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
 ๓.๒ การฝึก 
   ๓.๒.๑ ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๑ ต้องส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียน 
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
    ๓.๒.๒ ส าเร็จหลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ, 
หลักสูตรโรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า หรือมีคุณสมบัติ
ตามท่ีก าหนดไว้ในหมวด ๓ ข้อ ๒๐.๑.๓ ของระเบียบนี้ เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๒.๓ ส าเร็จหลักสูตรการอบรมนายทหารสัญญาบัตรส าหรับอนุศาสนาจารย์  
เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
 ๓.๓ ประสบการณ์ 
   ผู้ที่ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศระดับ ๖ ของจ าพวกทหารอ่ืนแล้ว  
ต้องปฏิบัติงานในสายงานอนุศาสนาจารย์ติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน  
เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
 ๓.๔ อ่ืน ๆ 
   เคยบวชและมีใบรับรองทางการศาสนานิกายนั้น ๆ ออกให้เป็นหลักฐาน เป็นคุณสมบัติ
ที่จ าเป็น 

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
นาวาอากาศตรี - นาวาอากาศเอก 

    
 
 



- ๒๓๕ - 
 
 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร         ลชทอ.๘๙๑๕ (ข้ันช านาญมาก)       
                             อนุศาสนาจารย์ชั้นสูง                        ลชทอ.๘๙๑๑ (แรกตั้ง) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 วางแผน อ านวยการ ประสานงาน ควบคุม ก ากับดูแล และด าเนินการเกี่ยวกับงานในสายงาน
อนุศาสนาจารย์ 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑ ก าหนดแนวทางการปฏิบัติ และด าเนินการเกี่ยวกับงานในสายงานอนุศาสนาจารย์ 
  ๒.๒ วางแผน อ านวยการ และติดต่อประสานเกี่ยวกับงานในสายงานอนุศาสนาจารย์ 
  ๒.๓ ควบคุม ก ากับดูแล และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับงานในสายงานอนุศาสนาจารย์ 
  ๒.๔ เสนอแนะ และให้ค าปรึกษาแก่ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานในสายงานอนุศาสนาจารย์ 
  ๒.๕ วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการปฏิบัติเกี่ยวกับงานในสายงานอนุศาสนาจารย์ 

๓.  คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความสามารถเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการในสายงานอนุศาสนาจารย์ ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา 
   ๓.๑.๑  ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารทั้งในและต่างประเทศ หรือเทียบเท่า  
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๑.๒  มีพ้ืนฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีศาสนาหรือเปรียญ เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
 ๓.๒ การฝึก 
   ๓.๒.๑  ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๑ ต้องส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียน
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศหรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น  

  ๓.๒.๒  ส าเร็จหลักสูตรโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๒.๓  ส าเร็จหลักสูตรการอบรมนายทหารสัญญาบัตรส าหรับอนุศาสนาจารย์  
เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
 ๓.๓ ประสบการณ์ 
   ผู้ที่ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศระดับ ๕ ของจ าพวกทหารอ่ืนแล้ว  
ต้องปฏิบัติงานในสายงานอนุศาสนาจารย์ติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน  
เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น  
  ๓.๔ อ่ืน ๆ 
   เคยบวชและมีใบรับรองทางการศาสนานิกายนั้น ๆ ออกให้เป็นหลักฐาน เป็นคุณสมบัติ
ที่จ าเป็น 

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
เรืออากาศเอก – นาวาอากาศโท 

 
 
 
 
 



- ๒๓๖ - 
 

 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร         ลชทอ.๘๙๑๓ (ข้ันช านาญ) 
                               อนุศาสนาจารย์                                  ลชทอ.๘๙๑๑ (แรกตั้ง) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 ด าเนินการ ประสานงาน ควบคุม และก ากับดูแล เกี่ยวกับงานในสายงานอนุศาสนาจารย์  

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑ ด าเนินการเกี่ยวกับงานในสายงานอนุศาสนาจารย์ 
  ๒.๒ ประสานงาน และติดตามเกี่ยวกับงานในสายงานอนุศาสนาจารย์ 
  ๒.๓ ควบคุม ก ากับดูแล การด าเนินการเกี่ยวกับงานในสายงานอนุศาสนาจารย์ 
  ๒.๔ เสนอแนะผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานในสายงานอนุศาสนาจารย์ 

๓.  คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความสามารถเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการในสายงานอนุศาสนาจารย์ ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา 
   ๓.๑.๑  ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารทั้งในและต่างประเทศ หรือเทียบเท่า  
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๑.๒  มีพ้ืนฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีศาสนาหรือเปรียญ เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
 ๓.๒ การฝึก 
   ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๑ ต้องส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายทหาร 
ชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น   
 ๓.๓ ประสบการณ์     
   ปฏิบัติงานในสายงานอนุศาสนาจารย์มาแล้วติดต่อกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า  
๑๒ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๔ อ่ืน ๆ   
   เคยบวชและมีใบรับรองทางการศาสนานิกายนั้น ๆ ออกให้เป็นหลักฐาน เป็นคุณสมบัติ
ที่จ าเป็น 

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
เรืออากาศตรี - เรืออากาศเอก 

 
 
 



 
 

ความช านาญทหารอากาศจ าพวกทหารบริการแพทย์ 
เลขหมายจ าพวก ๙๐ 

            
           หน้า 
ค าน า             ๒๓๘ 
แผนภูม ิ           ๒๓๙ 
ความช านาญทหารอากาศ 

ลชทอ.     ชื่อความช านาญ 

๙๐๑๖     นายทหารบริการแพทย์อาวุโส     ๒๔๐ 
๙๐๑๕     นายทหารบริการแพทย์ชั้นสูง     ๒๔๑ 
๙๐๒๓    นายทหารบริการแพทย์      ๒๔๒ 
๙๐๓๓     นายทหารพัสดุการแพทย์     ๒๔๓ 
๙๐๔๓    นายทหารวิทยาศาสตร์การแพทย์     ๒๔๔ 
๙๐๖๓    นายทหารสังคมสงเคราะห์    ๒๔๕ 
๙๐๗๓    นายทหารจิตวิทยา     ๒๔๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๓๘ - 
 

ค าน า 
จ าพวกทหารบริการแพทย์ 

 
 จ าพวกทหารบริการแพทย์ หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในงานด้านบริการแพทย์ 
อันได้แก่ งานเกี่ยวกับการบริหารจัดการในโรงพยาบาล การส่งก าลังบ ารุงการแพทย์ จิตวิทยาการแพทย์ 
จิตวิทยาสังคมสงเคราะห์  การสุขาภิบาลและอนามัยในด้านโรงงาน การพักฟ้ืน จักษุวิทยา  
วิทยาศาสตร์การแพทย์ พัสดุการแพทย์ โภชนาการ และการปฏิบัติในห้องปฏิบัติงานที่ เกี่ยวกับ
การแพทย ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๓๙ - 
 

แผนภูมิจ าพวกทหารนายทหารสัญญาบัตร 

นายทหารบริการแพทย์อาวุโส 
๙๐๑๖ 

(ลชทอ.แรกตั้ง ๙๐๑๑) 
 

หลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนด 
หรือมีคุณสมบัติครบถ้วน 

 

นายทหารบริการแพทย์ชั้นสูง 
๙๐๑๕ 

(ลชทอ.แรกตั้ง ๙๐๑๑) 
 

หลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนด 

นายทหารบริการแพทย์ 
๙๐๒๓ 

(ลชทอ.แรกตั้ง ๙๐๒๑) 
 
 

นายทหารพัสดุการแพทย์ 
๙๐๓๓ 

(ลชทอ.แรกตั้ง ๙๐๓๑) 
 
 

นายทหารวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
๙๐๔๓ 

(ลชทอ.แรกตั้ง ๙๐๔๑) 
 
 

นายทหารสังคมสงเคราะห์ 
๙๐๖๓ 

(ลชทอ.แรกตั้ง ๙๐๖๑) 
 
 

นายทหารจิตวิทยา 
๙๐๗๓ 

(ลชทอ.แรกตั้ง ๙๐๗๑) 
 
 

นาวาอากาศตรี – นาวาอากาศเอก 

เรืออากาศเอก  – นาวาอากาศโท 

เรืออากาศตรี –  
เรืออากาศเอก 
 



- ๒๔๐ - 
 

 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร         ลชทอ.๙๐๑๖ (ข้ันบริหาร) 
                       นายทหารบริการแพทย์อาวุโส                        ลชทอ.๙๐๑๑ (แรกตั้ง) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 วางแผน อ านวยการ ประสานงาน ควบคุม ก ากับดูแล ตลอดจนบริหารจัดการ และพัฒนา 
โครงการเกี่ยวกับงานในสายงานบริการแพทย์  

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑ ก าหนดนโยบาย แนวทางการปฏิบัติ และพัฒนาโครงการเกี่ยวกับงานในสายงาน 
บริการแพทย ์
  ๒.๒ วางแผน อ านวยการ และติดต่อประสานเกี่ยวกับงานในสายงานบริการแพทย์ 
  ๒.๓ ควบคุม ก ากับ ดูแล และให้ค าแนะน า เกี่ยวกับงานในสายงานบริการแพทย์ 
  ๒.๔ เสนอแนะ และให้ค าปรึกษาแก่ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานในสายงานบริการแพทย์ 
 ๒.๕ วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานบริการแพทย์ 

๓.  คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการในสายงานบริการแพทย์ ประกอบด้วย 
 ๓.๑ การศึกษา 
   ๓.๑.๑  ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารทั้งในและต่างประเทศ หรือเทียบเท่า  
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๑.๒  มีพ้ืนฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป ในสาขาจิตวิทยาคลินิก 
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ วิศวกรรมสุขาภิบาล จิตวิทยา สาขาเอกจิตวิทยาพัฒนาการ พยาบาลศาสตร์ 
สาธารณสุข เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจแขนงการบริหารโรงงาน เวชระเบียน เวชศาสตร์การธนาคารเลือด 
วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในสายงานบริการแพทย์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา เป็นคุณสมบัติ 
ที่ต้องการ 
 ๓.๒ การฝึก 
   ๓.๒.๑  ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๑ ต้องส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียน
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศหรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
    ๓.๒.๒  ส าเร็จหลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ, 
หลักสูตรโรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า หรือมีคุณสมบัติ
ตามท่ีก าหนดไว้ในหมวด ๓ ข้อ ๒๐.๑.๓ ของระเบียบนี้ เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น   
 ๓.๓ ประสบการณ์ 
   ผู้ที่ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศระดับ ๖ ของจ าพวกทหารอ่ืนแล้ว 
ต้องปฏิบัติงานในสายงานด้านบริการแพทย์ติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒๔ เดือน  
เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
 ๓.๔ อ่ืน ๆ               -   

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
นาวาอากาศตรี - นาวาอากาศเอก 

    
 
 



- ๒๔๑ - 

 
 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร            ลชทอ.๙๐๑๕ (ข้ันช านาญมาก)       
                       นายทหารบริการแพทย์ชั้นสูง                         ลชทอ.๙๐๑๑ (แรกตั้ง) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 วางแผน อ านวยการ ประสานงาน ควบคุม ก ากับดูแล และด าเนินการเกี่ยวกับงานในสายงาน 
บริการแพทย ์

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑ ก าหนดแนวทางการปฏิบัติ และด าเนินการเกี่ยวกับงานในสายงานบริการแพทย์ 
  ๒.๒ วางแผน อ านวยการ และติดต่อประสานเกี่ยวกับงานในสายงานบริการแพทย์ 
  ๒.๓ ควบคุม ก ากับดูแล และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับงานในสายงานบริการแพทย์ 
  ๒.๔ เสนอแนะ และให้ค าปรึกษาแก่ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานในสายงานบริการแพทย์ 
  ๒.๕ วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการปฏิบัติเกี่ยวกับงานในสายงานบริการแพทย์ 

๓.  คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความสามารถเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการในสายงานบริการแพทย์ ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา 
   ๓.๑.๑  ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารทั้งในและต่างประเทศ หรือเทียบเท่า 
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น  
   ๓.๑.๒  มีพ้ืนฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป ในสาขาจิตวิทยาคลินิก 
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ วิศวกรรมสุขาภิบาล จิตวิทยา สาขาเอกจิตวิทยาพัฒนาการ พยาบาลศาสตร์  
สาธารณสุข เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจแขนงการบริหารโรงงาน เวชระเบียน เวชศาสตร์การธนาคารเลือด 
วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในสายงานบริการแพทย์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา เป็นคุณสมบัติ 
ที่ต้องการ    
 ๓.๒ การฝึก 
   ๓.๒.๑  ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๑ ต้องส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียน 
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรอืเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น  
    ๓.๒.๒  ส าเร็จหลักสูตรโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น  
 ๓.๓ ประสบการณ์ 
   ผู้ที่ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศระดับ ๕ ของจ าพวกทหารอ่ืนแล้ว  
ต้องปฏิบัติงานในสายงานบริการแพทย์ติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน 
เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น  
  ๓.๔ อ่ืน ๆ              -    

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
เรืออากาศเอก - นาวาอากาศโท 

 
 
 
 
 



- ๒๔๒ - 
                            

 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร         ลชทอ.๙๐๒๓ (ข้ันช านาญ) 
                            นายทหารบริการแพทย์                            ลชทอ.๙๐๒๑ (แรกตั้ง) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 ด าเนินการ ประสานงาน ควบคุม และก ากับดูแล เกี่ยวกับการจัดการบริหารกิจกรรมทาง
การแพทย์ รวมทั้งการทะเบียนต่าง ๆ การล าเลียงคนไข้กลับ การขนส่งคนไข้ทางอากาศและทางน้ า
บ ารุงรักษา จัดโครงการในเวชกรรมการป้องกัน ตลอดจนการอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ทางการแพทย์ 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑ วางแผนและจัดระเบียบการบริหารกิจกรรมทางการแพทย์ 
  ๒.๒ ประสานงาน และติดตามเกี่ยวกับงานการบริหารกิจกรรมทางการแพทย์ 
  ๒.๓ ควบคุม ก ากับดูแล การด าเนินการเกี่ยวกับงานการบริหารกิจกรรมทางการแพทย์ 
  ๒.๔ เสนอแนะผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานการบริหารกิจกรรมทางการแพทย์ 

๓.  คุณสมบัต ิ
 มีความรู้ความสามารถเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการในสายงานบริการแพทย์ (สาขาบริการแพทย์) 
ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา 
   ๓.๑.๑  ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารทั้งในและต่างประเทศ หรือเทียบเท่า  
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๑.๒  มีพ้ืนฐานการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไปในสาขาพยาบาลศาสตร์  
สาธารณสุข วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในสายงานบริการแพทย์ วิศวกรรมสุขาภิบาล เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
 ๓.๒ การฝึก 
   ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๑ ต้องส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายทหาร 
ชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น   
 ๓.๓ ประสบการณ์     
   มีความช านาญในการบริหารกิจกรรมทางการแพทย์เป็นเวลาไม่น้อยกว่า  ๑๒ เดือน  
เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๔ อ่ืน ๆ     - 

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
เรืออากาศตรี - เรืออากาศเอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๔๓ - 
 

 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร         ลชทอ.๙๐๓๓ (ข้ันช านาญ) 
                            นายทหารพัสดุการแพทย์                        ลชทอ.๙๐๓๑ (แรกตั้ง) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 ด าเนินการ ประสานงาน ควบคุม และก ากับดูแล เกี่ยวกับงานบริการพัสดุสายการแพทย์   
อันได้แก่ การรวบรวมความต้องการ จัดท าบัญชีคุม การรับ-ส่ง การเก็บรักษา การแจกจ่าย การจ าหน่าย 
และการตรวจส ารวจพัสดุสายการแพทย์ 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑ วางแผนและรวบรวมความต้องการพัสดุสายการแพทย์ 
  ๒.๒ ประสานงาน และติดตามเกี่ยวกับงานบริการพัสดุสายการแพทย์ 
  ๒.๓ ควบคุม ก ากับ ดูแล การด าเนินการเกี่ยวกับงานบริการพัสดุสายการแพทย์ 
  ๒.๔ เสนอแนะผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานบริการพัสดุสายการแพทย์ 

๓.  คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความสามารถเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการในสายงานบริการแพทย์  (สาขาพัสดุ
การแพทย์) ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา 
   ๓.๑.๑  ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารทั้งในและต่างประเทศ หรือเทียบเท่า  
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๑.๒  มีพ้ืนฐานการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไปในสาขาบริหารธุรกิจ 
แขนงการบริหารโรงงาน เศรษฐศาสตร์ เวชระเบียน วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในสายงานเทคนิคการแพทย์ 
เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
 ๓.๒ การฝึก 
   ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๑ ต้องส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายทหาร 
ชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น   
 ๓.๓ ประสบการณ์     
   มีความช านาญในการปฏิบัติงานด้านพัสดุสายการแพทย์เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน 
เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๔ อ่ืน ๆ              - 

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
เรืออากาศตรี - เรืออากาศเอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๔๔ - 
 

 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร         ลชทอ.๙๐๔๓ (ข้ันช านาญ) 
                    นายทหารวิทยาศาสตร์การแพทย์                       ลชทอ.๙๐๔๑ (แรกตั้ง) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 ด าเนินการ ประสานงาน ควบคุม และก ากับดูแล เกี่ยวกับงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ในสาขาต่าง ๆ คน้คว้าทดลอง  และให้ค าแนะน าด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์แก่ผู้ปฏิบัติงานทางการแพทย์ 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑ วางแผนและให้ค าแนะน าเกี่ยวกับงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์สาขาต่าง ๆ  เช่น 
งานในห้องปฏิบัติการด้านจุลชีววิทยา ด้านเซลล์วิทยา งานเตรียมเนื้อเยื่อ งานด้านเวชศาสตร์ 
การธนาคารเลือด งานด้านกายภาพบ าบัด เป็นต้น 
  ๒.๒ ควบคุม ก ากับดูแล ฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในสายงาน ในการปฏิบัติงาน  
ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือตามท่ีได้รับการร้องขอ 
  ๒.๓ ปรับปรุงแก้ไข  และค้นคว้าหาวิธีการใหม่ ๆ ในการค้นหาสมมุติฐานของโรค 
  ๒.๔ ประสานงานในด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นที่ปรึกษาของบุคลากรทางการแพทย์อ่ืน ๆ 
ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และท างานร่วมกับนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ต่างแหล่าทัพและพลเรือน 

๓.  คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความสามารถเข้าใจเกี่ ยวกับการบริหารจัดการในสายงานบริการแพทย์  
(สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์) ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา 
   ๓.๑.๑  ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารทั้งในและต่างประเทศ หรือเทียบเท่า  
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๑.๒  มีพ้ืนฐานการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไปในสาขาเวชศาสตร์ 
การธนาคารเลือด วิทยาศาสตร์ทั่วไป ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในสายงานบริการแพทย์ 
เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
 ๓.๒ การฝึก 
   ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๑ ต้องส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายทหาร 
ชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
 ๓.๓ ประสบการณ์     
   มีความช านาญในการปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน  
เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๔ อ่ืน ๆ             - 

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
เรืออากาศตรี - เรืออากาศเอก 

 
 
 
 
 
 
 



- ๒๔๕ - 
 

 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร         ลชทอ.๙๐๖๓ (ข้ันช านาญ) 
                         นายทหารสังคมสงเคราะห์                          ลชทอ.๙๐๖๑ (แรกตั้ง) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ และประเมินข้อมูลผู้ป่วย วางแผนด าเนินการช่วยเหลือ และ
ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน รวบรวมและจัดท ารายงานสถิติผู้ป่วยของหน่วยสังคมสงเคราะห์ และ
เข้าร่วมประชุมสัมมนาระดับผู้ปฏิบัติงานกับนักสังคมสงเคราะห์ของหน่วยงานภายนอก 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑ ศึกษา รวบรวม และประเมินข้อมูลของผู้ป่วยที่มีปัญหาทางสังคมและเศรษฐกิจ 
  ๒.๒ วางแผนด าเนินการช่วยเหลือและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  ๒.๓ รวบรวมและจัดท ารายงานสถิติผู้ป่วยของหน่วยสังคมสงเคราะห์ 
  ๒.๔ ประสานงานเกี่ยวกับงานด้านสังคมสงเคราะห์กับนักสังคมสงเคราะห์ของหน่วยงาน
ภายนอก 

๓.  คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความสามารถเข้าใจเกี่ ยวกับการบริหารจัดการในสายงานบริการแพทย์  
(สาขาสังคมสงเคราะห์) ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา 
   ๓.๑.๑ ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารทั้งในและต่างประเทศ หรือเทียบเท่า  
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๑.๒ มี พ้ืนฐานการศึกษาระดับปริญญ าตรี  หรือ เที ยบ เท่ าขึ้น ไป ในสาขา 
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
 ๓.๒ การฝึก 
   ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๑ ต้องส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายทหาร 
ชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น   
 ๓.๓ ประสบการณ์     
   มีความช านาญในการปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า  ๑๒ เดือน  
เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๔ อ่ืน ๆ         - 

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
เรืออากาศตรี - เรืออากาศเอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๔๖ - 
 
 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร         ลชทอ.๙๐๗๓ (ข้ันช านาญ) 
                              นายทหารจิตวิทยา                               ลชทอ.๙๐๗๑ (แรกตั้ง) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 การตรวจประเมินระดับสติปัญญา ระดับพัฒนาการ สภาพจิตใจ และอารมณ์ของผู้ป่วย   
รวมทั้งให้การส่งเสริมสุขภาพจิต ค าแนะน า และติดตามผู้ป่วยบางรายที่ได้รับมอบหมาย 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑ ซักประวัติทางจิตเวช และตรวจสภาพจิต ในผู้ป่วยบางรายที่จิตแพทย์เด็กมอบหมาย 
  ๒.๒ ตรวจประเมินสภาพจิตใจ และอารมณ์ ให้กับผู้ป่วยตามที่กุมารแพทย์พัฒนาการ 
และจิตแพทย์เด็กส่งไปรักษา 
  ๒.๓ เป็นที่ปรึกษาให้ค าแนะน า และประสานงานเกี่ยวกับสุขภาพจิต กับบุคลากรทางการแพทย์
ในหน่วยงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับการร้องขอ 
  ๒.๔ ร่วมจัดท าคู่มือ และเอกสารต่าง ๆ ของหน่วยจิตวิทยา และพัฒนาการเด็กหรือจิตเวชเด็ก  
เพ่ือใช้ในการให้ค าแนะน าแก่ผู้ปกครอง 

๓.  คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความสามารถเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการในสายงานบริการแพทย์ (สาขาจิตวิทยา) 
ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา 
   ๓.๑.๑  ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารทั้งในและต่างประเทศ หรือเทียบเท่า  
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๑.๒  มีพ้ืนฐานการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไป ในสาขาจิตวิทยา  
สาขาเอกจิตวิทยาพัฒนาการ หรือจิตวิทยาคลินิก เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
 ๓.๒ การฝึก 
   ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๑ ต้องส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายทหาร 
ชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น   
 ๓.๓ ประสบการณ์     
   มีความช านาญในการปฏิบัติงานด้านจิตวิทยาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  ๑๒ เดือน 
เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๔ อ่ืน ๆ     - 

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
เรืออากาศตรี - เรืออากาศเอก 



 
 

ความช านาญทหารอากาศจ าพวกทหารช านาญการแพทย์เฉพาะอย่าง 
เลขหมายจ าพวก ๙๑ 

            
           หน้า 
ค าน า             ๒๔๘ 
แผนภูม ิ           ๒๔๙ 
ความช านาญทหารอากาศ 

ลชทอ.    ชื่อความช านาญ 

๙๑๑๖    ผู้ช านาญการแพทย์อาวุโส      ๒๕๐ 
๙๑๑๕    ผู้ช านาญการแพทย์ชั้นสูง       ๒๕๑ 
๙๑๒๓    สัตวแพทย์        ๒๕๒ 
๙๑๓๓    เทคนิคการแพทย์       ๒๕๓ 
๙๑๔๓    นักเวชศาสตร์ฟื้นฟู      ๒๕๔ 
๙๑๕๓    นักรังสีการแพทย์       ๒๕๕ 
๙๑๖๓    นักจิตวิทยาคลินิก      ๒๕๖ 
๙๑๗๓    นักการแก้ไขความผิดปกติการสื่อสารความหมาย   ๒๕๗ 
๙๑๘๓    นักสาธารณสุข        ๒๕๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๔๘ - 
 

ค าน า 
จ าพวกทหารช านาญการแพทย์เฉพาะอย่าง 

 
 จ าพวกทหารช านาญการแพทย์ เฉพาะอย่าง หมายถึ ง ผู้ ที่ มีความรู้ความสามารถ 
ในงานด้านช านาญการแพทย์เฉพาะอย่าง อันได้แก่ กิจการด้านสัตวแพทย์ สัตวบาล การตรวจวิเคราะห์  
ทางห้องปฏิบัติการของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ทุกสาขา การตรวจประเมิน วินิจฉัย บ าบัดความบกพร่อง 
ของร่างกาย กิจการด้านรังสีการแพทย์ การประเมินและการทดสอบภาวะสุขภาพจิตด้วยวิธีการ  
เฉพาะทางจิตวิทยาคลินิก การแก้ไขความผิดปกติทางการสื่อความหมาย และงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 
ของกองทัพอากาศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๔๙ - 
 

แผนภูมิจ าพวกทหารนายทหารสัญญาบัตร 
 
 

- ๒๔๕ - 

ผู้ช านาญการแพทย์อาวุโส 
๙๑๑๖ 

(ลชทอ.แรกตั้ง ๙๑๑๑) 
 

หลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนด 
หรือมีคุณสมบัติครบถ้วน 

 

ผู้ช านาญการแพทย์ชั้นสูง 
๙๑๑๕ 

(ลชทอ.แรกตั้ง ๙๑๑๑) 
 

หลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนด 

สัตวแพทย์ 
๙๑๒๓ 

(ลชทอ.แรกตั้ง ๙๑๒๑) 
 
 

เทคนิคการแพทย์ 
๙๑๓๓ 

(ลชทอ.แรกตั้ง ๙๑๓๑) 
 
 

นักเวชศาสตร์ฟื้นฟู 
๙๑๔๓ 

(ลชทอ.แรกตั้ง ๙๑๔๑) 
 
 

นักรังสีการแพทย์ 
๙๑๕๓ 

(ลชทอ.แรกตั้ง ๙๑๕๑) 
 
 

นักจิตวิทยาคลินิก 
๙๑๖๓ 

(ลชทอ.แรกตั้ง ๙๑๖๑) 
 
 

นักสาธารณสุข 
๙๑๘๓ 

(ลชทอ.แรกตั้ง ๙๑๘๑) 
 
 

นาวาอากาศตรี – นาวาอากาศเอก 

เรืออากาศเอก  – นาวาอากาศโท 

เรืออากาศตรี –  
เรืออากาศเอก 

นักการแก้ไขความผิดปกติการสื่อสารความหมาย 
๙๑๗๓ 

(ลชทอ.แรกตั้ง ๙๑๗๑) 
 
 



- ๒๕๐ - 
 

 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร         ลชทอ.๙๑๑๖ (ข้ันบริหาร) 
                          ผู้ช านาญการแพทย์อาวุโส                          ลชทอ.๙๑๑๑ (แรกตั้ง) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 วางแผน อ านวยการ ประสานงาน ควบคุม ก ากับดูแล ตลอดจนบริหารจัดการ และพัฒนา
โครงการเกี่ยวกับงานในสายงานช านาญการแพทย์เฉพาะอย่าง 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑ ก าหนดนโยบาย  แนวทางการปฏิบัติ และพัฒนาโครงการเกี่ยวกับงานในสายงาน
ช านาญการแพทย์เฉพาะอย่าง 
  ๒.๒ วางแผน อ านวยการ และติดต่อประสานเกี่ยวกับงานในสายงานช านาญการแพทย์เฉพาะอย่าง 
  ๒.๓ ควบคุม ก ากับดูแล และให้ค าแนะน า เกี่ยวกับงานในสายงานช านายการแพทย์เฉพาะ
อย่าง 
  ๒.๔ เสนอแนะ และให้ค าปรึกษาแก่ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานในสายงานช านาญการแพทย์ 
เฉพาะอย่าง 
  ๒.๕ วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการปฏิบัติเกี่ยวกับงานในสายงานช านาญการแพทย์
เฉพาะอย่าง 

๓.  คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านช านาญการแพทย์เฉพาะอย่าง 
ประกอบด้วย 
 ๓.๑ การศึกษา 
   มีพ้ืนฐานการศึกษาระดับปริญญาหรือประกาศนียบัตร สาขาจ าพวกท่ีเป็นผู้ช านาญการ
แพทย์เฉพาะอย่าง และอยู่ในการควบคุมของคณะกรรมการควบคุมการประกอบโรคศิลป เป็นคุณสมบัติ
ที่จ าเป็น  
 ๓.๒ การฝึก 
   ๓.๒.๑  ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ  
หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
    ๓.๒.๒  ส าเร็จหลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ, 
หลักสูตรโรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือมีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้
ในหมวด ๓ ข้อ ๒๐.๑.๓ ของระเบียบนี้  เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น    
  ๓.๓ ประสบการณ์          - 
  ๓.๔ อ่ืน ๆ                    -    

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
นาวาอากาศตรี - นาวาอากาศเอก 

    
 
 
 
 
 



 
- ๒๕๑ - 

 
 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร         ลชทอ.๙๑๑๕ (ข้ันช านาญมาก)       
                           ผู้ช านาญการแพทยช์ั้นสูง                          ลชทอ.๙๐๑๑ (แรกตั้ง) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 วางแผน อ านวยการ ประสานงาน ควบคุม ก ากับดูแล และด าเนินการเกี่ยวกับงานในสายงาน 
ช านาญการแพทย์เฉพาะอย่าง 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑ ก าหนดแนวทางการปฏิบัติ และด าเนินการเกี่ยวกับงานในสายงานช านาญการแพทย์ 
เฉพาะอย่าง 
  ๒.๒ วางแผน อ านวยการ และติดต่อประสานงานเกี่ยวกับงานในสายงานช านาญการแพทย์ 
เฉพาะอย่าง 
  ๒.๓ ควบคุม ก ากับดูแล และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับงานในสายงานช านาญการแพทย์เฉพาะอย่าง 
  ๒.๔ เสนอแนะ และให้ค าปรึกษาแก่ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานในสายงานช านาญการแพทย์ 
เฉพาะอย่าง 
  ๒.๕ วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานช านาญการแพทย์
เฉพาะอย่าง  

๓.  คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านช านาญการแพทย์เฉพาะอย่าง 
ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา 
   มีพ้ืนฐานการศึกษาระดับปริญญาหรือประกาศนียบัตร สาขาจ าพวกท่ีเป็นผู้ช านาญการ
แพทย์เฉพาะอย่าง และอยู่ในการควบคุมของคณะกรรมการควบคุมการประกอบโรคศิลป เป็นคุณสมบัติ
ที่จ าเป็น 
 ๓.๒ การฝึก 
   ๓.๒.๑  ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ  
หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
    ๓.๒.๒  ส าเร็จหลักสูตรโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
 ๓.๓ ประสบการณ์         - 
  ๓.๔ อ่ืน ๆ                   -    

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
เรืออากาศเอก - นาวาอากาศโท 

 
 
 
 
 
 



 
- ๒๕๒ - 

 
 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร         ลชทอ.๙๑๒๓ (ข้ันช านาญ) 
                                 สัตวแพทย์                                     ลชทอ.๙๑๒๑ (แรกตั้ง) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 ด าเนินการ ประสานงาน ควบคุม และก ากับดูแล เกี่ยวกับการควบคุมป้องกันโรคระบาดสัตว์  
และโรคสัตว์ติดต่อคน  การตรวจแนะน าสุขาภิบาลแหล่งเลี้ ยงสัตว์  และผลิตภัณฑ์จากสัตว์  
รวมทั้งสนับสนุนงานด้านสุนัขทหารในกองทัพอากาศ 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑ รับผิดชอบในการตรวจรักษาสุขภาพป้องกันควบคุมโรคสัตว์ ชันสูตรโรคสัตว์ ตลอดจน
ค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับสัตว์ที่ใช้ในราชการทหาร เพ่ือให้มีสัตว์มีสุขภาพพลานามัยดี สามารถปฏิบัติภารกิจ 
ของทางราชการทหารอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๒.๒ รับผิดชอบในการตรวจรักษาและบ ารุงสุขภาพ บ ารุงพันธุ์สัตว์ ป้องกันควบคุมโรค
ระบาดสัตว์ และโรคที่สัตว์น าสู่คนให้กับสัตว์เลี้ยงของหน่วยราชการ 
  ๒.๓ รับผิดชอบในการเฝ้าระวังโรคสัตว์ติดต่อสู่คน และโรคระบาดสัตว์ในสัตว์เลี้ยงของ
ประชาชน ใกล้ เคี ยงเขตที่ ตั้ งกองทั พอากาศ ไม่ ให้ ติ ดต่ อสู่ สั ต ว์ เลี้ ย งใน เขตกองทัพอากาศ  
หรือติดต่อสู่ข้าราชการ 
  ๒.๔ รับผิดชอบในการให้ความรู้ทางด้านสัตวแพทย์ แก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องและเป็นหัวหน้า 
สายวิชาการทางสัตวแพทย์ของกองทัพอากาศ 

๓.  คุณสมบัติ 
 ๓.๑ การศึกษา 
   มีพ้ืนฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต จากสถานศึกษาที่ทาง
ราชการรับรอง (หลักสูตร ๖ ปี) และมีใบประกอบโรคศิลป สาขาสัตวแพทย์ ชั้น ๑ หรือใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์จากสัตวแพทย์สภา เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น   
 ๓.๒ การฝึก 
   ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ  
หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น   
 ๓.๓ ประสบการณ์     
   ปฏิบัติ งานด้านสัตวแพทย์ติดต่อกันมาแล้ว เป็น เวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน  
เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๔ อ่ืน ๆ            - 

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
เรืออากาศตรี - เรืออากาศเอก 

 
 

 
 
 
 
 



 
- ๒๕๓ - 

 
 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร         ลชทอ.๙๑๓๓ (ข้ันช านาญ) 
                               เทคนิคการแพทย ์                             ลชทอ.๙๑๓๑ (แรกตั้ง) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 ด าเนินการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการสาขาต่าง ๆ รวมทั้งดูแล บ ารุงรักษาเครื่องมือ
และอุปกรณ์ทางห้องปฏิบัติการให้ได้ประโยชน์สูงสุดในการช่วยค้นหาสมมุติฐานของโรค  

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑ ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการในสาขาต่าง ๆ ของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ เช่น 
เคมีคลินิก โลหิตวิทยาและจุลทรรศน์ศาสตร์ ปรสิตวิทยาทางการแพทย์  ภูมิคุ้มกันวิทยา จุลชีววิทยา
คลินิก เป็นต้น 
  ๒.๒ บริหารพัสดุ เคมีภัณฑ์ และเวชภัณฑ์ เครื่องมือ และอุปกรณ์ทางห้องปฏิบัติการให้
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
  ๒.๓ บริหารจัดการงานด้านห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ
เทคนิคการแพทย ์
  ๒.๔ ควบคุม ก ากับดูแลการปฏิบัติงาน ฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในสายงานพยาธิกรรม 
ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการตรวจวิเคราะห์สาขาต่าง ๆ หรือตามท่ีได้รับการร้องขอ 
  ๒.๕ ประสานงาน เป็นที่ปรึกษาแนะน าของบุคลากรทางการแพทย์อ่ืน ๆ ทางด้านการตรวจ 
วิเคราะห์ และท างานร่วมกับเทคนิคการแพทย์ต่างเหล่าทัพและพลเรือน 

๓.  คุณสมบัติ 
 ๓.๑ การศึกษา 
   มีพ้ืนฐานการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ หรือเทียบเท่า  
จากสถานศึกษาที่ทางราชการรับรอง และมีใบประกอบโรคศิลป สาขาเทคนิคการแพทย์ เป็นคุณสมบัติ 
ที่จ าเป็น 
 ๓.๒ การฝึก 
   ต้องส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ  
หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
 ๓.๓ ประสบการณ์     
   ปฏิบัติงานทางเทคนิคการแพทย์ในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  ได้แก่ เคมีคลินิก 
โลหิตวิทยา และจุลทรรศน์ศาสตร์ ปรสิตวิทยาทางการแพทย์ ภูมิคุ้มกันวิทยา จุลชีววิทยาคลินิก  
เป็นเวลาอย่างน้อย ๑๒ เดือน  เป็นคุณลักษณะที่จ าเป็น 
  ๓.๔ อ่ืน ๆ     - 

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
เรืออากาศตรี - เรืออากาศเอก 

 
 
 
 
 
 



 
- ๒๕๔ - 

 
 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร         ลชทอ.๙๑๔๓ (ข้ันช านาญ) 
                               นักเวชศาสตร์ฟื้นฟู                            ลชทอ.๙๑๔๑ (แรกตั้ง) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 ตรวจประเมิน วินิจฉัย และบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพความบกพร่องของร่างกาย 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑ ตรวจประเมิน วินิจฉัย และให้การรักษาทางกายภาพบ าบัด และกิจกรรมบ าบัด 
ทั้งร่วมปรึกษาวิชาการและผลการรักษากับแพทย์เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู 
  ๒.๒ ให้ค าปรึกษาและส่งเสริมสุขภาพด้านเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูแก่ผู้ป่วย และบุคลากร 
ทางการแพทย์อ่ืน ๆ 
  ๒.๓ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดเก็บรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือกายภาพบ าบัด 
และกิจกรรมบ าบัด ให้เป็นไปโดยถูกต้องตามหลักวิชาการ 
  ๒.๔ ประสานงานในด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์อ่ืน ๆ 

๓.  คุณสมบัติ 
 ๓.๑ การศึกษา 
   มีพ้ืนฐานการศึกษาระดับปริญญาสาขากายภาพบ าบัด และกิจกรรมบ าบัดจากสถานศึกษา 
ที่ทางราชการรับรอง มีใบประกอบโรคศิลป สาขากายภาพบ าบัดและกิจกรรมบ าบัด หรือใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัด จากสภากายภาพบ าบัด เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
 ๓.๒ การฝึก 
   ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ  
หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
 ๓.๓ ประสบการณ์     
   ปฏิบัติงานด้านกายภาพบ าบัด หรือกิจกรรมบ าบัดเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน  
เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๔ อ่ืน ๆ             - 

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
เรืออากาศตรี - เรืออากาศเอก 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
- ๒๕๕ - 

 
 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร         ลชทอ.๙๑๕๓ (ข้ันช านาญ) 
                               นักรังสีการแพทย์                             ลชทอ.๙๑๕๑ (แรกตั้ง) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 วางแผน อ านวยการ ประสานงาน ควบคุม ก ากับดูแล และด าเนินการด้านรังสีการแพทย์ 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑ วางแผนและให้ค าแนะน าเกี่ยวกับงานด้านรังสีการแพทย์ 
  ๒.๒ ควบคุม ก ากับดูแล ฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในสายงาน ในการปฏิบัติงาน  
ด้านรังสีการแพทย์ที่ได้รับการร้องขอ 
  ๒.๓ ค้นหาวิธีการและเทคนิคใหม่ ๆ มาใช้ในการถ่ายภาพ และบันทึกภาพส่วนต่าง ๆ  
ของร่างกายด้วยเครื่องก าเนิดรังสีเอ๊กซ์ 
  ๒.๔ ค านวณปริมาณรังสีและก าหนดระยะเวลาที่จะให้รังสีแก่ผู้ป่วยตามปริมาณที่ต้องการ 

๓.  คุณสมบัติ 
 ๓.๑ การศึกษา 
   มีพ้ืนฐานการศึกษาระดับปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขารังสีเทคนิค จากสถานศึกษา 
ที่ทางราชการรับรองต้องมีใบประกอบโรคศิลป สาขารังสีเทคนิค จากกองการประกอบโรคศิลป 
กระทรวงสาธารณสุข เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
 ๓.๒ การฝึก 
   ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ  
หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
 ๓.๓ ประสบการณ์     
   ปฏิบัติงานด้านรังสี และควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน  
เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๔ อ่ืน ๆ         - 

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
เรืออากาศตรี - เรืออากาศเอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
- ๒๕๖ - 

 
 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร         ลชทอ.๙๑๖๓ (ข้ันช านาญ) 
                               นักจิตวิทยาคลินิก                               ลชทอ.๙๑๖๑ (แรกตั้ง) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 ด าเนินการทดสอบ วินิจฉัย บ าบัด ความผิดปกติทางจิตและสามารถประเมินบุคลิกภาพ  
เชาว์ปัญญา อารมณ์ และพฤติกรรมการปรับตัว รวมทั้งความเครียด และพยาธิสภาพทางสมอง  
ตามมาตรฐานวิชาชีพจิตวิทยาคลินิก 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑ ด าเนินการทดสอบทางจิตวิทยาคลินิก ตามใบสั่งของจิตแพทย์ อย่างถูกต้องเหมาะสม 
  ๒.๒ วิเคราะห์ ประเมินผล การทดสอบทางจิตวิทยาคลินิก ทั้งรายกลุ่มและรายบุคคล  
อย่างถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพจิตวิทยาคลินิก 
  ๒.๓ ควบคุมการผลิตและจัดเก็บรักษา ท าลาย แบบทดสอบที่เป็นเอกสารลับให้ถูกต้อง 
ตามหลักวิชาการและระเบียนการควบคุมเอกสารลับ 
  ๒.๔ ให้ค าปรึกษาแก่ผู้มีปัญหาทางจิต และการปรับตัวในเบื้องต้น 
  ๒.๕ ท าสถิติและจัดเก็บข้อมูลหลักฐานการคัดเลือกอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานทางวิชาการ 
  ๒.๖ ประสานกับหน่วยที่เกี่ยวข้องในการตรวจคัดเลือกผู้ท าการในอากาศทุกเหล่าทัพ 
รวมทั้งพลเรือน 

๓.  คุณสมบัต ิ
 ๓.๑ การศึกษา 
   มีพ้ืนฐานการศึกษาระดับปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาจิตวิทยา มีวิชาเอกเป็น
จิตวิทยาคลินิก และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลป สาขาจิตวิทยาคลินิกของประเทศไทย  
เป็นคุณสมบัตทิีจ่ าเป็น 
 ๓.๒ การฝึก 
   ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ  
หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
 ๓.๓ ประสบการณ์     
   ปฏิบัติงานด้านจิตวิทยาคลินิกเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๔ อ่ืน ๆ     
   ผ่านการฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลหรือองค์กรใด ที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขา
จิตวิทยาคลินิกให้การรับรองไม่น้อยกว่า ๖ เดือน เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
เรืออากาศตรี - เรืออากาศเอก 

 
 
 
 
 
 
 



 
- ๒๕๗ - 

 
 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร         ลชทอ.๙๑๗๓ (ข้ันช านาญ) 
             นักการแก้ไขความผิดปกติการสื่อความหมาย                ลชทอ.๙๑๗๑ (แรกตั้ง) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 ตรวจวินิจฉัยแยกประเภทความผิดปกติทางภาษา การพูด การกลืน และการได้ยิน บ าบัดรักษา 
แก้ไข ป้องกัน และฟ้ืนฟูสมรรถภาพความผิดปกติทางการสื่อความหมายทุกประเภทด้วยการฝึก 
เครื่องมือสื่อ อุปกรณ์ และเครื่องช่วยต่าง ๆ 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑ ตรวจคัดกรอง และตรวจวินิจฉัยแยกประเภทความผิดปกติทางการสื่อความหมายด้วย 
เครื่องมือแบบทดสอบ และการสังเกตพฤติกรรม 
  ๒.๒ บ าบัดรักษา แก้ไข ป้องกัน และฟ้ืนฟูสมรรถภาพความผิดปกติทางการสื่อความหมาย  
ทุกประเภทด้วยการฝึก เครื่องมือ สื่อ อุปกรณ์การเสริม และเครื่องช่วยต่าง ๆ 
  ๒.๓ เป็นที่ปรึกษาให้ค าแนะน า แก่ผู้ป่วย ญาติ ผู้ปกครอง 
  ๒.๔ ให้ค าปรึกษาทางวิชาการ สอน ฝึกอบรม เผยแพร่ความรู้ และผลิตสื่ออุปกรณ์  
เพ่ือใช้ในงานด้านผิดปกติทางการสื่อความหมาย 

๓.  คุณสมบัติ 
 ๓.๑ การศึกษา 
   มีพ้ืนฐานการศึกษาระดับปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาความผิดปกติทางการ 
สื่อความหมาย จากสถานศึกษาที่ทางราชการรับรอง และต้องมีใบประกอบโรคศิลป สาขาการแก้ไข
ความผิดปกติทางการสื่อความหมาย เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
 ๓.๒ การฝึก 
   ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ  
หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๓ ประสบการณ์ 
   ปฏิบัติงานด้านฟ้ืนฟูสมรรถภาพความผิดปกติทางการสื่อความหมายทุกประเภท 
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๔ อ่ืน ๆ    - 

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
เรืออากาศตรี - เรืออากาศเอก 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
- ๒๕๘ - 

 
 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร         ลชทอ.๙๑๘๓ (ข้ันช านาญ) 
                                   นักสาธารณสุข                              ลชทอ.๙๑๘๑ (แรกตั้ง) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 วางแผน ประสานงาน ควบคุม ก ากับดูแล ให้ข้อเสนอแนะงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ได้แก่  
งานควบคุมคุณภาพ น้ าดื่ม น้ าใช้ น้ าเสีย การจัดการของมูลฝอย ที่พักอาศัย โรงเรือนทหาร สระว่ายน้ า   
ร้านแต่งผม ควบคุมพาหะน าโรค การสุขาภิบาลอาหาร โรงประกอบเลี้ยงทหาร งานอาชีวอนามัย   
และความปลอดภัยในการท างาน 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑ รับผิดชอบงานควบคุมคุณภาพน้ าดื่ม น้ าใช้ วางแผนจัดวงรอบในการตรวจแนะน า 
และเก็บตัวอย่างตรวจวิเคราะห์ทางกายภาพ เคมี และแบคทีเรีย 
  ๒.๒ รับผิดชอบงานด้านน้ าเสีย ขยะมูลฝอย ที่ พักอาศัย โรงเรือนทหาร สระว่ายน้ า  
และร้านตัดผม 
  ๒.๓ รับผิดชอบงานควบคุมพาหะน าโรค 
  ๒.๔ รับผิดชอบงานสุขาภิบาลอาหาร โรงเลี้ยง และที่ประกอบเลี้ยงทหาร 
  ๒.๕ รับผิดชอบงานอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการท างาน  

๓.  คุณสมบัติ 
 ๓.๑ การศึกษา 
   มีพ้ืนฐานการศึกษาระดับปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม,  
สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม หรือสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   
เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
 ๓.๒ การฝึก 
   ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ  
หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๓ ประสบการณ์ 
   ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๔ อ่ืน ๆ                - 

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
เรืออากาศตรี - เรืออากาศเอก 

 
 
 
 

  



 
 

ความช านาญทหารอากาศจ าพวกทหารเภสัชกร 
เลขหมายจ าพวก ๙๒ 

            
           หน้า 
ค าน า             ๒๖๐ 
แผนภูม ิ           ๒๖๑ 
ความช านาญทหารอากาศ 

ลชทอ.    ชื่อความช านาญ 

๙๒๑๖    เภสัชกรอาวุโส         ๒๖๒ 
๙๒๑๕    เภสัชกรชั้นสูง        ๒๖๓ 
๙๒๑๓    เภสัชกร        ๒๖๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๖๐ - 
 

ค าน า 
จ าพวกทหารเภสัชกร 

 
 จ าพวกทหารเภสัชกร หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในงานด้านเภสัชกร อันได้แก่ 
การจัด เตรียม เลือกสรร ผลิต วิเคราะห์คุณภาพยาและเวชภัณฑ์ การเก็บรักษา การปรุง การจ่ายยา   
ตามใบสั่งยาของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทันตกรรม และผู้ประกอบการบ าบัดโรคสัตว์ เป็นต้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๖๑ - 
 

แผนภูมิจ าพวกทหารนายทหารสัญญาบัตร 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เภสัชกรอาวุโส 
๙๒๑๖ 

(ลชทอ.แรกตั้ง ๙๒๑๑) 
 

หลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนด 
หรือมีคุณสมบัติครบถ้วน 

นาวาอากาศตรี  - นาวาอากาศเอก 

เรืออากาศเอก  -  นาวาอากาศโท 

เรืออากาศตรี  - เรืออากาศเอก 

เภสัชกรชั้นสูง 
๙๒๑๕ 

(ลชทอ.แรกตั้ง ๙๒๑๑) 
 

เภสัชกร 
๙๒๑๓ 

(ลชทอ.แรกตั้ง ๙๒๑๑) 
 

หลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนด 



- ๒๖๒ - 
 

 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร         ลชทอ.๙๒๑๖ (ข้ันบริหาร) 
                                เภสัชกรอาวุโส                                 ลชทอ.๙๒๑๑ (แรกตั้ง) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 วางแผน อ านวยการ ประสานงาน ควบคุม ก ากับดูแล ตลอดจนบริหารจัดการ และพัฒนา  
โครงการเกี่ยวกับงานในสายงานเภสัชกร 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑ ก าหนดนโยบาย แนวทางการปฏิบัติ และพัฒนาโครงการเกี่ยวกับงานในสายงานเภสัชกร 
  ๒.๒ วางแผน อ านวยการ และติดต่อประสานเกี่ยวกับงานในสายงานเภสัชกร 
  ๒.๓ ควบคุม ก ากับดูแล และให้ค าแนะน า เกี่ยวกับงานในสายงานเภสัชกร 
  ๒.๔ เสนอแนะ และให้ค าปรึกษาแก่ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานในสายงานเภสัชกร 
  ๒.๕ วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการปฏิบัติเกี่ยวกับงานในสายงานเภสัชกร  

๓.  คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจการด้านเภสัชกร ประกอบด้วย 
 ๓.๑ การศึกษา 
   มีพ้ืนฐานการศึกษาปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต จากสถานศึกษาที่ทางราชการรับรอง  
และต้องมีใบประกาศโรคศิลป สาขาเภสัชกรรม หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมจาก 
สภาเภสัชกรรม เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น  
 ๓.๒ การฝึก 
   ๓.๒.๑  ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ  
 หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
    ๓.๒.๒  ส าเร็จหลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ, 
หลักสูตรโรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า หรือมีคุณสมบัติ 
ตามท่ีก าหนดไว้ในหมวด ๓ ข้อ ๒๐.๑.๓ ของระเบียบนี้  เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น    
  ๓.๓ ประสบการณ์             - 
 ๓.๔ อ่ืน ๆ                   - 

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
นาวาอากาศตรี - นาวาอากาศเอก 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๖๓ - 
 

 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร          ลชทอ.๙๒๑๕ (ข้ันช านาญมาก)       
                                เภสัชกรชั้นสูง                                 ลชทอ.๙๒๑๑ (แรกตั้ง) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 วางแผน อ านวยการ ประสานงาน ควบคุม ก ากับดูแล และด าเนินการเกี่ยวกับงานในสายงาน 
เภสัชกร 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑ ก าหนดแนวทางการปฏิบัติ และด าเนินการเกี่ยวกับงานในสายงานเภสัชกร 
  ๒.๒ วางแผน อ านวยการ และติดต่อประสานงานเกี่ยวกับงานในสายงานเภสัชกร 
  ๒.๓ ควบคุม ก ากับดูแล และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับงานในสายงานเภสัชกร 
 ๒.๔ เสนอแนะ และให้ค าปรึกษาแก่ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานในสายงานเภสัชกร 
  ๒.๕ วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานเภสัชกร 

๓.  คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการในสายงานเภสัชกร ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา 
   มีพ้ืนฐานการศึกษาปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต จากสถานศึกษาที่ทางราชการรับรอง  
และต้องมีใบประกอบโรคศิลป สาขาเภสัชกรรม หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมจาก 
สภาเภสัชกรรม เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
 ๓.๒ การฝึก 
   ๓.๒.๑  ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น  
    ๓.๒.๒  ส าเร็จหลักสูตรโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง  กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น      
 ๓.๓ ประสบการณ์           - 
  ๓.๔ อ่ืน ๆ                    - 

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
เรืออากาศเอก – นาวาอากาศโท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๖๔ -      
                       

 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร         ลชทอ.๙๒๑๓ (ข้ันช านาญ) 
                                   เภสัชกร                                       ลชทอ.๙๒๑๑ (แรกตั้ง) 

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

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 ด าเนินการ ประสานงาน ควบคุม และก ากับดูแล เกี่ยวกับงานในสายงานเภสัชกร 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑ ด าเนินการเกี่ยวกับงานในสายงานเภสัชกร 
  ๒.๒ ประสานงาน และติดตามเกี่ยวกับงานในสายงานเภสัชกร 
 ๒.๓ ควบคุม ก ากับดูแล การด าเนินการเกี่ยวกับงานในสายงานเภสัชกร 
  ๒.๔ เสนอแนะผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานในสายงานเภสัชกร 

๓.  คุณสมบัติ 
  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการในสายงานเภสัชกร ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา 
   มีพ้ืนฐานการศึกษาปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต จากสถานศึกษาที่ทางราชการรับรอง  
และต้องมีใบประกอบโรคศิลป สาขาเภสัชกรรม หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมจาก 
สภาเภสัชกรรม เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น  
 ๓.๒ การฝึก 
   ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ  
หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น   
 ๓.๓ ประสบการณ์     
   มีความช านาญในการปฏิบัติงานสายเภสัชกรรม และควบคุมการปฏิบัติงานของ 
เจ้าหน้าที่เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๔ อ่ืน ๆ                 - 

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
เรืออากาศตรี - เรืออากาศเอก 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

ความช านาญทหารอากาศจ าพวกทหารแพทย์ 
เลขหมายจ าพวก ๙๓ 

            
           หน้า 
ค าน า             ๒๖๖            
แผนภูม ิ            ๒๖๗            
ความช านาญทหารอากาศเฉพาะหน้าทีห่รืออุปกรณ์       ๒๖๘ 
ความช านาญทหารอากาศ 

ลชทอ.    ชื่อความช านาญ 

๙๓๑๖    นายแพทย์อาวุโส        ๒๖๙ 
๙๓๑๕    นายแพทย์ชั้นสูง         ๒๗๐ 
๙๓๑๓    นายแพทย์ทั่วไป         ๒๗๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-  ๒๖๖ - 
 

ค าน า 
จ าพวกทหารแพทย์ 

  จ าพวกทหารแพทย์ หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในหน้าที่ อันได้แก่ การส่งเสริม
สุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาโรค การฟ้ืนฟูสุขภาพทั้งกายและใจ การวิจัยค้นคว้าทางการแพทย์ 
การสงครามนิวเคลียร์ ชีวะเคมี การบรรเทาสาธารณภัย งานด้านเวชศาสตร์การบิน การแพทย์ทหาร   
ซึ่งจะต้องส าเร็จการศึกษาแพทย์ศาสตร์บัณฑิต  จากสถาบันการศึกษาที่แพทย์สภาให้การรับรอง  
และได้รับใบอนุญาตให้ประกอบโรคศิลปได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๖๗ - 
 

แผนภูมิจ าพวกทหารนายทหารสัญญาบัตร 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายแพทย์อาวุโส 
๙๓๑๖ 

(ลชทอ.แรกตั้ง ๙๓๑๑) 
 

หลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนด 
หรือมีคุณสมบัติครบถ้วน 

นาวาอากาศตรี  - นาวาอากาศเอก 

เรืออากาศเอก  - นาวาอากาศโท 

เรืออากาศตรี  -  เรืออากาศเอก 

นายแพทย์ชั้นสูง 
๙๓๑๕ 

(ลชทอ.แรกตั้ง ๙๓๑๑) 
 

นายแพทย์ทั่วไป 
๙๓๑๓ 

หลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนด 



- ๒๖๘ - 
 

ความช านาญทหารอากาศเฉพาะหน้าที่หรืออุปกรณ์ 
 

เลขหมายความ
ช านาญทหารอากาศ 

ความช านาญ หน้าที่หรืออุปกรณ์ 

 
๙๓๑๕ ก 
๙๓๑๕ ข 
๙๓๑๕ ค 
๙๓๑๕ ง 

 
นายแพทย์ชั้นสูง 
นายแพทย์ชั้นสูง 
นายแพทย์ชั้นสูง 
นายแพทย์ชั้นสูง 

 
ดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยด้วยการผ่าตัด 
ดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยด้วยการใช้ยา 
ดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยด้วยการชันสูตร 
ดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยทางด้านเวชศาสตร์สาขาต่าง ๆ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๖๙ - 
 

 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร         ลชทอ.๙๓๑๖ (ข้ันบริหาร) 
                                 นายแพทย์อาวุโส                          ลชทอ.๙๓๑๑ (แรกตั้ง) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 ให้การรักษาพยาบาลดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม การปกครองบังคับบัญชาก าลังพลตามล าดับ  
ในสายการแพทย์ของสถานพยาบาลกองทัพอากาศ  กับให้ค าแนะน าผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับกิจการแพทย์ทหาร 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑ จัดการศึกษาอบรมและฝึกงานก าลังพลสายแพทย์ในบังคับบัญชา ให้มีความรู้
ความสามารถตามมาตรฐาน จัดหาเวชภัณฑ์ให้เพียงพอความต้องการในการดูแลข้าราชการทหารและ
ครอบครัวในส่วนราชการที่รับผิดชอบ 
  ๒.๒ ให้ค าแนะน าผู้บังคับบัญชา และสั่งการในกิจการแพทย์ทหาร , เวชศาสตร์การบิน  
และเวชกรรมป้องกัน 
  ๒.๓ ประสานงานกับหน่วยงานข้างเคียงของทหารและพลเรือน และสนับสนุนในด้าน
วิชาการบุคลากร เวชบริภัณฑ์ เพื่อให้การดูแลก าลังพลของกองทัพอากาศมีประสิทธิภาพสูงสุด 
  ๒.๔ ให้การรักษาพยาบาลดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมให้ได้มาตรฐานวิชาชีพในระดับเดียวกับ
สถานพยาบาลอื่นของรัฐ 

๓.  คุณสมบัติ 
 ๓.๑ การศึกษา 
   มีพ้ืนฐานการศึกษาปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต ที่แพทยสภารับรองและต้องได้รับ
ใบอนุญาตประกอบโรคศิลป เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น  
 ๓.๒ การฝึก 
   ๓.๒.๑  ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
    ๓.๒.๒  ส าเร็จหลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ,
หลักสูตรโรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า หรือมีคุณสมบัติ
ตามท่ีก าหนดไว้ในหมวด ๓ ข้อ ๒๐.๑.๓ ของระเบียบนี้ เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น  
  ๓.๓ ประสบการณ์  
   ๓.๓.๑ ผู้ที่ได้รับวุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตรเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา ต้องครอง 
เลขหมายความช านาญทหารอากาศระดับ ๕ ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๓.๒ ผู้ที่ ไม่ ได้รับวุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตรเป็นแพทย์ผู้ เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา 
ตามข้อ ๓.๓.๑ ต้องมีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในหมวด ๓ ข้อ ๒๐.๑.๓ ของระเบียบนี้ เป็นคุณสมบัติ 
ที่จ าเป็น 
 ๓.๔ อ่ืน ๆ   - 

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
นาวาอากาศตรี - นาวาอากาศเอก 

 
 
 
 
 
 



- ๒๗๐ - 
 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร          ลชทอ.๙๓๑๕ (ข้ันช านาญมาก)       
                                นายแพทย์ชั้นสูง                               ลชทอ.๙๓๑๑ (แรกตั้ง) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 ให้การรักษาพยาบาลดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม การปกครองบังคับบัญชาก าลังพล  ตามล าดับ 
ในสายการแพทย์ของสถานพยาบาลกองทัพอากาศ กับให้ค าแนะน าผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับกิจการแพทย์ทหาร 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑ จัดการศึกษาอบรมและฝึกงานก าลังพลสายแพทย์ในบังคับบัญชา ให้มีความรู้
ความสามารถตามมาตรฐาน จัดหาเวชภัณฑ์ให้เพียงพอแก่ความต้องการในการดูแลข้าราชการทหารและ
ครอบครัวในส่วนราชการที่รับผิดชอบ 
  ๒.๒ ให้ค าแนะน าผู้บังคับบัญชา และสั่งการในกิจการแพทย์ทหาร , เวชศาสตร์การบิน  
และเวชกรรมป้องกัน 
  ๒.๓ ประสานงานกับหน่วยงานข้างเคียงของทหารและพลเรือน และสนับสนุนในด้าน
วิชาการ บุคลากร เวชบริภัณฑ์ เพ่ือให้การดูแลก าลังพลของกองทัพอากาศมีประสิทธิภาพสูงสุด 
  ๒.๔ ให้การรักษาพยาบาลดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม ให้ได้มาตรฐานวิชาชีพในระดับเดียวกับ
สถานพยาบาลอื่นของรัฐ 

๓.  คุณสมบัติ 
 ๓.๑ การศึกษา 
   มีพ้ืนฐานการศึกษาปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต ที่แพทยสภารับรองและต้องได้รับ
ใบอนุญาตประกอบโรคศิลป เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
 ๓.๒ การฝึก 
   ๓.๒.๑  ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหาร
อากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น  
    ๓.๒.๒  ส าเร็จหลักสูตรโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น      
 ๓.๓ ประสบการณ์                 - 
  ๓.๔ อ่ืน ๆ                            - 

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
เรืออากาศเอก – นาวาอากาศโท 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



- ๒๗๑ -       
                  

 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร         ลชทอ.๙๓๑๓ (ข้ันช านาญ) 
                              นายแพทย์ทั่วไป                               
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 ให้การรักษาพยาบาลดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม  การปกครองบังคับบัญชาก าลังพลตามล าดับ  
ในสายการแพทย์ของสถานพยาบาลกองทัพอากาศ ให้ค าแนะน าผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับกิจการแพทย์ทหาร 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑ จัดการศึกษาอบรมและฝึกงานก าลังพลสายแพทย์ในบังคับบัญชา ให้มีความรู้
ความสามารถตามมาตรฐาน จัดหาเวชภัณฑ์ให้เพียงพอแก่ความต้องการในการดูแลข้าราชการทหาร  
และครอบครัวในส่วนราชการที่รับผิดชอบ 
  ๒.๒ ให้ค าแนะน าผู้บังคับบัญชา และสั่งการในกิจการแพทย์ทหาร, เวชศาสตร์การบิน  
และเวชกรรมป้องกัน 
  ๒.๓ ประสานงานกับหน่วยงานข้างเคียงของทหารและพลเรือน และสนับสนุนในด้าน
วิชาการ บุคลากร เวชบริภัณฑ์ เพ่ือให้การดูแลก าลังพลของกองทัพอากาศมีประสิทธิภาพสูงสุด 
  ๒.๔ ให้การรักษาพยาบาลดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม ให้ได้มาตรฐานวิชาชีพในระดับเดียวกับ
สถานพยาบาลอื่นของรัฐ 

๓.  คุณสมบัติ 
  ๓.๑ การศึกษา 
   มีพ้ืนฐานการศึกษาปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต ที่แพทยสภารับรองและต้องได้รับ
ใบอนุญาตประกอบโรคศิลป เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
 ๓.๒ การฝึก 
   ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ  
หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น       
 ๓.๓ ประสบการณ์        - 
  ๓.๔ อ่ืน ๆ                 - 

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
เรืออากาศตรี – เรืออากาศเอก 

 
 
 
 
 



 
 

ความช านาญทหารอากาศจ าพวกทหารพยาบาล 
เลขหมายจ าพวก ๙๗ 

            
           หน้า 
ค าน า             ๒๗๓ 
แผนภูม ิ           ๒๗๔ 
ความช านาญทหารอากาศ 

ลชทอ.    ชื่อความช านาญ 

๙๗๑๖    พยาบาลอาวุโส        ๒๗๕ 
๙๗๑๕    พยาบาลชั้นสูง        ๒๗๖ 
๙๗๑๓    พยาบาล        ๒๗๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๗๓ - 
 

ค าน า 
จ าพวกทหารพยาบาล 

 จ าพวกทหารพยาบาล หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในงานด้านการพยาบาล  
อันได้แก่ การพยาบาลทางอายุรกรรม ศัลยกรรม โรคจิต สูติกรรม โรคเด็ก โรคติดต่อ การพยาบาล
เกี่ยวกับเวชศาสตร์การบิน เวชกรรมป้องกัน  การให้ยาสลบในความควบคุมของแพทย์ ตลอดจน 
การบริการผู้ป่วยโดยใช้ความรู้และทักษะทางการพยาบาลในการให้บริการได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
ส่งผลให้ผู้รับบริการมีสุขภาวะที่ดี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๗๔ - 
 

แผนภูมิจ าพวกทหารนายทหารสัญญาบัตร 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พยาบาลอาวุโส 
๙๗๑๖ 

(ลชทอ.แรกตั้ง ๙๗๑๑) 
 

หลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนด 
หรือมีคุณสมบัติครบถ้วน 

นาวาอากาศตรี  - นาวาอากาศเอก 

เรืออากาศเอก  - นาวาอากาศโท 

เรืออากาศตรี  - เรืออากาศเอก 

พยาบาลชั้นสูง 
๙๗๑๕ 

(ลชทอ.แรกตั้ง ๙๗๑๑) 
 

พยาบาล 
๙๗๑๓ 

(ลชทอ.แรกตั้ง ๙๗๑๑) 
 

หลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนด 



- ๒๗๕ - 
 

 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร         ลชทอ.๙๗๑๖ (ข้ันบริหาร) 
                                พยาบาลอาวุโส                               ลชทอ.๙๗๑๑ (แรกตั้ง) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 วางแผน อ านวยการ ประสานงาน ควบคุม ก ากับดูแล ตลอดจนบริหารจัดการ และพัฒนา  
โครงการเกี่ยวกับงานในสายงานพยาบาล 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑ ก าหนดนโยบาย แนวทางการปฏิบัติ และพัฒนาโครงการเกี่ยวกับงานในสายงานพยาบาล 
  ๒.๒ วางแผน อ านวยการ และติดต่อประสานเกี่ยวกับงานในสายงานพยาบาล 
  ๒.๓ ควบคุม ก ากับดูแล และให้ค าแนะน า เกี่ยวกับงานในสายงานพยาบาล 
  ๒.๔ เสนอแนะ และให้ค าปรึกษาแก่ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานในสายงานพยาบาล 
  ๒.๕ วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการปฏิบัติเกี่ยวกับงานในสายงานพยาบาล  

๓.  คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจการด้านพยาบาล ประกอบด้วย 
 ๓.๑ การศึกษา 
   ๓.๑.๑  ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ จากวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ 
กรมแพทย์ทหารอากาศ และมีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปจากสภาการพยาบาล เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๑.๒  มีพ้ืนการศึกษาปริญญาพยาบาลศาสตร์ จากสถาบันที่ทางราชการและ 
สภาการพยาบาลรับรอง และมีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป จากสภาการพยาบาล เป็นคุณสมบัติที่
ต้องการ 
 ๓.๒ การฝึก 
   ๓.๒.๑  ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๑ ต้องส าเร็จการศึกษาจาก 
โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๒.๒  ส าเร็จหลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ, 
หลักสูตรโรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า หรือมีคุณสมบัติ
ตามท่ีก าหนดไว้ในหมวด ๓ ข้อ ๒๐.๑.๓ ของระเบียบนี้ เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น    
  ๓.๓ ประสบการณ์            - 
 ๓.๔ อ่ืน ๆ                   - 

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
นาวาอากาศตรี - นาวาอากาศเอก 

    
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๗๖ - 
 
 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร          ลชทอ.๙๗๑๕ (ข้ันช านาญมาก)       
                               พยาบาลชั้นสูง                                   ลชทอ.๙๗๑๑ (แรกตั้ง) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 วางแผน อ านวยการ ประสานงาน ควบคุม ก ากับดูแล และด าเนินการเกี่ยวกับงานในสายงาน 
พยาบาล 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑ ก าหนดแนวทางการปฏิบัติ และด าเนินการเกี่ยวกับงานในสายงานพยาบาล 
  ๒.๒ วางแผน อ านวยการ และติดต่อประสานงานเกี่ยวกับงานในสายงานพยาบาล 
  ๒.๓ ควบคุม ก ากับดูแล และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับงานในสายงานพยาบาล 
 ๒.๔ เสนอแนะ และให้ค าปรึกษาแก่ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานในสายงานพยาบาล 
  ๒.๕ วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานพยาบาล 

๓.  คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการในสายงานพยาบาล ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา 
   ๓.๑.๑  ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ จากวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ 
กรมแพทย์ทหารอากาศ และมีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปจากสภาการพยาบาล เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๑ .๒  มี พ้ืนการศึกษาปริญญาพยาบาลศาสตร์  จากสถาบันที่ทางราชการ 
และสภาการพยาบาลรับรอง และมีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป จากสภาการพยาบาล เป็นคุณสมบัติ 
ที่ต้องการ 
 ๓.๒ การฝึก 
   ๓.๒.๑  ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๑ ต้องส าเร็จการศึกษาจาก 
โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 

    ๓.๒.๒  ส าเร็จหลักสูตรโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น      
 ๓.๓ ประสบการณ์           - 
  ๓.๔ อ่ืน ๆ                     - 

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
เรืออากาศเอก – นาวาอากาศโท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๗๗ - 
 
 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร         ลชทอ.๙๗๑๓ (ข้ันช านาญ) 
                                 พยาบาล                                        ลชทอ.๙๗๑๑ (แรกตั้ง) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 ด าเนินการ ประสานงาน ควบคุม และก ากับดูแล เกี่ยวกับงานในสายงานพยาบาล 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑ ด าเนินการเกี่ยวกับงานในสายงานพยาบาล 
  ๒.๒ ประสานงาน และติดตามเกี่ยวกับงานในสายงานพยาบาล 
 ๒.๓ ควบคุม ก ากับดูแล การด าเนินการเกี่ยวกับงานในสายงานพยาบาล 
  ๒.๔ เสนอแนะผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานในสายงานพยาบาล 

๓.  คุณสมบัติ 
  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการในสายงานพยาบาล ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา 
   ๓.๑.๑  ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ จากวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ 
กรมแพทย์ทหารอากาศ และมีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปจากสภาการพยาบาล เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๑ .๒  มี พ้ืนการศึกษาปริญญาพยาบาลศาสตร์  จากสถาบันที่ทางราชการ 
และสภาการพยาบาลรับรอง และมีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป จากสภาการพยาบาล เป็นคุณสมบัติ 
ที่ต้องการ 
 ๓.๒ การฝึก 
   ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๑ ต้องส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียน
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 

   ๓.๓ ประสบการณ์ 
   มีความช านาญในการปฏิบัติงานด้านการพยาบาลในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล  
หรือหน่วยเกี่ยวข้องในกองทัพอากาศไม่น้อยกว่า ๒๔ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๔ อ่ืน ๆ                     - 

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
เรืออากาศตรี – เรืออากาศเอก 

 
 
 
 
 



 
 

ความช านาญทหารอากาศจ าพวกทหารทันตแพทย์ 
เลขหมายจ าพวก ๙๘ 

            
           หน้า 
ค าน า             ๒๗๙ 
แผนภูม ิ           ๒๘๐ 
ความช านาญทหารอากาศ 

ลชทอ.    ชื่อความช านาญ 

๙๘๑๖    ทันตแพทย์อาวุโส       ๒๘๑ 
๙๘๑๕    ทันตแพทย์ชั้นสูง       ๒๘๒ 
๙๘๑๓    ทันตแพทย์        ๒๘๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๗๙ - 
 

ค าน า 
จ าพวกทหารทันตแพทย์ 

 จ าพวกทหารทันตแพทย์ หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในงานด้านทันตแพทย์  
อันได้แก่ การดูแล แนะน า ตรวจ วินิจฉัย และให้การรักษาทางทันตกรรม และเรื่องเกี่ยวกับโรคหรือ  
ความผิดปกติในช่องปาก เช่น การอุดฟัน ถอนฟัน ผ่าตัดเนื้องอก เข้าเฝือกกระดูกขากรรไกร แก้ไขฟัน 
ที่ผิดปกต ิและทันตกรรมประดิษฐ์ เป็นต้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๘๐ - 
 

แผนภูมิจ าพวกทหารนายทหารสัญญาบัตร 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทันตแพทย์อาวุโส 
๙๘๑๖ 

(ลชทอ.แรกตั้ง ๙๘๑๑) 
 

หลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนด 
หรือมีคุณสมบัติครบถ้วน 

นาวาอากาศตรี  - นาวาอากาศเอก 

เรืออากาศเอก  - นาวาอากาศโท 

เรืออากาศตรี  - เรืออากาศเอก 

ทันตแพทย์ชั้นสูง 
๙๘๑๕ 

(ลชทอ.แรกตั้ง ๙๘๑๑) 
 

ทันตแพทย์ 
๙๘๑๓ 

 
 

หลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนด 



- ๒๘๑ - 
 

 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร         ลชทอ.๙๘๑๖ (ข้ันบริหาร) 
                               ทันตแพทย์อาวุโส                             ลชทอ.๙๘๑๑ (แรกตั้ง) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 วางแผน อ านวยการ ประสานงาน ควบคุม ก ากับดูแล ตลอดจนบริหารจัดการ และพัฒนา  
โครงการเกี่ยวกับงานในสายงานทันตแพทย ์

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑ ก าหนดนโยบาย แนวทางการปฏิบัติ และพัฒนาโครงการเกี่ยวกับงานในสายงานทันตแพทย์ 
  ๒.๒ วางแผน อ านวยการ และติดต่อประสานเกี่ยวกับงานในสายงานทันตแพทย์ 
  ๒.๓ ควบคุม ก ากับดูแล และให้ค าแนะน า เกี่ยวกับงานในสายงานทันตแพทย์ 
  ๒.๔ เสนอแนะ และให้ค าปรึกษาแก่ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานในสายงานทันตแพทย์ 
  ๒.๕ วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการปฏิบัติเกี่ยวกับงานในสายงานทันตแพทย์  

๓.  คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจการด้านทันตแพทย์ ประกอบด้วย 
 ๓.๑ การศึกษา 
   มี พ้ื นฐานการศึกษาปริญ ญ าทันตแพทยศาสตร์บัณ ฑิ ต  จากสถานศึกษาที่
ทบวงมหาวิทยาลัยรับรอง และได้รับใบประกอบโรคศิลปที่ทันตแพทยสภารับรอง เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๒ การฝึก 
   ๓.๒.๑  ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหาร
อากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๒.๒  ส าเร็จหลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ, 
หลักสูตรโรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า หรือมีคุณสมบัติ
ตามท่ีก าหนดไว้ในหมวด ๓ ข้อ ๒๐.๑.๓ ของระเบียบนี้ เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น    
  ๓.๓ ประสบการณ์  
   ๓.๓.๑  ผู้ที่ได้รับวุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตรเป็นทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา 
ต้องครองเลขหมายความช านาญทหารอากาศระดับ ๕ ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี เป็นคุณสมบัติ 
ที่จ าเป็น 
   ๓.๓.๒  ผู้ที่ไม่ได้รับวุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตรเป็นทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา 
ตามข้อ ๓.๓.๑ ต้องมีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในหมวด ๓ ข้อ ๒๐.๑.๓ ของระเบียบนี้ เป็นคุณสมบัติ 
ที่จ าเป็น 
 ๓.๔ อ่ืน ๆ                - 

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
นาวาอากาศตรี - นาวาอากาศเอก 

    
 
 
 
 
 



- ๒๘๒ - 
 

 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร          ลชทอ.๙๘๑๕ (ข้ันช านาญมาก)       
                              ทันตแพทยช์ั้นสูง                             ลชทอ.๙๘๑๑ (แรกตั้ง) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 วางแผน อ านวยการ ประสานงาน ควบคุม ก ากับดูแล และด าเนินการเกี่ยวกับงานในสายงาน
ทันตแพทย ์

๒.  หนา้ที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑ ก าหนดแนวทางการปฏิบัติ และด าเนินการเกี่ยวกับงานในสายงานทันตแพทย์ 
  ๒.๒ วางแผน อ านวยการ และติดต่อประสานเกี่ยวกับงานในสายงานทันตแพทย์ 
  ๒.๓ ควบคุม ก ากับดูแล และให้ค าแนะน า เกี่ยวกับงานในสายงานทันตแพทย์ 
  ๒.๔ เสนอแนะ และให้ค าปรึกษาแก่ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานในสายงานทันตแพทย์ 
  ๒.๕ วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการปฏิบัติเกี่ยวกับงานในสายงานทันตแพทย์  

๓.  คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจการด้านทันตแพทย์ ประกอบด้วย 
 ๓.๑ การศึกษา 
   มี พ้ื นฐานการศึกษาปริญ ญ าทันตแพทย ศาสตร์บัณ ฑิ ต  จากสถานศึกษาที่
ทบวงมหาวิทยาลัยรับรอง และได้รับใบประกอบโรคศิลปที่ทันตแพทยสภารับรอง เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๒ การฝึก 
   ๓.๒.๑  ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๒.๒  ส าเร็จหลักสูตรโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น    
  ๓.๓ ประสบการณ์       - 
  ๓.๔ อ่ืน ๆ                   - 

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
เรืออากาศเอก - นาวาอากาศโท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๘๓ - 
 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร         ลชทอ.๙๘๑๓ (ข้ันช านาญ) 
                                  ทันตแพทย์                                         
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 ด าเนินการ ประสานงาน ควบคุม และก ากับดูแล เกี่ยวกับงานในสายงานทันตแพทย์ 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑ ด าเนินการเกี่ยวกับงานในสายงานทันตแพทย์ 
  ๒.๒ ประสานงาน และติดตามเกี่ยวกับงานในสายงานทันตแพทย์ 
 ๒.๓ ควบคุม ก ากับดูแล การด าเนินการเกี่ยวกับงานในสายงานทันตแพทย์ 
  ๒.๔ เสนอแนะผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานในสายงานทันตแพทย์ 

๓.  คุณสมบัติ 
  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการในสายงานทันตแพทย์ ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา 
   มี พ้ื นฐานการศึกษาปริญ ญ าทันตแพทยศาสตร์บัณ ฑิ ต  จากสถานศึกษาที่
ทบวงมหาวิทยาลัยรับรอง และได้รับใบประกอบโรคศิลปที่ทันตแพทยสภารับรอง เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๒ การฝึก 
   ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น     
  ๓.๓ ประสบการณ์       - 
  ๓.๔ อ่ืน ๆ                   -    

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
เรืออากาศตรี - เรืออากาศเอก 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

ความช านาญทหารอากาศจ าพวกทหารเวชศาสตร์การบิน 
เลขหมายจ าพวก ๙๙ 

            
           หน้า 
ค าน า             ๒๘๕ 
แผนภูม ิ           ๒๘๖ 
ความช านาญทหารอากาศ 

ลชทอ.     ชื่อความช านาญ 

๙๙๑๖     แพทยเ์วชศาสตร์การบินอาวุโส     ๒๘๗ 
๙๙๑๕     แพทยเ์วชศาสตร์การบินชั้นสูง     ๒๘๘ 
๙๙๑๓    แพทยเ์วชศาสตร์การบิน      ๒๘๙ 

๙๙๒๖     นายทหารเวชศาสตร์การบินอาวุโส    ๒๙๐ 
๙๙๒๕     นายทหารเวชศาสตร์บินชั้นสูง     ๒๙๑ 
๙๙๒๓     นายทหารเวชศาสตร์การบิน     ๒๙๒
    
     
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



- ๒๘๕ - 
 

ค าน า 
จ าพวกทหารเวชศาสตร์การบิน 

 จ าพวกทหารเวชศาสตร์การบิน หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในงานด้านเวชศาสตร์การบิน 
ซึ่งประกอบด้วย 
  แพทย์เวชศาสตร์การบิน อันได้แก่ แพทย์ที่มีความช านาญในการตรวจ รักษา ควบคุม 
มาตรฐานส่งเสริมสุขภาพผู้ท าการในอากาศและบุคลากรที่ เกี่ยวข้องกับการบิน การส่งเสริม  
ความปลอดภัยในการบิน การสอบสวนหาสาเหตุของอากาศยานอุบัติเหตุทางการแพทย์และมนุษยปัจจัย 
การล าเลียงผู้ป่วยทางอากาศ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอากาศยานอุบัติเหตุ การบรรเทาสาธารณภัย 
ตลอดจนการจัดการองค์ความรู้ ในงานด้านเวชศาสตร์การบินแก่ผู้ เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง 
และมีประสิทธิภาพ 
  นายทหารเวชศาสตร์การบิน อันได้แก่ พยาบาลเวชศาสตร์การบิน นายทหารสรีรวิทยาการบิน 
เจ้าหน้าที่เวชศาสตร์การบิน ที่มีความรู้ ความสามารถ และเป็นผู้ช่วยแพทย์ในงานด้านเวชศาสตร์การบิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๘๖ - 
 

แผนภูมิจ าพวกทหารนายทหารสัญญาบัตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แพทย์เวชศาสตร์การบินอาวุโส 
ลชทอ.๙๙๑๖ 

(ลชทอ.แรกตั้ง ๙๙๑๑) 
 

หลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนด 
หรือมีคุณสมบัติครบถ้วน 

 

หลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนด 

แพทย์เวชศาสตร์การบิน 
ลชทอ.๙๙๑๓ 

 
 

แพทย์เวชศาสตร์การบินชั้นสูง 
ลชทอ.๙๙๑๕ 

(ลชทอ.แรกตั้ง ๙๙๑๑) 
 
 

นายทหารสรีรวิทยาการบินอาวุโส 
ลชทอ.๙๙๒๖ 

(ลชทอ.แรกตั้ง ๙๙๒๑) 
 

หลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนด 
หรือมีคุณสมบัติครบถ้วน 

นายทหารสรีรวิทยาการบินชั้นสูง 
ลชทอ.๙๙๒๕ 

(ลชทอ.แรกตั้ง ๙๙๒๑) 
 

 

หลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนด 

นายทหารสรีรวิทยาการบิน 
ลชทอ.๙๙๒๓ 

(ลชทอ.แรกตั้ง ๙๙๒๑) 
 

นาวาอากาศตรี - นาวาอากาศเอก 

เรืออากาศเอก - นาวาอากาศโท 

เรืออากาศตรี - เรืออากาศเอก 



- ๒๘๗ - 
 

 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร        ลชทอ.๙๙๑๖ (ข้ันบริหาร) 
     แพทยเ์วชศาสตร์การบินอาวุโส                      ลชทอ.๙๙๑๑ (แรกตั้ง) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 วางแผน อ านวยการ ประสานงาน ควบคุม ก ากับดูแล ตลอดจนบริหารจัดการ และพัฒนา
โครงการเกี่ยวกับงานด้านแพทยเ์วชศาสตร์การบิน 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑ ก าหนดนโยบาย แนวทางการปฏิบัติ และพัฒนาโครงการเกี่ยวกับงานด้านแพทย์เวชศาสตร์ 
การบิน 
  ๒.๒ วางแผน อ านวยการ และติดต่อประสานเกี่ยวกับงานด้านแพทย์เวชศาสตร์การบิน 
  ๒.๓ ควบคุม ก ากับดูแล และให้ค าแนะน า เกี่ยวกับงานด้านแพทย์เวชศาสตร์การบิน 
  ๒.๔ เสนอแนะ และให้ค าปรึกษาแก่ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานด้านแพทยเ์วชศาสตร์การบิน  
  ๒.๕ วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านแพทยเ์วชศาสตร์การบิน 

๓.  คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านแพทย์เวชศาสตร์การบิน ประกอบด้วย 
 ๓.๑ การศึกษา 
   มีพ้ืนฐานการศึกษาปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต ที่แพทยสภารับรองและต้องได้รับ 
ใบอนุญาตประกอบโรคศิลป เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
 ๓.๒ การฝึก 
   ๓.๒.๑  ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหาร
อากาศหรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๒.๒  ส าเร็จหลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ, 
หลักสูตรโรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือมีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้
ในหมวด ๓ ข้อ ๒๐.๑.๓ ของระเบียบนี้ เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น  
   ๓.๒.๓  ส าเร็จหลักสูตรแพทย์เวชศาสตร์การบิน เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ  
  ๓.๓ ประสบการณ์     
   ๓.๓.๑ ผู้ที่ได้รับวุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตรเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา ต้องครอง 
เลขหมายความช านาญทหารอากาศระดับ ๕ ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๓.๒ ผู้ที่ ไม่ ได้รับวุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตรเป็นแพทย์ผู้ เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา 
ตามข้อ ๓.๓.๑ ต้องมีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในหมวด ๓ ข้อ ๒๐.๑.๓ ของระเบียบนี้ เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๓.๓ ผู้ที่ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศระดับ ๖ ของจ าพวกทหารแพทย์  
ต้องส าเร็จหลักสูตรแพทย์เวชศาสตร์การบิน และปฏิบัติงานด้านแพทย์เวชศาสตร์การบินติดต่อกัน
มาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น     
  ๓.๔ อ่ืน ๆ                      -    

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
นาวาอากาศตรี - นาวาอากาศเอก 

    
 
 
 



- ๒๘๘ - 
 

 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร         ลชทอ.๙๙๑๕ (ข้ันช านาญมาก)       
                        แพทย์เวชศาสตร์การบินชั้นสูง                        ลชทอ.๙๙๑๑ (แรกตั้ง)       
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 วางแผน อ านวยการ ประสานงาน ควบคุม ก ากับดูแล และด าเนินการเกี่ยวกับงาน 
ด้านแพทย์เวชศาสตร์การบิน 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑ ก าหนดแนวทางการปฏิบัติ และด าเนินการเกี่ยวกับงานด้านแพทย์เวชศาสตร์การบิน 
  ๒.๒ วางแผน อ านวยการ และติดต่อประสานงานเกี่ยวกับงานด้านแพทย์เวชศาสตร์การบิน 
  ๒.๓ ควบคุม ก ากับดูแล และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับงานด้านแพทย์เวชศาสตร์การบิน 
  ๒.๔ เสนอแนะ และให้ค าปรึกษาแก่ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานด้านแพทย์เวชศาสตร์การบิน 
  ๒.๕ วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านเวชศาสตร์การบิน 

๓.  คุณสมบัต ิ
 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านแพทย์เวชศาสตร์การบิน ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา 
   มีพ้ืนฐานการศึกษาปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต ที่แพทยสภารับรองและต้องได้รับ 
ใบอนุญาตประกอบโรคศิลป เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
 ๓.๒ การฝึก 
   ๓.๒.๑  ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ  
หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
    ๓.๒.๒   ส าเร็จหลักสูตรโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๒.๓   ส าเร็จหลักสูตรแพทย์เวชศาสตร์การบิน เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ  
 ๓.๓ ประสบการณ์ 
  ผู้ที่ ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศระดับ ๕ ของจ าพวกทหารแพทย์  
ต้องส าเร็จหลักสูตรแพทย์เวชศาสตร์การบิน และปฏิบัติงานด้านแพทย์เวชศาสตร์การบินติดต่อกัน
มาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น     
  ๓.๔ อ่ืน ๆ              -    

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
เรืออากาศเอก - นาวาอากาศโท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๘๙ -             
              

 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร         ลชทอ.๙๙๑๓ (ข้ันช านาญ) 
                           แพทย์เวชศาสตร์การบิน                                                                
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ  
 ด าเนินการ ประสานงาน ควบคุม และก ากับดูแลเกี่ยวกับงานด้านแพทย์เวชศาสตร์การบิน 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑ ด าเนินการเกี่ยวกับงานด้านแพทย์เวชศาสตร์การบิน 
  ๒.๒ ประสานงาน และติดตามเกี่ยวกับงานด้านแพทย์เวชศาสตร์การบิน 
  ๒.๓ ควบคุม ก ากับดูแล การด าเนินการเกี่ยวกับงานด้านแพทย์เวชศาสตร์การบิน 
  ๒.๔ เสนอแนะผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานด้านแพทย์เวชศาสตร์การบิน 

๓.  คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านแพทย์เวชศาสตร์การบิน ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา 
   มีพ้ืนฐานการศึกษาปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต ที่แพทยสภารับรองและต้องได้รับ 
ใบอนุญาตประกอบโรคศิลป เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
 ๓.๒ การฝึก 
   ๓.๒.๑   ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ  
หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
    ๓.๒.๒   ส าเร็จหลักสูตรแพทย์เวชศาสตร์การบิน เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ  
  ๓.๓ ประสบการณ์ 
   ผู้ที่ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศของจ าพวกทหารแพทย์ ต้องส าเร็จ
หลักสูตรแพทย์เวชศาสตร์การบิน เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น  
  ๓.๔ อ่ืน ๆ              - 

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
เรืออากาศตรี  -  เรืออากาศเอก 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๙๐ - 
 

 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร        ลชทอ.๙๙๒๖ (ข้ันบริหาร) 
                        นายทหารสรีรวิทยาการบินอาวุโส                   ลชทอ.๙๙๒๑ (แรกตั้ง) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 วางแผน อ านวยการ ประสานงาน ควบคุม ก ากับดูแล ตลอดจนบริหารจัดการ และพัฒนา
โครงการเกี่ยวกับงานสรีรวิทยาการบิน 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑ ก าหนดนโยบาย แนวทางการปฏิบัติ และพัฒนาโครงการเก่ียวกับงานสรีรวิทยาการบิน 
  ๒.๒ วางแผน อ านวยการ และติดต่อประสานเกี่ยวกับงานสรีรวิทยาการบิน 
  ๒.๓ ควบคุม ก ากับดูแล และให้ค าแนะน า เกี่ยวกับงานสรีรวิทยาการบิน 
  ๒.๔ เสนอแนะ และให้ค าปรึกษาแก่ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานสรีรวิทยาการบิน   
  ๒.๕ วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการปฏิบัติเกี่ยวกับงานสรีรวิทยาการบิน 

๓.  คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านสรีรวิทยาการบิน ประกอบด้วย 
 ๓.๑ การศึกษา 
   ๓.๑.๑   ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ จากวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ 
กรมแพทย์ทหารอากาศ และมีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปจากสภาการพยาบาล เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๑.๒ มีพ้ืนการศึกษาปริญญาพยาบาลศาสตร์ จากสถาบันที่ทางราชการและ 
สภาการพยาบาลรับรอง และมีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป จากสภาการพยาบาล เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
   ๓.๑.๓  มีพ้ืนฐานการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไปในสาขาสรีรวิทยา   
เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
 ๓.๒ การฝึก 
   ๓.๒.๑  ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๑ ต้องส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียน
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศหรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๒.๒   ส าเร็จหลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ, 
หลักสูตรโรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือมีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้
ในหมวด ๓ ข้อ ๒๐.๑.๓ ของระเบียบนี้  เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๒.๓   ส าเร็จหลักสูตรพยาบาลเวชศาสตร์การบิน, หลักสูตรสรีรวิทยาการบิน  
เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
  ๓.๓ ประสบการณ์ 
   ผู้ที่ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศระดับ ๖ ของจ าพวกทหารอ่ืน ต้องส าเร็จ 
หลักสูตรพยาบาลเวชศาสตร์การบิน และ/หรือหลักสูตรสรีรวิทยาการบิน และปฏิบัติงานด้านสรีรวิทยา
การบินติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น     
  ๓.๔ อ่ืน ๆ               -    

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
นาวาอากาศตรี - นาวาอากาศเอก 

 
 
 
 



- ๒๙๑ - 
 

 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร         ลชทอ.๙๙๒๕ (ข้ันช านาญมาก)       
                         นายทหารสรีรวิทยาการบินชั้นสูง                  ลชทอ.๙๙๒๑ (แรกตั้ง)       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 วางแผน อ านวยการ ประสานงาน ควบคุม ก ากับดูแล และด าเนินการเกี่ยวกับงาน  
ด้านสรีรวิทยาการบิน 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑ ก าหนดแนวทางการปฏิบัติ และด าเนินการเกี่ยวกับงานด้านสรีรวิทยาการบิน 
  ๒.๒ วางแผน อ านวยการ และติดต่อประสานงานเกี่ยวกับงานด้านสรีรวิทยาการบิน 
  ๒.๓ ควบคุม ก ากับดูแล และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับงานด้านสรีรวิทยาการบิน 
  ๒.๔ เสนอแนะ และให้ค าปรึกษาแก่ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานด้านสรีรวิทยาการบิน 
  ๒.๕ วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านสรีรวิทยาการบิน  

๓.  คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านสรีรวิทยาการบิน ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา 
   ๓.๑.๑   ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ จากวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ 
กรมแพทย์ทหารอากาศ และมีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปจากสภาการพยาบาล เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๑.๒   มีพ้ืนการศึกษาปริญญาพยาบาลศาสตร์ จากสถาบันที่ทางราชการและ 
สภาการพยาบาลรับรอง และมีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป จากสภาการพยาบาล เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
   ๓.๑.๓   มีพ้ืนฐานการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไปในสาขาสรีรวิทยา 
เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
 ๓.๒ การฝึก 
   ๓.๒.๑   ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๑ ต้องส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียน 
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศหรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๒.๒   ส าเร็จหลักสูตรโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๒.๓   ส าเร็จหลักสูตรพยาบาลเวชศาสตร์การบิน, หลักสูตรสรีรวิทยาการบิน  
เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
 ๓.๓ ประสบการณ์ 
   ผู้ที่ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศระดับ ๖ ของจ าพวกทหารอื่น ต้องส าเร็จ
หลักสูตรพยาบาลเวชศาสตร์การบิน และ/หรือหลักสูตรสรีรวิทยาการบิน และปฏิบัติงานด้านสรีรวิทยา
การบินติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น  
  ๓.๔ อ่ืน ๆ                -    

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
เรืออากาศเอก - นาวาอากาศโท 

 

 

 
 



- ๒๙๒ -      
 

 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร         ลชทอ.๙๙๒๓ (ข้ันช านาญ) 
                       นายทหารสรีรวิทยาการบิน                            ลชทอ.๙๙๒๑ (แรกตั้ง)                                   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ  
 ด าเนินการ ประสานงาน ควบคุม และก ากับดูแลเกี่ยวกับงานด้านสรีรวิทยาการบิน 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑ ด าเนินการเกี่ยวกับงานด้านสรีรวิทยาการบิน 
  ๒.๒ ประสานงาน และติดตามเกี่ยวกับงานด้านสรีรวิทยาการบิน 
  ๒.๓ ควบคุม ก ากับดูแล การด าเนินการเกี่ยวกับงานด้านสรีรวิทยาการบิน 
  ๒.๔ เสนอแนะผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานด้านสรีรวิทยาการบิน 

๓.  คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านสรีรวิทยาการบิน ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา 
    ๓.๑.๑   ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ จากวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ 
กรมแพทย์ทหารอากาศ และมีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปจากสภาการพยาบาล เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๑.๒   มีพ้ืนการศึกษาปริญญาพยาบาลศาสตร์ จากสถาบันที่ ทางราชการและ 
สภาการพยาบาลรับรอง และมีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป จากสภาการพยาบาล เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
   ๓.๑.๓  มีพ้ืนฐานการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไปในสาขาสรีรวิทยา 
เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
 ๓.๒ การฝึก 
   ๓.๒.๑   ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๑ ต้องส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียน 
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๒.๒   ส าเร็จหลักสูตรพยาบาลเวชศาสตร์การบิน, หลักสูตรสรีรวิทยาการบิน  
เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
  ๓.๓ ประสบการณ์   
   ๓.๓.๑   ผู้ ที่ อยู่ ใน จ าพวกทหารเวชศาสตร์การบิ น  สาขาสรี รวิทยาการบิ น  
จะเลื่อนระดับความช านาญต้องมีประสบการณ์ในสายงานสรีรวิทยาการบินติดต่อกันเป็นระยะเวลา  
ไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๓.๒  ผู้ที่อยู่ในจ าพวกทหารอ่ืน จะเลื่อนระดับความช านาญต้องส าเร็จหลักสูตร 
พยาบาลเวชศาสตร์การบิน และ/หรือหลักสูตรสรีรวิทยาการบิน และมีประสบการณ์ในสายงาน
สรีรวิทยาการบินติดต่อกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒๔ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
 ๓.๔ อ่ืน ๆ              - 

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
เรืออากาศตรี  -  เรืออากาศเอก 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผนวก ค 
การบรรยายลักษณะความช านาญทหารอากาศ 

นายทหารประทวนและพลทหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ความช านาญทหารอากาศจ าพวกทหารผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับ 
เลขหมายจ าพวก ๑๖ 

 
                                                                                                                                                                                                                                                    
           หน้า 
ค าน า                                                                      ๒ 
แผนภูมิ            ๓ 
ความช านาญทหารอากาศ 

ลชทอ.    ชื่อความช านาญ 

๑๖๑๙๐   เจ้าหน้าที่บังคับอากาศยานไร้คนขับอาวุโส      ๔ 
๑๖๑๗๐   เจ้าหน้าที่ช านาญการบังคับอากาศยานไร้คนขับ     ๕ 
๑๖๑๕๐   เจ้าหน้าที่บังคับอากาศยานไร้คนขับ      ๖ 
๑๖๑๓๐   เจ้าหน้าที่ฝึกหัดบังคับอากาศยานไร้คนขับ      ๗ 
๑๖๐๑๐  ลูกมือผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับ     ๘  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒ - 
 

ค าน า 
จ าพวกทหารผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับ 

  จ าพวกทหารผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับ มีหน้าที่ในการบังคับอากาศยานไร้คนขับ ณ สนามบินหรือ
พ้ืนที่ปฏิบัติการ โดยอากาศยานไร้คนขับนั้นจะต้องท าการวิ่งขึ้น และลงจากสนามบิน โดยมีองค์ประกอบใน
การปฏิบัติภารกิจ ได้แก่ อากาศยานไร้คนขับ (UAV) สถานีควบคุมภาคพ้ืน (Ground control station : GCS) 
สนามบิน (Air field) ระบบการติดต่อสื่อสาร (Data link) และระบบหรืออุปกรณ์ตรวจจับ (Payload/Sensor) 
ทีต่ิดตั้งกับอากาศยานไร้คนขับ เพ่ือปฏิบัติภารกิจ ทั้งในระดับยุทธศาสตร์ (Strategic level) ระดับยุทธการ 
(Operational level) และระดับยุทธวิธี (Tactical level) โดยมีขอบเขตภารกิจครอบคลุมทั้งการปฏิบัติ 
การรบ (Combat) และการปฏิบัติการที่มิ ใช่การรบ (Non-combat) เช่น การปฏิบัติการข่าวกรอง  
การเฝ้าตรวจ การลาดตระเวน การค้นหาและการชี้เป้าหมาย (ISTAR) การค้นหาและช่วยชีวิตในพ้ืนที่การรบ 
(CSAR) การสนับสนุนการปฏิบัติทางอากาศ (Air operation support) การสนับสนุนการปฏิบัติการภาคพ้ืน 
(Ground operation support) การปฏิบัติการสงครามอิเล็กทรอนิกส์ (EW) การปฏิบัติกิจเฉพาะพิเศษ 
(Special task) และการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจให้กับเหล่าทัพอ่ืน (Joint operation) หรือสนับสนุน
หน่วยปฏิบัติภาครัฐในพื้นที่ (MOOTW) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๓ - 
 

แผนภูมิจ าพวกทหารนายทหารประทวน 
 
 
พันจ่าอากาศเอก - พันจ่าอากาศเอก (พิเศษ) 
 
 
 
 
 
   
พันจ่าอากาศตรี - พันจ่าอากาศเอก 
 
 
 
 
 
 
  
จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศเอก 
 
 
 
 
 
 
  
จ่าอากาศตร ี- จ่าอากาศโท 
 
 
 
 
 
 
 
พลทหาร - จ่าอากาศตรี 
 
 

เจ้าหน้าที่บังคับอากาศยานไร้คนขับอาวุโส 
๑๖๑๙๐ 

ผ่านการทดสอบจากหัวหน้าสายวิทยาการ 

เจ้าหน้าที่ช านาญการบังคับอากาศยานไร้คนขับ 
๑๖๑๗๐ 

การฝึกงานในหน้าที่ หรือ 
หลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนด 

เจ้าหน้าที่บังคับอากาศยานไร้คนขับ 
๑๖๑๕๐ 

การฝึกงานในหน้าที่ หรือ 
หลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนด 

เจ้าหน้าที่ฝึกหัดบังคับอากาศยานไร้คนขับ 
๑๖๑๓๐ 

ลูกมือผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับ 
๑๖๐๑๐ 

การฝึกงานในหน้าที่ หรือ 
หลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนด 



- ๔ - 
 
          ความช านาญทหารอากาศของนายทหารประทวน            ลชทอ.๑๖๑๙๐ (ขั้นช านาญพิเศษ) 
               เจ้าหน้าที่บังคับอากาศยานไร้คนขับอาวุโส 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 ปฏิบัติงานในด้านบังคับอากาศยานไร้คนขับ โดยมีความช านาญมากเป็นพิเศษ สามารถ 
ให้ค าปรึกษา แนะน า และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถควบคุมดูแลผู้อ่ืนได้ 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและระเบียบปฏิบัติ ตลอดจนมีความช านาญในการปฏิบัติงาน  
ด้านบังคับอากาศยานไร้คนขับดังนี้ 
 ๒.๑ ปฏิบัติภารกิจ เกี่ยวกับชนิดของภารกิจ ความมุ่งหมาย สภาพอากาศ การข่าวกรอง 
ทางอากาศ ค าแนะน าเก่ียวกับการบิน รายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทางแผนที่ และแผนการบิน 
  ๒.๒ ตรวจก่อนท าการบินว่าระบบอากาศยานไร้คนขับและอุปกรณ์พร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจ เช่น 
ตรวจรายการซ่อมบ ารุง การชั่งดุล การเติมเชื้อเพลิง ตรวจเครื่องยนต์ ล าตัว พ้ืนบังคับ ตรวจภายในและภายนอก 
เครื่องบิน เกี่ยวกับความเรียบร้อยของกลไกและโครงสร้าง ตรวจสถานีควบคุมภาคพ้ืน ตรวจสอบการท างานของ
อุปกรณ์หรือระบบตรวจจับที่ติดตั้งเครื่องบิน 
  ๒.๓ บังคับอากาศยานไร้คนขับเพ่ือปฏิบัติภารกิจบังคับเครื่องบินให้ขับเคลื่อนวิ่งขึ้นลงได้  
และบังคับเครื่องบินในอากาศเพ่ือปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย 
 ๒.๔ ประสานการปฏิบัติภารกิจกับหน่วยเกี่ยวข้องขณะท าการบิน รายงานการปฏิบัติภารกิจส าเร็จ 
ต่อหน่วยเหนือ และรายงานให้ทราบถึงสิ่งที่เกิดขึ้นขณะท าการบินต่อนายทหารการข่าวและนายทหารยุทธการ  

๓.  คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งในระเบียบปฏิบัติในด้านบังคับอากาศยานไร้คนขับอย่างดียิ่ง 
ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา 
   ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมตอนต้นหรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๒ การฝึก 
  ผ่านการทดสอบจากหัวหน้าสายวิทยาการ เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๓ ประสบการณ์        -   
  ๓.๔ อ่ืน ๆ                     - 

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
พันจ่าอากาศเอก – พันจ่าอากาศเอก (พิเศษ) 
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             ความช านาญทหารอากาศของนายทหารประทวน                ลชทอ.๑๖๑๗๐ (ขั้นช านาญมาก) 
               เจ้าหน้าที่ช านาญการบังคับอากาศยานไร้คนขับ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 ปฏิบัติงานในด้านบังคับอากาศยานไร้คนขับ โดยมีความช านาญมาก สามารถให้ค าปรึกษา 
แนะน า และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถควบคุมดูแลผู้อ่ืนได้ 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและระเบียบปฏิบัติ ตลอดจนมีความช านาญในการปฏิบัติงาน  
ด้านบังคับอากาศยานไร้คนขับดังนี้ 
 ๒.๑ ปฏิบัติภารกิจ เกี่ยวกับชนิดของภารกิจ ความมุ่งหมาย สภาพอากาศ การข่าวกรองทางอากาศ 
ค าแนะน าเก่ียวกับการบิน รายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทางแผนที่ และแผนการบิน 
  ๒.๒ ตรวจก่อนท าการบินว่าระบบอากาศยานไร้คนขับและอุปกรณ์พร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจ เช่น 
ตรวจรายการซ่อมบ ารุง การชั่งดุล การเติมเชื้อเพลิง ตรวจเครื่องยนต์ ล าตัว พ้ืนบังคับ ตรวจภายในและภายนอก 
เครื่องบิน เกี่ยวกับความเรียบร้อยของกลไกและโครงสร้าง ตรวจสถานีควบคุมภาคพ้ืน ตรวจสอบการท างานของ
อุปกรณ์หรือระบบตรวจจับที่ติดตั้งเครื่องบิน 
  ๒.๓ บังคับอากาศยานไร้คนขับเพ่ือปฏิบัติภารกิจบังคับ เครื่องบินให้ขับเคลื่อนวิ่งขึ้นลงได้  
และบังคับเครื่องบินในอากาศเพ่ือปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย 
 ๒.๔ ประสานการปฏิบัติภารกิจกับหน่วยเกี่ยวข้องขณะท าการบิน รายงานการปฏิบัติภารกิจ
ส าเร็จต่อหน่วยเหนือ และรายงานให้ทราบถึงสิ่งที่ เกิดขึ้นขณะท าการบินต่อนายทหารการข่าวและ 
นายทหารยุทธการ   

๓.  คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบปฏิบัติในด้านบังคับอากาศยานไร้คนขับอย่างดียิ่ง ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา 
   ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมตอนต้นหรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๒ การฝึก 
   ผ่านการฝึกงานในหน้าที่ เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๓ ประสบการณ์        -    
  ๓.๔ อ่ืน ๆ                  - 

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
พันจ่าอากาศตรี - พันจ่าอากาศเอก 
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                 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารประทวน                 ลชทอ.๑๖๑๕๐ (ขั้นช านาญ) 
                          เจ้าหน้าที่บังคับอากาศยานไร้คนขับ  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 ปฏิบัติงานในด้านบังคับอากาศยานไร้คนขับ โดยมีความช านาญ ต้องมีการให้ค าแนะน า และควบคุม
ก ากับดูแลในบางโอกาส 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ   
  ๒.๑ ปฏิบัติภารกิจ เกี่ยวกับชนิดของภารกิจ ความมุ่งหมาย สภาพอากาศ การข่าวกรองทางอากาศ 
ค าแนะน าเก่ียวกับการบิน รายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทางแผนที่ และแผนการบิน 
  ๒.๒ ตรวจก่อนท าการบินว่าระบบอากาศยานไร้คนขับและอุปกรณ์พร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจ เช่น  
ตรวจรายการซ่อมบ ารุง การชั่งดุล การเติมเชื้อเพลิง ตรวจเครื่องยนต์ ล าตัว พ้ืนบังคับ ตรวจภายในและ
ภายนอกเครื่องบิน เกี่ยวกับความเรียบร้อยของกลไกและโครงสร้าง ตรวจสถานีควบคุมภาคพ้ืน ตรวจสอบ
การท างานของอุปกรณ์หรือระบบตรวจจับที่ติดตั้งเครื่องบิน 
  ๒.๓ บังคับอากาศยานไร้คนขับเพ่ือปฏิบัติภารกิจบังคับเครื่องบินให้ขับเคลื่อนวิ่งขึ้นลงได้  
และบังคับเครื่องบินในอากาศเพ่ือปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย 
 ๒.๔ ประสานการปฏิบัติภารกิจกับหน่วยเกี่ยวข้องขณะท าการบิน รายงานการปฏิบัติภารกิจ
ส าเร็จต่อหน่วยเหนือ และรายงานให้ทราบถึงสิ่งที่ เกิดขึ้นขณะท าการบินต่อนายทหารการข่าวและ 
นายทหารยุทธการ 

๓.  คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบปฏิบัติในด้านบังคับอากาศยานไร้คนขับอย่างดียิ่ง ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา 
   ๓.๑.๑ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมตอนต้นหรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๑.๒ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชาไฟฟ้า, เครื่องกล, 
อิเล็กทรอนิกส์ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
  ๓.๒ การฝึก 
   ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องผ่านการฝึกงานในหน้าที่ เป็นคุณสมบัติ
ที่จ าเป็น 
  ๓.๓ ประสบการณ์         
  ผู้ที่ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศของจ าพวกทหารอ่ืน หรือจ าพวกทหารเดียวกัน 
แต่ต่างสาขาจ าพวก หากใช้คุณวุฒิการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องส าเร็จการศึกษาหลักสูตรของสายวิทยาการ
ผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับ และมีประสบการณ์ในสายงานด้านอากาศยานไร้คนขับมาแล้วเป็นระยะเวลา 
ไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น   
  ๓.๔ อ่ืน ๆ                   - 

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศเอก 
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                 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารประทวน              ลชทอ.๑๖๑๓๐ (ขั้นก่ึงช านาญ) 
                      เจ้าหน้าที่ฝึกหัดบังคับอากาศยานไร้คนขับ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 ปฏิบัติงานในด้านบังคับอากาศยานไร้คนขับ โดยต้องการค าแนะน าอย่างละเอียด ต้องมีการควบคุม
และก ากับดูแลอย่างใกล้ชิด 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ๒.๑ ปฏิบัติภารกิจ เกี่ยวกับชนิดของภารกิจ ความมุ่งหมาย สภาพอากาศ การข่าวกรองทางอากาศ 
ค าแนะน าเก่ียวกับการบิน รายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทางแผนที่ และแผนการบิน 
  ๒.๒ ตรวจก่อนท าการบินว่าระบบอากาศยานไร้คนขับและอุปกรณ์พร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจ เช่น  
ตรวจรายการซ่อมบ ารุง การชั่งดุล การเติมเชื้อเพลิง ตรวจเครื่องยนต์ ล าตัว พ้ืนบังคับ ตรวจภายในและ
ภายนอกเครื่องบิน เกี่ยวกับความเรียบร้อยของกลไกและโครงสร้าง ตรวจสถานีควบคุมภาคพ้ืน ตรวจสอบ
การท างานของอุปกรณ์หรือระบบตรวจจับที่ติดตั้งเครื่องบิน 
 ๒.๓ บังคับอากาศยานไร้คนขับเพ่ือปฏิบัติภารกิจบังคับเครื่องบินให้ขับเคลื่อนวิ่งขึ้นลงได้  
และบังคับเครื่องบินในอากาศเพ่ือปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย 
 ๒.๔ ประสานการปฏิบัติภารกิจกับหน่วยเกี่ยวข้องขณะท าการบิน รายงานการปฏิบัติภารกิจ
ส าเร็จต่อหน่วยเหนือ และรายงานให้ทราบถึงสิ่งที่ เกิดขึ้ นขณะท าการบินต่อนายทหารการข่าวและ 
นายทหารยุทธการ 

๓.  คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นในระเบียบปฏิบัติในด้านบังคับอากาศยานไร้คนขับ ประกอบด้วย 
 ๓.๑ การศึกษา 
  ๓.๑.๑  ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมตอนต้นหรือ เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๑.๒  ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมตอนปลายหรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
 ๓.๒ การฝึก 
  ผู้ที่ ไม่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องผ่านการฝึกงานในหน้าที่  หรือ 
ส าเร็จหลักสูตรผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับจากฝูงฝึกอากาศยานไร้คนขับ หรือหน่วยฝึกบินอากาศยานไร้คนขับ
ของกองทัพอากาศ หรือเทียบเท่า ผ่านการฝึกบินขั้นต้นและการฝึกปฏิบัติการของฝูงบินอากาศยานไร้คนขับ 
เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
 ๓.๓ ประสบการณ ์          
  ผู้ที่ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศของจ าพวกทหารอ่ืน หรือจ าพวกทหารเดียวกัน 
แต่ต่างสาขาจ าพวก หากใช้คุณวุฒิการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องส าเร็จการศึกษาหลักสูตรของสายวิทยาการ 
ผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับ และมีประสบการณ์ในสายงานด้านอากาศยานไร้คนขับมาแล้วเป็นระยะเวลา 
ไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น     
  ๓.๔ อ่ืน ๆ                    - 

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศโท 
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                 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารประทวน              ลชทอ.๑๖๐๑๐ (ขั้นลูกมือ) 
                        ลูกมือผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 ปฏิบัติงานในด้านบังคับอากาศยานไร้คนขับ โดยต้องการค าแนะน าอย่างละเอียด ต้องมีการควบคุม
และก ากับดูแลอย่างใกล้ชิด 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ช่วยเหลือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบังคับอากาศยานไร้คนขับ โดยต้องการค าแนะน าและ
ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด 

๓.  คุณสมบัติ 
  มีความรู้ระดับผิวเผินเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านบังคับอากาศยานไร้คนขับ ประกอบด้วย 
  ๓.๑  การศึกษา 
   มีพ้ืนฐานการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๒  การฝึก    - 
  ๓.๓  ประสบการณ์       -        
  ๓.๔  อ่ืน ๆ                - 

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
พลทหาร - จ่าอากาศตรี 

 
 
 
 



 
 

ความช านาญทหารอากาศจ าพวกทหารควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ 
เลขหมายจ าพวก ๑๗ 

                                                                                                                                        
                                                                                           หน้า 
ค าน า                                                                                                   ๑๐ 
แผนภูม ิ            ๑๑ 
ความช านาญทหารอากาศ 

ลชทอ.     ชื่อความช านาญ 

๑๗๑๙๐  เจ้าหน้าที่ช านาญการพิเศษควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ      ๑๒ 
๑๗๑๗๐  เจ้าหน้าที่ช านาญการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ     ๑๓ 
๑๗๑๕๐  เจ้าหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ      ๑๔ 
๑๗๑๓๐  เจ้าหน้าที่ฝึกหัดควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ     ๑๕ 

๑๗๒๗๐  เจ้าหน้าที่ช านาญการควบคุมจราจรทางอากาศ      ๑๖ 
๑๗๒๕๐  เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ       ๑๗ 
๑๗๒๓๐  เจ้าหน้าที่ฝึกหัดควบคุมจราจรทางอากาศ      ๑๘ 

๑๗๓๗๐  เจ้าหน้าที่ช านาญการยุทธการ       ๑๙ 
๑๗๓๕๐  เจ้าหน้าที่ยุทธการ        ๒๐ 
๑๗๓๓๐  เจ้าหน้าที่ฝึกหัดยุทธการ         ๒๑ 

๑๗๐๑๐  ลูกมือควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ      ๒๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๐ - 
 

ค าน า 
จ าพวกทหารควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ 

 จ าพวกทหารควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในสายงาน 
การควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ซึ่งประกอบด้วย 

  ควบคุมอากาศยานและแจ้งเตือน อันได้แก่ การป้องกันภัยทางอากาศ การพิสูจน์ฝ่ายเป้าหมาย 
การควบคุมการบินสกัดกั้น การควบคุมการบินของอากาศยานในเขตป้องกันภัยทางอากาศ แนะน าอากาศยาน 
ที่ปฏิบัติภารกิจการป้องกันภัยทางอากาศ การปฏิบัติการและการท าลายเป้าหมาย รวมถึง  การประสาน 
การปฏิบัติกับหน่วยป้องกันภัยทางอากาศเหล่าทัพ และฝ่ายพลเรือน 

  บังคับการบิน อันได้แก่ การบริการจราจรทางอากาศ การบริการข่าวสารการบิน การควบคุม
จราจรทางอากาศ และการประสานการปฏิบัติกับบริการจราจรทางอากาศท่ีเกี่ยวข้อง 

  ยุทธการ อันได้แก่ การวางแผนและก าหนดตารางกิจการปฏิบัติทางอากาศ ก าหนดตาราง และ
การปล่อยอากาศยาน ตลอดจนการรักษาบันทึกการบิน สมุดข่าวการควบคุมการบิน และระเบียบการบินต่าง ๆ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เจ้าหน้าที่ช านาญการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ 
๑๗๑๗๐ 

พันจ่าอากาศเอก - 
พันจ่าอากาศเอกพิเศษ 

พันจ่าอากาศตรี -  
พันจ่าอากาศเอก 
 

เจ้าหน้าที่ช านาญการพิเศษควบคุมการปฏิบัติทาง
อากาศ 

๑๗๑๙๐ 

เจ้าหน้าที่ช านาญการยุทธการ 
๑๗๓๗๐ 

จ่าอากาศตรี - 
จ่าอากาศเอก 

จ่าอากาศตรี - 
จ่าอากาศโท 

เจ้าหน้าที่ช านาญการควบคุมจราจรทางอากาศ 
๑๗๒๗๐ 

การฝึกงานในหน้าที่ หรือ 
หลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนด 

  แผนภูมิจ าพวกทหารนายทหารประทวน 

ผ่านการทดสอบจากหัวหน้าสายวิทยาการ 

การฝึกงานในหน้าที่ หรือ 
หลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนด 

ลูกมือควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ 
๑๗๐๑๐ 

              พลทหาร - จ่าอากาศตรี 

เจ้าหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ 
๑๗๑๕๐ 

การฝึกงานในหน้าที่ หรือ 
หลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนด 

เจ้าหน้าที่ฝึกหัดควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ 
๑๗๑๓๐ 

การฝึกงานในหน้าที่ หรือหลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนด 

การฝึกงานในหน้าที่ หรือ 
หลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนด 

การฝึกงานในหน้าที่ หรือ 
หลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนด 

การฝึกงานในหน้าที่ หรือ 
หลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนด 

เจ้าหน้าที่ฝึกหัดควบคุมจราจรทางอากาศ 
๑๗๒๓๐ 

เจ้าหน้าที่ฝึกหัดยุทธการ 
๑๗๓๓๐ 

- ๑๑ - 

เจ้าหน้าที่ยุทธการ 
๑๗๓๕๐ 

เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ 
๑๗๒๕๐ 



- ๑๒ - 
 
             ความช านาญทหารอากาศของนายทหารประทวน             ลชทอ.๑๗๑๙๐ (ขั้นช านาญพิเศษ) 
            เจ้าหน้าที่ช านาญการพิเศษควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 ปฏิบัติงานการควบคุมอากาศยานและแจ้งเตือน โดยมีความช านาญมากเป็นพิเศษ สามารถให้
ค าปรึกษาแนะน าและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถควบคุมดูแลผู้อ่ืนได้ดี 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ๒.๑ ปฏิบัติงานการควบคุมอากาศยานและแจ้งเตือนที่ยุ่งยากซับซ้อน 
  ๒.๒ ช่วยเหลือนายทหารควบคุมการการปฏิบัติทางอากาศในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุม
อากาศยานและแจ้งเตือน 
  ๒.๓ ให้ค าแนะน า และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ช านาญการควบคุมการปฏิบัติ
ทางอากาศ 

๓.  คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งในระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานการควบคุมอากาศยานและ
แจ้งเตือน ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา 
   ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๒ การฝึก 
   ผ่านการทดสอบจากสายวิทยาการ เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๓ ประสบการณ์        - 
  ๓.๔ อ่ืน ๆ                 - 

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
พันจ่าอากาศเอก - พันจ่าอากาศเอก (พิเศษ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๓ - 
 

    ความช านาญทหารอากาศของนายทหารประทวน       ลชทอ.๑๗๑๗๐ (ขั้นช านาญมาก)          
              เจ้าหน้าที่ช านาญการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 ปฏิบัติงานการควบคุมอากาศยานและแจ้งเตือน โดยมีความช านาญมาก สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมดูแลผู้อ่ืนได้ 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑  ปฏิบัติงานการควบคุมอากาศยานและแจ้งเตือนที่ยุ่งยากซับซ้อน 
  ๒.๒  ช่วยเหลือนายทหารควบคุมการการปฏิบัติทางอากาศในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุม
อากาศยานและแจ้งเตือน 
  ๒.๓  ให้ค าแนะน า และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ 

๓.  คุณสมบัติ 
  มีความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งในระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานการควบคุมอากาศยานและ
แจ้งเตือน ประกอบด้วย 
  ๓.๑  การศึกษา 
   ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๒  การฝึก 
    ผ่านการฝึกงานในหน้าที่ เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๓  ประสบการณ์         - 
  ๓.๔  อ่ืน ๆ                  -   

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
พันจ่าอากาศตรี - พันจ่าอากาศเอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๔ - 
 
               ความช านาญทหารอากาศของนายทหารประทวน             ลชทอ.๑๗๑๕๐ (ขั้นช านาญ) 
                     เจ้าหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 ปฏิบัติงานการควบคุมอากาศยานและแจ้งเตือนที่ค่อนข้างยุ่งยากได้ และต้องควบคุม ก ากับดูแล 
ในบางโอกาส 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ๒.๑  ปฏิบัติงานการควบคุมอากาศยานและแจ้งเตือน   
  ๒.๒  ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ช านาญการควบคุมการการปฏิบัติทางอากาศ 
  ๒.๓  ให้ค าแนะน า และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝึกหัดควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ 

๓.  คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบปฏิบัติเกี่ ยวกับการปฏิบัติงานการควบคุมอากาศยานและ 
แจ้งเตือนได้ดี ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา 
   ๓.๑.๑  ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๑.๒ ส าเร็จหลักสูตร เหล่าทหารต้นหน จากโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
หรือเทียบเท่าหลักสูตรดังกล่าว เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๒ การฝึก 
   ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องผ่านการฝึกงานในหน้าที่ เป็นคุณสมบัติ
ที่จ าเป็น 
  ๓.๓ ประสบการณ์        - 
  ๓.๔ อ่ืน ๆ                 - 

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศเอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๕ - 
 
            ความช านาญทหารอากาศของนายทหารประทวน                  ลชทอ.๑๗๑๓๐ (ขั้นก่ึงช านาญ)          
               เจ้าหน้าที่ฝึกหัดควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ. 
 ปฏิบัติงานการควบคุมอากาศยานและแจ้งเตือน โดยต้องการค าแนะน าและควบคุมก ากับดูแล 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ๒.๑ ปฏิบัติงานการควบคุมอากาศยานและแจ้งเตือน ที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน 
  ๒.๒ ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ควบคุมการการปฏิบัติทางอากาศ 

๓.  คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานการควบคุมอากาศยานและแจ้งเตือน 
ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา 
   ๓.๑.๑ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๑.๒ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และมีความรู้พ้ืนฐาน 
ด้านคอมพิวเตอร์ เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
  ๓.๒ การฝึก 
   ผู้ ที่ ไม่ ส า เร็จการศึ กษาหลั กสู ตรตามข้อ  ๓ .๑ .๒ ต้องผ่ านการฝึกงานในหน้ าที่  
หรือส าเร็จหลักสูตรการบินในระบบควบคุมอากาศยานและแจ้งเตือน , หลักสูตรการควบคุมการปฏิบัติทาง
อากาศระบบ MANUAL และระบบอัตโนมัติ เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๓ ประสบการณ์        
   ผู้ที่ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศของจ าพวกทหารอ่ืน หรือจ าพวกทหารเดียวกัน 
แต่ต่างสาขาจ าพวก หากใช้คุณวุฒิการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องมีประสบการณ์ปฏิบัติงานควบคุมอากาศยาน 
และแจ้งเตือนติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๔ อ่ืน ๆ             - 

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศโท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๖ - 
 
           ความช านาญทหารอากาศของนายทหารประทวน               ลชทอ.๑๗๒๗๐ (ขั้นช านาญมาก) 
             เจ้าหน้าที่ช านาญการควบคุมจราจรทางอากาศ  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 ปฏิบัติงานด้านการควบคุมจราจรทางอากาศ และการบริการข่าวสารการบิน โดยมีความช านาญมาก 
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมดูแลผู้อ่ืนได้ 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ๒.๑ ปฏิบัติงานด้านการควบคุมจราจรทางอากาศ และการบริการข่าวสารการบิน 
  ๒.๒ ช่วยเหลือนายทหารควบคุมการปฏิบัติทางอากาศในการปฏิบัติงานด้านการควบคุม 
จราจรทางอากาศ และการบริการข่าวสารการบิน 
  ๒.๓ ให้ค าแนะน า และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ 

๓.  คุณสมบัติ 
  มีความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งในระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการควบคุมจราจรทางอากาศ
และการบริการข่าวสารการบิน ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา 
   ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น  
  ๓.๒ การฝึก 
   ผ่านการฝึกงานในหน้าที่ เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๓ ประสบการณ์        -        
  ๓.๔ อ่ืน ๆ                 - 

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
พันจ่าอากาศตรี - พันจ่าอากาศเอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๗ - 
 

      ความช านาญทหารอากาศของนายทหารประทวน            ลชทอ.๑๗๒๕๐ (ขั้นช านาญ)          
                         เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 ปฏิบัติงานด้านการควบคุมจราจรทางอากาศ และการบริการข่าวสารการบิน ที่ค่อนข้างยุ่งยากได้ และ
ต้องควบคุม ก ากับดูแลในบางโอกาส 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ๒.๑ ปฏิบัติงานด้านการควบคุมจราจรทางอากาศ และการบริการข่าวสารการบิน 
  ๒.๒ ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ช านาญการควบคุมจราจรทางอากาศ   
  ๒.๓ ให้ค าแนะน า และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝึกหัดควบคุมจราจรทางอากาศ 

๓.  คุณสมบัติ 
  มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการควบคุมจราจรทางอากาศ และ 
การบริการข่าวสารการบิน ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา 
   ๓.๑.๑  ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๑.๒ ส าเร็จหลักสูตร เหล่าทหารต้นหน จากโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
หรือเทียบเท่าหลักสูตรดังกล่าว เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
  ๓.๒ การฝึก 
   ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องผ่านการฝึกงานในหน้าที่ เป็นคุณสมบัติ
ที่จ าเป็น 
  ๓.๓ ประสบการณ์        -   
  ๓.๔ อ่ืน ๆ                 - 

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศเอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๘ - 
 

  ความช านาญทหารอากาศของนายทหารประทวน          ลชทอ.๑๗๒๓๐ (ขั้นก่ึงช านาญ)          
                 เจ้าหน้าที่ฝึกหัดควบคุมจราจรทางอากาศ  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 ปฏิบัติงานด้านการควบคุมจราจรทางอากาศ และการบริการข่าวสารการบิน โดยต้องการค าแนะน า 
และควบคุม ก ากับ ดูแล 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ๒.๑ ปฏิบัติงานด้านการควบคุมจราจรทางอากาศ และการบริการข่าวสารการบินที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน 
 ๒.๒ ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ   

๓.  คุณสมบัติ 
  มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการควบคุมจราจรทางอากาศและ 
การบริการข่าวสารการบิน ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา 
   ๓.๑.๑ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๑.๒ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และมีความรู้พ้ืนฐาน 
ด้านคอมพิวเตอร์ เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
 ๓.๒ การฝึก 
   ผู้ที่ ไม่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓ .๑ .๒ ต้องผ่านการฝึกงานในหน้าที่  หรือ 
ส าเร็จหลักสูตรการควบคุมจราจรทางอากาศ เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
 ๓.๓ ประสบการณ์      
   ผู้ที่ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศของจ าพวกทหารอ่ืน หรือจ าพวกทหารเดียวกัน 
แต่ต่างสาขาจ าพวก หากใช้คุณวุฒิการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องมีประสบการณ์การควบคุมจราจรทางอากาศ  
หรือการบริการข่าวสารการบินมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๔ อ่ืน ๆ             - 

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศโท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๙ - 
 
             ความช านาญทหารอากาศของนายทหารประทวน               ลชทอ.๑๗๓๗๐ (ขั้นช านาญมาก) 
                         เจ้าหน้าที่ช านาญการยุทธการ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
  ปฏิบัติงานด้านการยุทธการ ติดตามการปฏิบัติทางอากาศ และสรุปผลการปฏิบัติทางอากาศได้  
โดยมีความช านาญมาก สามารถให้ค าปรึกษาแนะน าและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถ
ควบคุมดูแลผู้อื่นได้ดี    

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑ ร่างค าสั่งยุทธการย่อยที่เป็นการใช้ก าลังทางอากาศขนาดใหญ่ได้   
  ๒.๒ ช่วยเหลือนายทหารวางแผนการยุทธ, นายทหารยุทธการ, นายทหารการฝึก ในการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการจัดท าค าสั่งยุทธการย่อย, ตารางการประจ าวัน, ระเบียบการบินต่าง ๆ   
  ๒.๓ ให้ค าแนะน า และควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ข้ันช านาญงานยุทธการ       

๓.  คุณสมบัติ 

  มีความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งในระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขั้นช านาญการยุทธการ 
ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา  
   ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๒ การฝึก   
   ผ่านการฝึกงานในหน้าที่เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๓ ประสบการณ์        -    
  ๓.๔ อ่ืน ๆ                  - 

๔.   เกณฑ์การครองยศ 
พันจ่าอากาศตรี - พันจ่าอากาศเอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๐ - 
 
                      ความช านาญทหารอากาศของนายทหารประทวน            ลชทอ.๑๗๓๕๐ (ขั้นช านาญ) 
                                          เจ้าหน้าที่ยุทธการ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

๑.   ความช านาญโดยย่อ 

  ปฏิบัติงานด้านการยุทธการและสรุปผลการปฏิบัติทางอากาศ ติดตามการปฏิบัติทางอากาศ 
ที่ค่อนข้างยุ่งยากได ้และต้องควบคุม ก ากับ ดูแล ในบางโอกาส 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑ ปฏิบัติงานด้านการยุทธการ 
  ๒.๒ ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ช านาญการยุทธการ 
  ๒.๓ ให้ค าแนะน า และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝึกหัดยุทธการ 

๓.  คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการยุทธการได้ด ีประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา 
   ๓.๑.๑ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๑.๒ ส าเร็จหลักสูตร เหล่าทหารต้นหน จากโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
หรือเทียบเท่าหลักสูตรดังกล่าว เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
  ๓.๒ การฝึก       
   ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องผ่านการฝึกงานในหน้าที่ เป็นคุณสมบัติ 
ที่จ าเป็น 
  ๓.๓ ประสบการณ์       -    
  ๓.๔ อ่ืน ๆ                 - 

๔.   เกณฑ์การครองยศ 
จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศเอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๑ - 
 
                 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารประทวน             ลชทอ.๑๗๓๓๐ (ขั้นก่ึงช านาญ) 
                               เจ้าหน้าที่ฝึกหัดยุทธการ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

๑.   ความช านาญโดยย่อ 
  ปฏิบัติงานด้านการยุทธการโดยต้องการค าแนะน าและควบคุม ก ากับ ดูแล                      

๒.   หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ๒.๑  ปฏิบัติงานด้านการยุทธการที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน 
  ๒.๒  ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ยุทธการขั้นช านาญ  

๓.   คุณสมบัติ 

  มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการยุทธการ ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา  
   ๓.๑.๑  ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๑.๒ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และมีความรู้พ้ืนฐาน 
ด้านคอมพิวเตอร์ เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
  ๓.๒ การฝึก    
   ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องผ่านการฝึกงานในหน้าที่ หรือส าเร็จ
หลักสูตรการบินในระบบควบคุมอากาศยานและแจ้งเตือน, หลักสูตรการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศระบบ 
MANUAL และระบบอัตโนมัติ เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
 ๓.๓ ประสบการณ์ 
  ผู้ที่ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศของจ าพวกทหารอ่ืน หรือจ าพวกทหารเดียวกัน 
แต่ต่างสาขาจ าพวก หากใช้คุณวุฒิการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องมีประสบการณ์การปฏิบัติงานควบคุมและ
แจ้งเตือนติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๔ อ่ืน ๆ                 - 

๔.   เกณฑ์การครองยศ 
จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศโท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๒ - 
 

            ความช านาญทหารอากาศของนายทหารประทวน              ลชทอ.๑๗๐๑๐ (ขั้นลูกมือ)          
                               ลูกมือควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ โดยต้องการค าแนะน าอย่างละเอียด
และควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ช่วยเหลือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ โดยต้องการค าแนะน าและ
ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด 

๓.  คุณสมบัติ 
  มีความรู้ระดับผิวเผินเกี่ยวกับการปฏิบัติงานการควบคุมและแจ้งเตือนภัย ประกอบด้วย 
  ๓.๑  การศึกษา 
   มีพ้ืนฐานการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๒  การฝึก    - 
 ๓.๓  ประสบการณ์       -        
  ๓.๔  อ่ืน ๆ                - 

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
พลทหาร - จ่าอากาศตรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ความช านาญทหารอากาศจ าพวกทหารนิรภัย 
เลขหมายจ าพวก ๒๔ 

 
                                                                                                                                    
                                                                                              หน้า 
ค าน า                                                                                                          ๒๔ 
แผนภูม ิ                            ๒๕ 
ความช านาญทหารอากาศ                                                                                                                          

ลชทอ.  ชื่อความช านาญ 

๒๔๑๗๐  เจ้าหน้าที่ช านาญการนิรภัย  ๒๖ 
๒๔๑๕๐  เจ้าหน้าที่นิรภัย  ๒๗ 
๒๔๑๓๐  เจ้าหน้าที่ฝึกหัดนิรภัย  ๒๘ 
๒๔๐๑๐   ลูกมือนิรภัย  ๒๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๔ - 
 

ค าน า 
จ าพวกทหารนิรภัย 

  จ าพวกทหารนิรภัย หมายถึง ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสายงานนิรภัย ได้แก่ การด าเนินกิจกรรม
ป้องกันอุบัติเหตุ การส่งเสริมความปลอดภัย การตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัย การรายงานอันตราย 
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การให้การศึกษาอบรมนิรภัยการบินและภาคพ้ืน การวิเคราะห์ข้อมูลนิรภัย 
การสอบสวน และการวิเคราะห์หาสาเหตุอุบัติเหตุการบินและภาคพ้ืน  



- ๒๕ - 
 

แผนภูมิจ าพวกทหารนายทหารประทวน 
 
 
             พันจ่าอากาศตรี - พันจ่าอากาศเอก 
 
 
 
 
 
 

 จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศเอก 
 
 
 
 
 
 
  
 จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศโท 
 
 
 
 
 
 
  
 พลทหาร - จ่าอากาศตร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เจ้าหน้าที่ช านาญการนิรภัย 
๒๔๑๗๐ 

การฝึกงานในหน้าที่  หรือ 
หลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนด 

เจ้าหน้าที่นิรภัย 
๒๔๑๕๐ 

 

การฝึกงานในหน้าที่ หรือ 
หลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนด 

เจ้าหน้าที่ฝึกหัดนิรภัย 
๒๔๑๓๐ 

 

ลูกมือนิรภัย 
๒๔๐๑๐ 

 

การฝึกงานในหน้าที่  หรือ 
หลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนด 

 



- ๒๖ - 
 

              ความช านาญทหารอากาศของนายทหารประทวน             ลชทอ.๒๔๑๗๐ (ขั้นช านาญมาก) 
                            เจ้าหน้าที่ช านาญการนิรภัย  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับนิรภัย โดยมีความช านาญมาก สามารถปฏิบัติงานและควบคุมดูแลผู้อ่ืนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับนิรภัย และควบคุมดูแลการด าเนินกิจกรรมนิรภัยภายในเขตพ้ืนที่ 
ของส่วนราชการและสาขานิรภัยที่รับผิดชอบ 
  ๒.๒  ตรวจส ารวจนิรภัยของส่วนราชการและสาขานิรภัยที่รับผิดชอบ 
  ๒.๓  รายงานอุบัติเหตุที่เก่ียวข้องกับส่วนราชการที่รับผิดชอบ 
  ๒.๔  รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมนิรภัยของส่วนราชการที่รับผิดชอบ 
 ๒.๕  เสนอแนะผู้บังคับบัญชาในการด าเนินกิจกรรมนิรภัยของหน่วย 
  ๒.๖  ให้ค าแนะน า ช่วยเหลือนายทหารนิรภัยหรือนายทหารสัญญาบัตรทีร่ับผิดชอบงานนิรภัย 

๓.  คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจอย่างเชี่ยวชาญในระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับสายงานนิรภัย ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา 
   ๓.๑.๑ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๑.๒ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาเครื่องกล, ยานยนต์, 
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, พาณิชยการ, คอมพิวเตอร์, วิจิตรศิลป์, ศิลป์ประยุกต์ และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
งานนิรภัย เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
  ๓.๒ การฝึก 
   ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องผ่านการฝึกงานในหน้าที่ เป็นคุณสมบัติ
ที่จ าเป็น  
  ๓.๓ ประสบการณ์        
   ผู้ที่ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศของจ าพวกทหารอ่ืน หรือจ าพวกทหารเดียวกัน 
แต่ต่างสาขาจ าพวก หากใช้คุณวุฒิการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องมีประสบการณ์การปฏิบัติงานในสายงาน
นิรภัยติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๔  อ่ืน ๆ         - 

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
พันจ่าอากาศตรี - พันจ่าอากาศเอก 

 
 
 
 
 
 



- ๒๗ - 
 

                     ความช านาญทหารอากาศของนายทหารประทวน           ลชทอ.๒๔๑๕๐ (ขั้นช านาญ) 
                                         เจ้าหน้าที่นิรภัย  

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

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับนิรภัยที่ค่อนข้างซับซ้อน และต้องควบคุม ก ากับดูแลในบางโอกาส 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑ รับผิดชอบงานธุรการเกี่ยวกับการรวบรวมและเก็บรักษาเอกสาร ระเบียบ ค าสั่ง ข้อมูล สถิติ
ด้านนิรภัย ใบแบบบันทึก ใบแบบรายงาน และแจกจ่ายสื่ออุปกรณ์ท่ีใช้ด าเนินงานนิรภัย 
  ๒.๒ ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ช านาญการนิรภัยในการตรวจส ารวจนิรภัย  จัดท ารายงานอุบัติเหตุ  
และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรายงานอันตราย 
  ๒.๓ ให้ค าแนะน า และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝึกหัดนิรภัย 

๓.  คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดใีนระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับสายงานนิรภัย ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา 
   ๓.๑.๑ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๑.๒ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาเครื่องกล, ยานยนต์, 
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, พาณิชยการ, คอมพิวเตอร์, วิจิตรศิลป์, ศิลป์ประยุกต์ และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 
งานนิรภัย เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
  ๓.๑.๓ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
หรือเทียบเท่าหลักสูตรดังกล่าว เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
  ๓.๒ การฝึก     
   ๓.๒.๑ ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒, ๓.๑.๓ ต้องผ่านการฝึกงาน 
ในหน้าที่ เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๒.๒ ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๓ ต้องส าเร็จการศึกษาหลักสูตรของ 
สายวิทยาการนิรภัยก าหนด เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๓ ประสบการณ์    
   ผู้ที่ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศของจ าพวกทหารอ่ืน หรือจ าพวกทหารเดียวกัน 
แต่ต่างสาขาจ าพวก หากใช้คุณวุฒิการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องส าเร็จการศึกษาหลักสูตรของสายวิทยาการ 
นิรภัยก าหนด และมีประสบการณ์การปฏิบัติงานในสายงานนิรภัยติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า  
๙๐ วัน เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๔ อ่ืน ๆ                  - 

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศเอก 

 
 
 
 



- ๒๘ - 
 
                      ความช านาญทหารอากาศของนายทหารประทวน          ลชทอ.๒๔๑๓๐ (ขั้นก่ึงช านาญ) 
                                       เจ้าหน้าที่ฝึกหัดนิรภัย  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับนิรภัย โดยต้องการค าแนะน า และควบคุม ก ากับดูแล 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ๒.๑  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสายงานนิรภัย 
  ๒.๒  ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่นิรภัย 

๓.  คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับสายงานนิรภัย ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา 
   ๓.๑.๑ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๑.๒ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ  
  ๓.๒ การฝึก 
   ผู้ ที่ ไม่ ส า เร็จการศึกษาห ลักสู ตรตามข้อ  ๓ .๑ .๒  ต้ องผ่ านการฝึกงานในหน้ าที่  
หรือส าเร็จการศึกษาหลักสูตรเจ้าหน้าที่นิรภัย เป็นคุณสมบัติทีจ่ าเป็น 
 ๓.๓ ประสบการณ์   
   ผู้ที่ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศของจ าพวกทหารอ่ืน หรือจ าพวกทหารเดียวกัน 
หากใช้คุณวุฒิการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องมีประสบการณ์การปฏิบัติงานในสายงานนิรภัยติดต่อกันมาแล้ว
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๔ อ่ืน ๆ                   - 

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศโท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๙ - 
 
             ความช านาญทหารอากาศของนายทหารประทวน                    ลชทอ.๒๔๐๑๐ (ขั้นลูกมือ) 
                                   ลูกมือนิรภัย  

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

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสายงานนิรภัย โดยต้องการค าแนะน าอย่างละเอียด และควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ช่วยเหลือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานนิรภัย โดยต้องการค าแนะน าและควบคุมดูแล 
อย่างใกล้ชิด 

๓.  คุณสมบัติ 
 มีความรู้ระดับผิวเผินเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานนิรภัย ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา 
   มีพ้ืนฐานการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๒ การฝึก   - 
 ๓.๓ ประสบการณ์           -    
  ๓.๔ อ่ืน ๆ               - 

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
พลทหาร - จ่าอากาศตรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ความช านาญทหารอากาศจ าพวกทหารอุตุนิยมวิทยา 
เลขหมายจ าพวก ๒๕ 

 
                                                                                                                          

                                                                                                         หน้า 
ค าน า                                                                                 ๓๑                   
แผนภูม ิ            ๓๒ 
ความช านาญทหารอากาศ  

ลชทอ.    ชื่อความช านาญ 

๒๕๑๗๐   เจ้าหน้าที่ช านาญการอุตุนิยมวิทยา      ๓๓ 
๒๕๑๕๐   เจ้าหน้าที่อุตุนิยมวิทยา        ๓๔ 
๒๕๑๓๐   เจ้าหน้าที่ฝึกหัดอุตุนิยมวิทยา       ๓๕ 
๒๕๐๑๐    ลูกมืออุตุนิยมวิทยา         ๓๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๓๑ - 
 

ค าน า 
จ าพวกทหารอุตุนิยมวิทยา 

  จ าพวกทหารอุตุนิยมวิทยา หมายถึง ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจอากาศ การรับ - ส่งข้อมูลข่าวอากาศ 
การด าเนินกรรมวิธีข้อมูลข่าวอากาศ การจัดท าแผนภูมิและแผนที่อากาศ การวิเคราะห์และการพยากรณ์อากาศ  
การจัดท าข้อมูลและสถิติภูมิอากาศ การบริการข้อมูลข่าวอากาศ การศึกษาค้นคว้า และวิจัยเกี่ยวกับสภาพอากาศ 
การซ่อมสร้าง การติดตั้ง การปรับเทียบมาตรฐาน และการบ ารุงรักษาเครื่องมือตรวจอากาศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๓๒ - 
 

แผนภูมิจ าพวกทหารนายทหารประทวน 
 
                           
 
                     
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เจ้าหน้าที่ช านาญการอุตุนิยมวิทยา 
๒๕๑๗๐ 

การฝึกงานในหน้าที ่หรือ 
หลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนด 

พันจ่าอากาศตรี - พันจ่าอากาศเอก 

จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศเอก
อากาศเอก 

จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศโท
เอก 

พลทหาร - จ่าอากาศตรี 

เจ้าหน้าที่อุตุนิยมวิทยา 
๒๕๑๕๐ 

การฝึกงานในหน้าที่ หรือ 
หลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนด 

เจ้าหน้าที่ฝึกหัดอุตุนิยมวิทยา 
๒๕๑๓๐ 

การฝึกงานในหน้าที่ หรือ 
หลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนด 

ลูกมืออุตุนิยมวิทยา 
๒๕๐๑๐ 



- ๓๓ - 
 
                ความช านาญทหารอากาศของนายทหารประทวน           ลชทอ.๒๕๑๗๐ (ขั้นช านาญมาก) 
                         เจ้าหน้าที่ช านาญการอุตุนิยมวิทยา  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 มีความช านาญในการตรวจอากาศ จัดท าแผนที่อากาศ และแผนภูมิต่าง ๆ วิเคราะห์ พยากรณ์  
และแจ้งเตือนสภาพอากาศ ให้บริการข่าวอากาศ และบรรยายสรุปข่าวอากาศ 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ และทฤษฎีทางอุตุนิยมวิทยา สามารถปฏิบัติงานด้านอุตุนิยมวิทยา 
ดังนี้ 
  ๒.๑  ตรวจอากาศ ทั้งการตรวจอากาศผิวพ้ืน และการตรวจอากาศชั้นบน 
  ๒.๒  รวบรวมข่าวสารประกอบอุตุนิยมวิทยา บันทึก และรายงาน รวมทั้งการเข้ารหัส และแปลรหัส
ข้อมูลข่าวอากาศ 
  ๒.๓  วิเคราะห์ และจัดท าแผนที่อากาศ และแผนภูมิเทอร์โมไดนามิกส์ 
  ๒.๔  พยากรณ์อากาศ โดยวิเคราะห์จากแผนที่อากาศ และแผนภูมิต่าง ๆ พิจารณาตัวการ  
ทางอุตุนิยมวิทยา สถิติภูมิอากาศ และสภาพทางภูมิศาสตร์ คาดหมายลักษณะอากาศทั้งในระยะสั้น และระยะยาว 
  ๒.๕  บริการข่าวอากาศ และบรรยายสรุปสภาพอากาศ เพ่ือสนับสนุนการวางแผน การปฏิบัติการ 
ทางอากาศ รวมทั้งติดตามและแจ้งเตือนล่วงหน้า เมื่อจะมีสภาพอากาศรุนแรงเกิดขึ้น 
  ๒.๖  ก าหนด และมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ลูกมือข่าวอากาศ เจ้าหน้าที่ฝึกหัดข่าวอากาศ และ
เจ้าหน้าที่ข่าวอากาศ รวมทั้งการให้ค าแนะน า ควบคุม และประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ข่าวอากาศ 

๓.  คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งในระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับระบบอุตุนิยมวิทยา ประกอบด้วย 
  ๓.๑  การศึกษา 
    ๓.๑.๑ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
    ๓.๑.๒ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ สังคมศึกษา เทคโนโลยีทางการศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับสายงานอุตุนิยมวิทยา เป็นคุณสมบัติ 
ที่ต้องการ 
  ๓.๒ การฝึก 
   ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องผ่านการฝึกงานในหน้าที่ เป็นคุณสมบัติ 
ที่จ าเป็น 
  ๓.๓ ประสบการณ์    
   ผู้ที่ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศของจ าพวกทหารอ่ืน หรือจ าพวกเดียวกัน  
แต่ต่างสาขาจ าพวก หากใช้คุณวุฒิการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องมีประสบการณ์ปฏิบัติงานในสายงานอุตุนิยมวิทยา
ติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๔ อ่ืน ๆ         - 

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
พันจ่าอากาศตรี - พันจ่าอากาศเอก 



- ๓๔ - 
                     
 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารประทวน            ลชทอ.๒๕๑๕๐ (ขั้นช านาญ) 
                           เจ้าหน้าที่อุตุนิยมวิทยา  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 มีความช านาญในการตรวจอากาศ แปรรหัสข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยา ลงข้อมูลอุตุนิยมวิทยา  
บนแผนที่อากาศ รับ-ส่งข้อมูลข่าวอากาศ รวบรวมและบันทึกข่าวสารประกอบทางอุตุนิยมวิทยา สามารถ 
จัดเตรียมและใช้เครื่องมือตรวจอากาศ ทั้งการตรวจอากาศผิวพ้ืน และการตรวจอากาศชั้นบนได้ถูกต้อง 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ และทฤษฎีทางอุตุนิยมวิทยา สามารถปฏิบัติงานด้านอุตุนิยมวิทยาดังนี้ 
  ๒.๑ ตรวจอากาศ ทั้งการตรวจอากาศผิวพ้ืน และการตรวจอากาศชั้นบน 
  ๒.๒ รวบรวมข่าวสารประกอบอุตุนิยมวิทยา บันทึก และรายงานได้ถูกต้อง 
  ๒.๓ เข้ารหัส แปลรหัส ในการแลกเปลี่ยน และรับ-ส่งข้อมูลข่าวอากาศ 
  ๒.๔ ลงข้อมูลอุตุนิยมวิทยาบนแผนที่อากาศ และแผนภูมิต่าง ๆ 
  ๒.๕ ให้ค าแนะน า ควบคุม และประเมินค่าในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝึกหัดข่าวอากาศ 
และลูกมือข่าวอากาศ 
  ๒.๖ ดูแลบ ารุงรักษา เครื่องมือตรวจอากาศทุกชนิด   

๓.  คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งในระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยา ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา 
   ๓.๑.๑ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น   
   ๓.๑.๒ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๑.๓ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตร เหล่าทหารอุตุนิยมวิทยา จากโรงเรียนจ่าอากาศ  
กรมยทุธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่าหลักสูตรดังกล่าว เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
  ๓.๒ การฝึก 
   ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒, ๓.๑.๓ ต้องผ่านการฝึกงานในหน้าที่ 
เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๓ ประสบการณ์  

   ผู้ที่ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศของจ าพวกทหารอ่ืน หรือจ าพวกเดียวกัน 
แต่ต่างสาขาจ าพวก หากใช้คุณวุฒิการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องมีประสบการณ์ปฏิบัติงานในสายงานอุตุนิยมวิทยา
ติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๔ อ่ืน ๆ         - 

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศเอก 

 
 
 
 



- ๓๕ - 
 

               ความช านาญทหารอากาศของนายทหารประทวน              ลชทอ.๒๕๑๓๐ (ขั้นก่ึงช านาญ) 
                           เจ้าหนา้ที่ฝึกหัดอุตุนิยมวิทยา 

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

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยา โดยต้องการค าแนะน า และควบคุม ก ากับดูแล 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 มีความรู้ความเข้าใจในหลักการเบื้องต้น สามารถปฏิบัติงานที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน โดยมีขอบเขตดังนี้ 
  ๒.๑ ตรวจอากาศผิวพ้ืน 
  ๒.๒ ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ข่าวอากาศในการปฏิบัติงาน 
  ๒.๓ เข้ารหัสและถอดรหัสข้อมูลอุตุนิยมวิทยา 
  ๒.๔ ลงข้อมูลอุตุนิยมวิทยาบนแผนที่อากาศ 

๓.  คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านอุตุนิยมวิทยา ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา 
   ๓.๑.๑ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๑.๒ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียน วิทย์  - คณิต 
เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ   
  ๓.๒ การฝึก 
   ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องผ่านการฝึกงานในหน้าที่ เป็นคุณสมบัติ
ที่จ าเป็น 
 ๓.๓ ประสบการณ์   
   ผู้ที่ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศของจ าพวกทหารอ่ืน หรือจ าพวกเดียวกัน  
แต่ต่างสาขาจ าพวก หากใช้คุณวุฒิการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องมีประสบการณ์ปฏิบัติงานในสายงาน
อุตุนิยมวิทยาติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๔ อ่ืน ๆ         - 

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศโท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๓๖ - 
 
                  ความช านาญทหารอากาศของนายทหารประทวน               ลชทอ.๒๕๐๑๐ (ขั้นลูกมือ) 
                                   ลูกมืออุตุนิยมวิทยา  

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

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสายงานอุตุนิยมวิทยา โดยต้องการค าแนะน าอย่างละเอียด และควบคุมก ากับดูแล 
อย่างใกล้ชิด 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ช่วยเหลือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานอุตุนิยมวิทยา โดยต้องการค าแนะน า และควบคุมดูแล
อย่างใกล้ชิด 

๓.  คุณสมบัติ 
  มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านอุตุนิยมวิทยา ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา 
   มีพ้ืนฐานการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๒ การฝึก   - 
 ๓.๓ ประสบการณ์              -           
  ๓.๔ อ่ืน ๆ                        - 

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
พลทหาร - จ่าอากาศตรี 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ความช านาญทหารอากาศจ าพวกทหารวิทยาศาสตร์ 
เลขหมายจ าพวก ๒๖ 

 
 
                                                                       หน้า 
ค าน า                           ๓๘๓๒ 
แผนภูม ิ           ๓๙๓๓ 
ความช านาญทหารอากาศ 

ลชทอ.   ชื่อความช านาญ 

๒๖๑๗๐  เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ชั้นสูง            ๔๐๓๔ 
๒๖๑๕๐   เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ชั้นกลาง      ๔๑๓๖  
๒๖๑๓๐  เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ชั้นต้น      ๔๒๓๘ 
๒๖๐๑๐   ลูกมือวิทยาศาสตร์       ๔๓ 
 ๓๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓๒ - 



- ๓๘ - 
 

ค าน า 
จ าพวกทหารวิทยาศาสตร์ 

  จ าพวกทหารวิทยาศาสตร์ หมายถึง ก าลังพลที่มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 
ระดับช่างเทคนิค มีความสามารถเป็นผู้ช่วยวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ทางทหาร วิศวกรรมอากาศยาน 
วิศวกรรมอาวุธ วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงความสามารถในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ 
ของจ าพวกทหารวิทยาศาสตร์ และสายงานวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๓๙ - 
 

แผนภูมิจ าพวกทหารนายทหารประทวน 
 

 
              พันจ่าอากาศตรี - พันจ่าอากาศเอก 
 
 
 
 
 
 
  
 จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศเอก 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ชั้นสูง 
๒๖๑๗๐ 

จา่อากาศตรี - จ่าอากาศโท 

พลทหาร - จ่าอากาศตรี 

เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ชั้นกลาง 
๒๖๑๕๐ 

การฝึกงานในหน้าที่ หรือ 
หลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนด 

การฝึกงานในหน้าที่ หรือ 
หลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนด 

เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ชั้นต้น 
๒๖๑๓๐ 

การฝึกงานในหน้าที่ หรือ 
หลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนด 

ลูกมือวิทยาศาสตร์ 
๒๖๐๑๐ 



- ๔๐ - 
 
                 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารประทวน           ลชทอ.๒๖๑๗๐ (ขั้นช านาญมาก) 
                              เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ชั้นสูง  

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

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 ปฏิบัติงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีความช านาญมาก สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมดูแลผู้อ่ืนได้ 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ และระเบียบปฏิบัติเป็นอย่างดี ตลอดจนมีความช านาญพิเศษ 
ในการปฏิบัติงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีขอบเขตดังนี้ 
  ๒.๑ เก็บรวบรวมข้อมูลและจดบันทึกผลการทดลองวิจัยและพัฒนา 
  ๒.๒ ช่วยเหลือนายทหารวิทยาศาสตร์ในการฝึก ศึกษา อบรมและปฏิบัติ การทดลอง ค้นคว้า 
วิจัย และพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  ๒.๓ จัดท าแผนภูมิแสดงขั้นตอนการท างานของโครงการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนการฝึกศึกษา 
  ๒.๔ ด าเนินการฝึก ศึกษา อบรม เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ชั้นต้น 
  ๒.๕ เสนอแนะแนวทางการปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้แก่ผู้บังคับบัญชา 
  ๒.๖ เก็บรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และรายงาน
ข้อขัดข้องต่าง ๆ 

๓.  คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งในระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา 
   ๓.๑.๑ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๑.๒ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขา
วิทยาศาสตร์ เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
  ๓.๒ การฝึก 
   ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องผ่านการฝึกงานในหน้าที่ เป็นคุณสมบัติ 
ที่จ าเป็น 
  ๓.๓ ประสบการณ์   

   ผู้ที่ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศของจ าพวกทหารอ่ืน หรือจ าพวกเดียวกัน  
แต่ต่างสาขาจ าพวก หากใช้คุณวุฒิการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องมีประสบการณ์ปฏิบัติงานในสายงาน 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๔ อ่ืน ๆ              - 

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
พันจ่าอากาศตรี - พันจ่าอากาศเอก 

 
 



- ๔๑ - 
                     
                    ความช านาญทหารอากาศของนายทหารประทวน           ลชทอ.๒๖๑๕๐ (ขั้นช านาญ) 
                                เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ชั้นกลาง  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสายงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ค่อนข้างยุ่งยากได้ และต้องควบคุม 
ก ากับดูแลในบางโอกาส 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ๒.๑ เก็บรวบรวมข้อมูลและจดบันทึกผลการทดลองวิจัยและพัฒนา 
  ๒.๒ เก็บรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และรายงาน
ข้อขัดข้องต่าง ๆ 
 ๒.๓ จัดท าแผนภูมิแสดงขั้นตอนการท างานของโครงการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนการฝึกศึกษา 
  ๒.๔ ด าเนินการฝึก ศึกษา อบรม เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ชั้นต้น 
  ๒.๕ ช่วยเหลือนายทหารวิทยาศาสตร์ในการฝึก ศึกษา อบรมและการปฏิบัติ การทดลอง 
ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๓.  คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานด้านวิทยาศาสตร์  
และเทคโนโลยีได้ดี ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา 
   ๓.๑.๑ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๑.๒ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า ในสาขาวิทยาศาสตร์ 
เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
   ๓.๑.๓ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตร เหล่าทหารวิทยาศาสตร์ จากโรงเรียนจ่าอากาศ   
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่าหลักสูตรดังกล่าว เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
  ๓.๒ การฝึก 
   ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒, ๓.๑.๓ ต้องผ่านการฝึกงานในหน้าที่ 
เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๓ ประสบการณ์   
   ผู้ที่ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศของจ าพวกทหารอ่ืน หรือจ าพวกเดียวกัน  
แต่ต่างสาขาจ าพวก หากใช้คุณวุฒิการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องมีประสบการณ์ปฏิบัติงานในสายงาน 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๔ อ่ืน ๆ                 - 

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศเอก 

 
 
 
 



- ๔๒ - 
 
          ความช านาญทหารอากาศของนายทหารประทวน                    ลชทอ.๒๖๑๓๐ (ขั้นก่ึงช านาญ) 
                      เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ชั้นต้น  

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

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสายงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยต้องการค าแนะน า และควบคุม 
ก ากับดูแล 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสายงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน 
  ๒.๒ ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ชั้นกลาง 

๓.  คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประกอบด้วย 
  ๓.๑  การศึกษา 
    ๓.๑.๑ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
    ๓.๑.๒ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติ 
ที่ต้องการ 
  ๓.๒  การฝึก 
    ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องผ่านการฝึกงานในหน้าที่ หรือส าเร็จ
การศึกษาหลักสูตรของสายวิทยาการวิทยาศาสตร์ก าหนด เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
 ๓.๓ ประสบการณ์  
   ผู้ที่ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศของจ าพวกทหารอ่ืน หรือจ าพวกเดียวกัน 
แต่ต่างสาขาจ าพวก หากใช้คุณวุฒิการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องมีประสบการณ์ปฏิบัติงานในสายงาน 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๔ อ่ืน ๆ                 - 

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศโท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๔๓ - 
 
            ความช านาญทหารอากาศของนายทหารประทวน                     ลชทอ.๒๖๐๑๐ (ขั้นลูกมือ) 
                               ลูกมือวิทยาศาสตร์  

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

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสายงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยต้องการค าแนะน าอย่างละเอียด
และควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ช่วยเหลือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยต้องการ 
ค าแนะน า และควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด 

๓.  คุณสมบัติ 
 มีความรู้ระดับผิวเผินเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา 
   มีพ้ืนฐานการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๒ การฝึก   - 
 ๓.๓ ประสบการณ์               -   
  ๓.๔ อ่ืน ๆ                         - 

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
พลทหาร - จ่าอากาศตรี 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

ความชํานาญทหารอากาศจําพวกทหารสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส 
เลขหมายจําพวก ๒๗ 

 
  

หนา 
คํานํา                                                                                              ๔๕ 
แผนภูมิ                                                                                             ๔๖ 
ความชํานาญทหารอากาศ   

ลชทอ.             ช่ือความชํานาญ  

๒๗๑๙๐          หัวหนาเจาหนาที่สารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส  ๔๗ 
๒๗๑๗๐          เจาหนาที่ชํานาญการสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส    ๔๘ 
๒๗๑๕๐          เจาหนาที่สารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส          ๔๙ 
๒๗๑๓๐          เจาหนาที่ฝกหัดสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส          ๕๐ 
๒๗๐๑๐   ลูกมือสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส           ๕๑ 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๔๕ - 
 

คํานํา 
จําพวกทหารสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส 

       จําพวกทหารสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส หมายถึง ผูท่ีมีความรูความสามารถ 
ในการเปนผูชวยปฏิบัติงานดานระบบสารสนเทศ สงครามอิเล็กทรอนิกส และสงครามไซเบอร  
ที่เก่ียวกับการบริหารจัดการและปฏิบัติการ เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร ระบบเทคโนโลยี
ภูมิสารสนเทศ ระบบบัญชาการ และควบคุมสงครามอิเล็กทรอนิกสและสงครามไซเบอร  
   
   
   
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๔๖ - 
 

แผนภูมิจําพวกทหารนายทหารประทวน 
  
  

 
  
  
 
 
 
 
   
 
   

พันจาอากาศเอก - พันจาอากาศเอก (พิเศษ) 
หัวหนาเจาหนาที่สารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส 

๒๗๑๙๐ 
 

ผานการทดสอบจาก 
หัวหนาสายวิทยาการ 

พันจาอากาศตรี - พันจาอากาศเอก 
เจาหนาที่ชํานาญการสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส 

๒๗๑๗๐ 

 

การฝกงานในหนาที่ หรอื 
หลักสูตรท่ีกองทัพอากาศกําหนด 

 

จาอากาศตรี - จาอากาศเอก 
เจาหนาที่สารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส 

๒๗๑๕๐ 
 

การฝกงานในหนาที่ หรอื 
หลักสูตรท่ีกองทัพอากาศกําหนด 

 

จาอากาศตรี - จาอากาศโท 
เจาหนาที่ฝกหัดสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส 

๒๗๑๓๐  
  

 
การฝกงานในหนาที่ หรอื 

หลักสูตรท่ีกองทัพอากาศกําหนด 
 

พลทหาร - จาอากาศตรี ลูกมือสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส 
๒๗๐๑๐ 



- ๔๗ - 
 

ความชํานาญทหารอากาศของนายทหารประทวน                  ลชทอ.๒๗๑๙๐ (ข้ันชํานาญพิเศษ) 
หัวหนาเจาหนาท่ีสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑. ความชํานาญโดยยอ 
       ปฏิบัติงานในสายงานสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส โดยมีความชํานาญมาก 
เปนพิเศษ สามารถใหคําปรึกษาแนะนํา และปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถ
ควบคุมดูแลผูอื่นไดดี 

๒. หนาทีแ่ละความรับผิดชอบ 
       ๒.๑ ปฏิบัติงานเก่ียวกับสายงานสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกสที่ยุงยากซับซอนมาก 
 ๒.๒ ชวยเหลือนายทหารสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกสในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงาน
ในสายงานสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส  
 ๒.๓ ใหคําแนะนํา และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ชํานาญการสารสนเทศ
และสงครามอิเล็กทรอนิกส  

๓. คุณสมบัติ 
       มีความรูความเขาใจที่ลึกซึ้งในระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการปฏิบัติงานในสายงานสารสนเทศ
และสงครามอิเล็กทรอนิกสอยางดยีิ่ง ประกอบดวย  
 ๓.๑ การศึกษา  
  สําเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา เปนคุณสมบัตทิี่จําเปน 
 ๓.๒ การฝก  
  ผานการทดสอบจากสายวิทยาการ เปนคุณสมบัตทิี่จําเปน  
 ๓.๓ ประสบการณ     -  
 ๓.๔ อ่ืน ๆ               -  

๔. เกณฑการครองยศ 
พันจาอากาศเอก - พันจาอากาศเอก (พิเศษ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๔๘ - 
 
       ความชํานาญทหารอากาศของนายทหารประทวน          ลชทอ.๒๗๑๗๐ (ข้ันชํานาญมาก) 
    เจาหนาที่ชํานาญการสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑. ความชํานาญโดยยอ 
       ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส โดยมีความ
ชํานาญมาก สามารถใหคําปรึกษาแนะนําและปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถ
ควบคุมดูแลผูอื่นไดดี  

๒. หนาที่และความรับผิดชอบ 
        ๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกสท่ียุงยากซับซอน 
 ๒.๒ ชวยเหลือหัวหนาเจาหนาท่ีสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกสในการปฏิบัติงาน
เก่ียวกับการใชงานอุปกรณในสายงานสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส  
 ๒.๓ ใหคําแนะนํา และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สารสนเทศและ 
สงครามอิเล็กทรอนิกส  

๓. คุณสมบัติ 
       มีความรูความเขาใจอยางดีในระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับงานในสายงานสารสนเทศและ
สงครามอิเล็กทรอนิกส ประกอบดวย  
 ๓.๑ การศึกษา   
 ๓.๑.๑ สําเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา เปนคุณสมบัติ
ที่จําเปน 
 ๓.๑.๒ ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนที่เทียบเทาได 
ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร หรือสาขาวิชาใด 
สาขาวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาดังกลาว ในทางที่หนวยหัวหนาสายวิทยาการเห็นวา เหมาะสม 
กับหนาที่ความรบัผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ เปนคุณสมบัติท่ีตองการ  
       ๓.๒ การฝก  
 ๓.๒.๑ ผูที่ไมสําเร็จการศึกษาหลักสูตรตามขอ ๓.๑.๒ ตองผานการฝกงานในหนาที่ 
เปนคุณสมบัติท่ีจําเปน  
 ๓.๒.๒ สําเร็จหลักสูตรของสายวิทยาการสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส  
เปนคุณสมบัติท่ีตองการ  
       ๓.๓ ประสบการณ  
              ผูท่ีไดรับเลขหมายความชํานาญทหารอากาศของจําพวกทหารอ่ืน หากใชคุณวุฒิ
การศึกษาตามขอ ๓.๑.๒ ตองมีประสบการณการปฏิบัติงานในสายงานสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส
ติดตอกันมาแลวไมนอยกวา ๑๒ เดือน เปนคณุสมบัติที่จําเปน  
       ๓.๔ อื่น ๆ     -  

๔. เกณฑการครองยศ 
พันจาอากาศตรี - พันจาอากาศเอก 

 
 
 
 



- ๔๙ - 
 
      ความชํานาญทหารอากาศของนายทหารประทวน            ลชทอ.๒๗๑๕๐ (ข้ันชํานาญ) 
       เจาหนาที่สารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑. ความชํานาญโดยยอ 
 ปฏิบัติงานเก่ียวกับการใชงานอุปกรณในสายงานสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส 
ที่คอนขางยุงยากได และตองควบคุม กํากับดูแลในบางโอกาส  

๒. หนาที่และความรับผิดชอบ 
       ๒.๑ ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานในสายงานสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส  
 ๒.๒ ชวยเหลือเจาหนาที่ชํานาญสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส   
 ๒.๓ ใหคําแนะนํา และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ฝกหัดสารสนเทศและ
สงครามอิเล็กทรอนิกส  

๓. คุณสมบัติ 
       มีความรูความเขาใจในระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับงานในสายงานสารสนเทศและสงคราม
อิเล็กทรอนิกสไดด ีประกอบดวย  
 ๓.๑ การศึกษา  
 ๓.๑.๑ สํ าเร็จการศึกษาหลักสูตรมั ธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบ เท า  
เปนคุณสมบัติท่ีจําเปน 
 ๓.๑.๒ สําเร็จการศึกษาหลักสูตรเหลาทหารสื่อสาร จากโรงเรียนจาอากาศ  
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเทาหลักสูตรดังกลาว เปนคุณสมบัติที่ตองการ  
 ๓.๑.๓ ไดรับประกาศนีย บัตรวิชาชีพ หรือคุณ วุฒิ อย างอื่นที่ เที ยบ เท าได 
ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ในทางท่ีหนวยหัวหนาสายวิทยาการเห็นวา 
เหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ เปนคุณสมบัติที่ตองการ  
       ๓.๒ การฝก  
 ๓.๒.๑ ผูที่ไมสําเร็จการศึกษาหลักสูตรตามขอ ๓.๑.๒, ขอ ๓.๑.๓ ตองผานการฝกงาน
ในหนาที่ เปนคุณสมบัติที่จําเปน  
 ๓.๒.๒ สําเร็จหลักสูตรของสายวิทยาการสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส  
เปนคุณสมบัติท่ีตองการ  
       ๓.๓ ประสบการณ  
              ผูท่ีไดรับเลขหมายความชํานาญทหารอากาศของจําพวกทหารอ่ืน หากใชคุณวุฒิ
การศึกษาตามขอ ๓.๑.๓ ตองมีประสบการณการปฏิบัติงานในสายงานสารสนเทศและสงคราม
อิเล็กทรอนิกสติดตอกันมาแลวไมนอยกวา ๑๒ เดือน เปนคุณสมบัติที่จําเปน  
       ๓.๔ อื่น ๆ     -  

๔. เกณฑการครองยศ 
จาอากาศตรี - จาอากาศเอก 

 
 
 
 
 



- ๕๐ - 
 
        ความชํานาญทหารอากาศของนายทหารประทวน        ลชทอ.๒๗๑๓๐ (ขั้นกึ่งชํานาญ) 
      เจาหนาท่ีฝกหัดสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 

๑. ความชํานาญโดยยอ 
       ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส โดยตองการ
คําแนะนํา และควบคุม กํากับดูแล  

๒. หนาที่และความรับผิดชอบ 
       ๒.๑ ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานในสายงานสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกสท่ีไมยุงยาก
ซับซอน  
 ๒.๒ ชวยเหลือเจาหนาที่สารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส  

๓. คุณสมบัติ 
       มีความรูความเขาใจเบื้ องตน เก่ียวกับการปฏิบัติ งานในสายงานสารสนเทศและ 
สงครามอิเล็กทรอนิกส ประกอบดวย  
 ๓.๑ การศึกษา  
  สําเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา เปนคุณสมบัติ 
ที่ตองการ 
       ๓.๒ การฝก  
 ผูที่ ไมสําเร็จการศึกษาหลักสูตรตามขอ ๓.๑ ตองผานการฝกงานในหนาที่  
หรือสาํเร็จหลักสูตรของสายวิทยาการสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส เปนคุณสมบัติที่จําเปน 
       ๓.๓ ประสบการณ  
              ผูท่ีไดรับเลขหมายความชํานาญทหารอากาศของจําพวกทหารอ่ืน หากใชคุณวุฒิ
การศึกษาตามขอ ๓.๑ ตองมีประสบการณการปฏิบัติงานในสายงานสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส
ติดตอกันมาแลวไมนอยกวา ๑๒ เดือน เปนคุณสมบัติที่จําเปน  
       ๓.๔ อื่น ๆ     -  

๔. เกณฑการครองยศ 
จาอากาศตรี - จาอากาศโท 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 



- ๕๑ - 
 
            ความชํานาญทหารอากาศของนายทหารประทวน                    ลชทอ.๒๗๐๑๐ (ขั้นลูกมือ) 
               ลูกมือสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส  

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

๑.  ความชํานาญโดยยอ 
 ปฏิบัติงานเก่ียวกับสายงานสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส โดยตองการคําแนะนํา
อยางละเอียดและควบคุมดูแลอยางใกลชิด 

๒.  หนาที่และความรับผิดชอบ 
 ชวยเหลือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส  
โดยตองการคําแนะนํา และควบคุมดูแลอยางใกลชิด 

๓.  คุณสมบัติ 
 มีความรูระดับผิวเผินเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส 
ประกอบดวย 
  ๓.๑ การศกึษา 
   มีพื้นฐานการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน หรือเทียบเทา เปนคุณสมบัติที่จําเปน 
  ๓.๒ การฝก   - 
 ๓.๓ ประสบการณ               -   
  ๓.๔ อื่น ๆ                         - 

๔.  เกณฑการครองยศ 
พลทหาร - จาอากาศตรี 

 



 
 

ความช านาญทหารอากาศจ าพวกทหารสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ 
เลขหมายจ าพวก ๓๐ 

 
 

                 หน้า 
ค าน า                       ๕๓    
แผนภูมิ             ๕๔ 
ความช านาญทหารอากาศ 

ลชทอ.     ชื่อความช านาญ 

๓๐๑๙๐    หัวหน้าช่างสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์         ๕๕ 
๓๐๑๗๐    ช่างช านาญการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์       ๕๖ 
๓๐๑๕๐    ช่างสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์         ๕๗ 
๓๐๑๓๐    ช่างฝึกหัดสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์       ๕๘ 

๓๐๒๙๐   หัวหน้าเจ้าหน้าที่สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์       ๕๙ 
๓๐๒๗๐   เจ้าหน้าที่ช านาญการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์      ๖๐  
๓๐๒๕๐   เจ้าหน้าที่สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์       ๖๑ 
๓๐๒๓๐   เจ้าหน้าที่ฝึกหัดสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์      ๖๒  

๓๐๐๑๐     ลูกมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์        ๖๓ 
    
      
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๕๓ - 
 

ค าน า 
จ าพวกทหารสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ 

   จ าพวกทหารสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในหน้าที่เกี่ยวกับงาน 
ในสายงานสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ อันได้แก่ 

  สาขาจ าพวกช่างสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์  ลชทอ.๓๐๑xx หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ 
ในหน้าที่เกี่ยวกับงานในสายงานช่างสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ อันได้แก่ การตรวจ แก้ไข ปรับปรุง บ ารุงรักษา 
ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ (วิทยุ  เรดาร์ เครื่องช่วยเดินอากาศ โทรคมนาคม โทรศัพท์  
ระบบจ าลอง การภาพ อุปกรณ์สงครามอิเล็กทรอนิกส์ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องวัดและเครื่องทดสอบ 
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  รวมถึง ผู้ที่ท าหน้าที่สนับสนุนในการซ่อมบ ารุง อุปกรณ์ 
ในระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์) 

  สาขาจ าพวกเจ้าหน้าที่สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ลชทอ.๓๐๒xx หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ
ทางเทคนิคในการใช้งานและควบคุม อุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ (วิทยุ เรดาร์ เครื่องช่วยเดินอากาศ
โทรคมนาคม โทรศัพท์ ระบบจ าลอง อุปกรณ์สงครามอิเล็กทรอนิกส์  เครื่องวัดและเครื่องทดสอบ  
กิจการวิทยุกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ รวมทั้งระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๕๔ - 
 

แผนภูมิจ าพวกนายทหารประทวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

หัวหน้าช่างสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ 
๓๐๑๙๐ 

หัวหน้าเจ้าหน้าที่สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ 
๓๐๒๙๐ 

ผ่านการทดสอบจาก 
หัวหน้าสายวิทยาการ 

ผ่านการทดสอบจาก 
หัวหน้าสายวิทยาการ 

ช่างช านาญการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ 
๓๐๑๗๐ 

เจ้าหน้าที่ช านาญการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ 
๓๐๒๗๐ 

การฝึกงานในหน้าที่ หรือหลักสูตร 
ที่กองทัพอากาศก าหนด 

การฝึกงานในหน้าที่ หรือหลักสูตร 
ที่กองทัพอากาศก าหนด 

ช่างสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ 
๓๐๑๕๐ 

เจ้าหน้าที่สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ 
๓๐๒๕๐ 

การฝึกงานในหน้าที่ หรือหลักสูตร 
ที่กองทัพอากาศก าหนด 

การฝึกงานในหน้าที่ หรือหลักสูตร 
ที่กองทัพอากาศก าหนด 

ช่างฝึกหัดสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ 
๓๐๑๓๐ 

เจ้าหน้าที่ฝึกหัดสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ 
๓๐๒๓๐ 

การฝึกงานในหน้าที่ หรือหลักสูตร 
ที่กองทัพอากาศก าหนด 

การฝึกงานในหน้าที่ หรือหลักสูตร 
ที่กองทัพอากาศก าหนด 

ลูกมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ 
๓๐๐๑๐ 

พันจ่าอากาศเอก -  
พันจ่าอากาศเอก (พิเศษ) 

พันจ่าอากาศตรี -  
พันจ่าอากาศเอก 

จ่าอากาศตรี -  
จ่าอากาศเอก  
 

จ่าอากาศตรี -    
จ่าอากาศโท 

พลทหาร - จ่าอากาศตรี 



- ๕๕ - 
 

             ความช านาญทหารอากาศของนายทหารประทวน              ลชทอ.๓๐๑๙๐ (ข้ันช านาญพิเศษ) 
                        หัวหน้าช่างสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

๑.   ความช านาญโดยย่อ 
  ปฏิบัติงานในสายงานช่างสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์  โดยมีความช านาญมากเป็นพิเศษ สามารถ 
ให้ค าปรึกษาแนะน า และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถควบคุมดูแลผู้อ่ืนได้ดี 

๒.   หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสายงานช่างสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ยุ่งยากซับซ้อน 
  ๒.๒ ช่วยเหลือนายทหารสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงาน 
ช่างสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ 
  ๒.๓ ให้ค าแนะน า และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของช่างช านาญสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์   

๓.   คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งในระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานช่างสื่อสาร
อิเล็กทรอนิกส์อย่างดียิ่ง ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา   
   ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๒ การฝึก     
   ผ่านการทดสอบจากสายวิทยาการ เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๓ ประสบการณ์               - 
  ๓.๔ อ่ืน ๆ                         - 

๔.   เกณฑ์การครองยศ 
พันจ่าอากาศเอก - พันจ่าอากาศเอก (พิเศษ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๕๖ - 
 

                 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารประทวน                 ลชทอ.๓๐๑๗๐ (ข้ันช านาญ) 
                        ช่างช านาญการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.   ความช านาญโดยย่อ 
 ปฏิบัติงานในสายงานช่างสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีความช านาญมาก สามารถปฏิบัติงาน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถควบคุมดูแลผู้อ่ืนได้ 

๒.   หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ๒.๑  ปฏิบัติงานในสายงานช่างสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ยุ่งยากซับซ้อน 
  ๒.๒  ช่วยเหลือนายทหารสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานช่างสื่อสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 
  ๒.๓  ให้ค าแนะน า และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของช่างสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์   

๓.   คุณสมบัติ 
  มีความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งในระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานช่างสื่อสาร
อิเล็กทรอนิกส์อย่างดียิ่ง ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา 
    ๓.๑.๑ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๑.๒ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาที่เกี่ยวข้องทาง 
สายงานสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
  ๓.๒ การฝึก     
    ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องผ่านการฝึกงานในหน้าที่ เป็นคุณสมบัติ
ที่จ าเป็น 
  ๓.๓ ประสบการณ์ 
   ๓.๓.๑  ผู้ที่ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศของจ าพวกทหารอ่ืน หากใช้คุณวุฒิ
การศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องมีประสบการณ์การปฏิบัติงานในสาขาจ าพวกช่างสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์มาแล้ว
ติดต่อกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๓.๒ ผู้ที่ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศของจ าพวกทหารสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
แต่ต่างสาขาจ าพวก หากใช้คุณวุฒิการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องมีประสบการณ์การปฏิบัติงานในสาขาจ าพวก 
ช่างสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์มาแล้วติดต่อกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๔ อ่ืน ๆ          - 

๔.   เกณฑ์การครองยศ 
พันจ่าอากาศตรี - พันจ่าอากาศเอก 

 
 
 
 
 
 



- ๕๗ - 
 

        ความช านาญทหารอากาศของนายทหารประทวน                          ลชทอ.๓๐๑๕๐ (ขั้นช านาญ) 
                      ช่างสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

๑.   ความช านาญโดยย่อ 
  ปฏิบัติงานในสายงานช่างสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ค่อนข้างยุ่งยากได้ และต้องควบคุม ก ากับดูแล
ในบางโอกาส 

๒.   หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานช่างสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ 
  ๒.๒  ช่วยเหลือช่างช านาญการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ 
  ๒.๓  ให้ค าแนะน า และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของช่างฝึกหัดสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ 

๓.   คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานช่างสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ได้ดี 
ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา 
    ๓.๑.๑ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๑.๒ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาที่เกี่ยวข้องทางสายงาน
สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
   ๓.๑.๓ ส าเร็จการศึ กษาหลั กสู ตร เหล่ าทหารสื่ อสาร  จากโรงเรียนจ่ าอากาศ  
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่าหลักสูตรดังกล่าว เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
  ๓.๒ การฝึก    
   ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒, ข้อ ๓.๑.๓ ต้องผ่านการฝึกงานในหน้าที่ 
เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๓ ประสบการณ์       
   ๓.๓.๑  ผู้ที่ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศของจ าพวกทหารอ่ืน หากใช้คุณวุฒิ
การศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องมีประสบการณ์การปฏิบัติงานในสาขาจ าพวกช่างสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์มาแล้ว
ติดต่อกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๓.๒ ผู้ที่ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศของจ าพวกทหารสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
แต่ต่างสาขาจ าพวก หากใช้คุณวุฒิการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องมีประสบการณ์การปฏิบัติงานในสาขาจ าพวก 
ช่างสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์มาแล้วติดต่อกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๔ อ่ืน ๆ           - 

๔.   เกณฑ์การครองยศ 
จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศเอก 

 
 

 

 



- ๕๘ - 
 

         ความช านาญทหารอากาศของนายทหารประทวน                     ลชทอ.๓๐๑๓๐ (ขั้นก่ึงช านาญ)     
                    ช่างฝึกหัดสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.   ความช านาญโดยย่อ 
  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสายงานช่างสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์โดยต้องการค าแนะน าและควบคุม ก ากับ ดูแล 

๒.   หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสายงานช่างสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ไม่ยุ่งยากซับซอ้น 
  ๒.๒ ช่วยเหลือช่างสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์  

๓.   คุณสมบัติ 
  มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานช่างสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์   
ประกอบด้วย 
 ๓.๑ การศึกษา  
   ๓.๑.๑ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๑.๒ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
  ๓.๒ การฝึก    
   ผู้ ที่ ไม่ ส า เร็จการศึ กษาหลั กสู ตรตามข้อ  ๓ .๑ .๒ ต้องผ่ านการฝึกงานในหน้ าที่  
หรือส าเร็จหลักสูตรช่างที่เก่ียวข้องทางสายงานสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
 ๓.๓ ประสบการณ์   
   ๓.๓.๑ ผู้ที่ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศของจ าพวกทหารอ่ืน หากใช้คุณวุฒิ
การศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องมีประสบการณ์การปฏิบัติงานในสาขาจ าพวกช่างสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ 
มาแล้วติดต่อกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๓.๒ ผู้ที่ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศของจ าพวกทหารสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ 
แต่ต่างสาขาจ าพวก หากใช้คุณวุฒิการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องมีประสบการณ์การปฏิบัติงานในสาขาจ าพวก 
ช่างสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์มาแล้วติดต่อกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๔ อ่ืน ๆ          - 

๔.   เกณฑ์การครองยศ 
จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศโท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๕๙ - 
 

              ความช านาญทหารอากาศของนายทหารประทวน             ลชทอ.๓๐๒๙๐ (ข้ันช านาญพิเศษ) 
                     หัวหน้าเจ้าหน้าที่สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.   ความช านาญโดยย่อ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ในสายงานสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีความช านาญมากเป็นพิเศษ 
สามารถให้ค าปรึกษาแนะน าและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถควบคุมดูแลผู้อ่ืนได้ดี 

๒.   หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์ในสายงานสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ยุ่งยากซับซ้อนมาก 
 ๒.๒ ช่วยเหลือนายทหารสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์ 
ในสายงานสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ 
  ๒.๓ ให้ค าแนะน า และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ช านาญการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์  

๓.   คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจที่ ลึกซึ้ งในระเบียบปฏิบัติ เกี่ยวกับการใช้ งานอุปกรณ์ ในสายงานสื่อสาร
อิเล็กทรอนิกส์อย่างดียิ่ง ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา   
   ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๒ การฝึก     
   ผ่านการทดสอบจากสายวิทยาการ เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๓  ประสบการณ์               - 
  ๓.๔  อ่ืน ๆ                         - 

๔.   เกณฑ์การครองยศ 
พันจ่าอากาศเอก - พันจ่าอากาศเอก (พิเศษ) 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๖๐ - 
 

              ความช านาญทหารอากาศของนายทหารประทวน                    ลชทอ.๓๐๒๗๐ (ข้ันช านาญ) 
                  เจ้าหน้าที่ช านาญการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

๑.   ความช านาญโดยย่อ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์ในสายงานสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีความช านาญมาก 
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถควบคุมดูแลผู้อ่ืนได้ 

๒.   หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์ในสายงานสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ยุ่งยากซับซ้อน 
  ๒.๒ ช่วยเหลือนายทหารสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์ 
ในสายงานสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ 
  ๒.๓ ให้ค าแนะน า และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์   

๓.   คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งในระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานการใช้งานอุปกรณ์ในสายงาน
สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา 
   ๓.๑.๑ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๑.๒ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาที่เกี่ยวข้องทาง 
สายงานสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
  ๓.๒ การฝึก    
   ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องผ่านการฝึกงานในหน้าที่ เป็นคุณสมบัติ
ที่จ าเป็น 
  ๓.๓ ประสบการณ์ 
   ๓.๓.๑  ผู้ที่ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศของจ าพวกทหารอ่ืน หากใช้คุณวุฒิ
การศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องมีประสบการณ์การปฏิบัติงานในสาขาจ าพวกเจ้าหน้าที่สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
มาแล้วติดต่อกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๓.๒ ผู้ที่ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศของจ าพวกทหารสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
แต่ต่างสาขาจ าพวก หากใช้คุณวุฒิการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องมีประสบการณ์การปฏิบัติงานในสาขาจ าพวก
เจ้าหน้าทีส่ื่อสารอิเล็กทรอนิกส์มาแล้วติดต่อกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
 ๓.๔ อ่ืน ๆ          -     

๔.   เกณฑ์การครองยศ 
พันจ่าอากาศตรี - พันจ่าอากาศเอก 

     
 
 
 
 
 



- ๖๑ - 
 

             ความช านาญทหารอากาศของนายทหารประทวน                     ลชทอ.๓๐๒๕๐ (ขั้นช านาญ) 
                        เจ้าหน้าที่สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

๑.   ความช านาญโดยย่อ 
  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์ในสายงานสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ค่อนข้างยุ่งยากได้ และ
ต้องควบคุม ก ากับดูแลในบางโอกาส 

๒.   หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์ในสายงานสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ 
  ๒.๒ ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ช านาญการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ 
  ๒.๓ ให้ค าแนะน า และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝึกหัดสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ 

๓.   คุณสมบัติ 
  มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับสายงานการใช้งานอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ได้ดี  
ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา 
   ๓.๑.๑ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๑.๒ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาที่เกี่ยวข้องทางสายงาน
สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
   ๓.๑.๓ ส าเร็จการศึ กษาหลั กสู ตร เหล่ าทหารสื่ อสาร  จากโรงเรียนจ่ าอากาศ  
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่าหลักสูตรดังกล่าว เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
  ๓.๒ การฝึก    
   ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒, ข้อ ๓.๑.๓ ต้องผ่านการฝึกงานในหน้าที่ 
เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๓ ประสบการณ์  
   ๓.๓.๑  ผู้ที่ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศของจ าพวกทหารอ่ืน หากใช้คุณวุฒิ
การศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องมีประสบการณ์การปฏิบัติงานในสาขาจ าพวกเจ้าหน้าที่สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
มาแล้วติดต่อกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๓.๒ ผู้ที่ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศของจ าพวกทหารสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
แต่ต่างสาขาจ าพวก หากใช้คุณวุฒิการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องมีประสบการณ์การปฏิบัติงานในสาขาจ าพวก
เจ้าหน้าที่สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์มาแล้วติดต่อกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๔ อ่ืน ๆ               - 

๔.   เกณฑ์การครองยศ 
จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศเอก 



- ๖๒ - 
 

         ความช านาญทหารอากาศของนายทหารประทวน                     ลชทอ.๓๐๒๓๐ (ขั้นก่ึงช านาญ) 
                เจ้าหน้าที่ฝึกหัดสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

๑.   ความช านาญโดยย่อ 
  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสายงานการใช้งานอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์  โดยต้องการค าแนะน าและ
ควบคุม ก ากับ ดูแล 

๒.   หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์ในสายงานสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน 
 ๒.๒ ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์  

๓.   คุณสมบัติ 
  มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานการใช้งานอุปกรณ์ในสายงานสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ 
ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา  
   ๓.๑.๑ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติ 
ที่จ าเป็น 
   ๓.๑.๒ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติ 
ที่ต้องการ 
  ๓.๒ การฝึก   
   ผู้ ที่ ไม่ ส า เร็จการศึ กษาหลั กสู ตรตามข้อ  ๓ .๑ .๒ ต้องผ่ านการฝึกงานในหน้ าที่  
หรือส าเร็จหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานอุปกรณส์ายงานสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
 ๓.๓ ประสบการณ์         
   ๓.๓.๑  ผู้ที่ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศของจ าพวกทหารอ่ืน หากใช้คุณวุฒิ
การศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องมีประสบการณ์การปฏิบัติงานในสาขาจ าพวกเจ้าหน้าที่สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
มาแล้วติดต่อกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๓.๒ ผู้ที่ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศของจ าพวกทหารสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
แต่ต่างสาขาจ าพวก หากใช้คุณวุฒิการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องมีประสบการณ์การปฏิบัติงานในสาขาจ าพวก
เจ้าหน้าที่สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์มาแล้วติดต่อกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๔ อ่ืน ๆ                - 

๔.   เกณฑ์การครองยศ 
จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศโท 

 
 
 
 
 
 
 



- ๖๓ - 
 

    ความช านาญทหารอากาศของนายทหารประทวน                  ลชทอ.๓๐๐๑๐ (ขั้นลูกมือ) 
                               ลูกมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.   ความช านาญโดยย่อ 
  ปฏิบัติงานในสายงานสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องการค าแนะน าอย่างละเอียด และควบคุมดูแล 
อย่างใกล้ชิด 

๒.   หน้าที่และความรับผิดชอบ 
   ช่วยเหลือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์  โดยต้องการค าแนะน า 
และควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด 

๓.   คุณสมบัติ 
 มีความรู้ระดับผิวเผินเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา    
   มีพ้ืนฐานการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๒ การฝึก     - 
 ๓.๓ ประสบการณ์           -    
  ๓.๔ อ่ืน ๆ                     - 

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
พลทหาร - จ่าอากาศตรี 

 
          
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ความช านาญทหารอากาศจ าพวกทหารสรรพาวุธ 
เลขหมายจ าพวก ๓๒ 

 
             
           หน้า 
ค าน า              ๖๕ 
แผนภูม ิ             ๖๖ 
ความช านาญทหารอากาศ 

ลชทอ.     ชื่อความช านาญ 

๓๒๑๙๐    หัวหน้าช่างระบบสรรพาวุธ       ๖๗ 
๓๒๑๗๐    ช่างเทคนิคระบบสรรพาวุธ      ๖๘ 
๓๒๑๕๐   ช่างระบบสรรพาวุธ      ๖๙ 
๓๒๑๓๐   ช่างฝึกหัดระบบสรรพาวุธ      ๗๐ 
๓๒๐๑๐    ลูกมือสรรพาวุธ        ๗๑ 
                                                                                                                                
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๖๕ - 
 

ค าน า 
จ าพวกทหารสรรพาวุธ 

  จ าพวกทหารสรรพาวุธ หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในหน้าที่เกี่ยวกับงานในสายสรรพาวุธ 
อันได้แก่ การด าเนินการเกี่ยวกับการซ่อม สร้าง ผลิต ดัดแปลง สรรพาวุธ การท าลายวัตถุระเบิด  การพัสดุ
สรรพาวุธ วิจัยและพัฒนากิจการสรรพาวุธ รวมถึงมีหน้าที่ก าหนดแนวทางควบคุม ประเมินผลการฝึกศึกษา 
ในสายวิทยาการสรรพาวุธ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๖๖ - 
 

แผนภูมิจ าพวกนายทหารประทวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวหน้าช่างระบบสรรพาวุธ 
๓๒๑๙๐ 

ผ่านการทดสอบจาก 
หัวหน้าสายวิทยาการ 

ช่างเทคนิคระบบสรรพาวุธ 
๓๒๑๗๐ 

การฝึกงานในหน้าที่หรือหลักสูตร 
ที่กองทัพอากาศก าหนด 

ช่างระบบสรรพาวุธ 
๓๒๑๕๐ 

การฝึกงานในหน้าที่หรือหลักสูตร 
ที่กองทัพอากาศก าหนด 

ช่างฝึกหัดระบบสรรพาวุธ 
๓๒๑๓๐ 

การฝึกงานในหน้าที่หรือหลักสูตร 
ที่กองทัพอากาศก าหนด 

ลูกมือสรรพาวุธ 
๓๒๐๑๐ 

พันจ่าอากาศเอก - พันจ่าอากาศเอก (พิเศษ) 

พันจ่าอากาศตรี - พันจ่าอากาศเอก       

จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศเอก 

จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศโท      

   พลทหาร - จ่าอากาศตรี   



- ๖๗ - 
 
           ความช านาญทหารอากาศของนายทหารประทวน                ลชทอ.๓๒๑๙๐ (ข้ันช านาญพิเศษ) 
                         หัวหน้าช่างระบบสรรพาวุธ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสายงานระบบสรรพาวุธ โดยมีความช านาญพิเศษ สามารถปฏิบัติงานได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมดูแลผู้อ่ืนได้ 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานระบบสรรพาวุธ ที่ยุ่งยากซับซ้อน 
  ๒.๒ ช่วยเหลือนายทหารสรรพาวุธในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานระบบสรรพาวุธ 
  ๒.๓ ให้ค าแนะน า และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของช่างเทคนิคระบบสรรพาวุธ 

๓.  คุณสมบัติ 
  มีความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งในระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานระบบสรรพาวุธ 
ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา 
   ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๒ การฝึก 
   ผ่านการทดสอบจากสายวิทยาการ เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๓ ประสบการณ์      - 
  ๓.๔ อ่ืน ๆ                - 

๔.   เกณฑ์การครองยศ 
พันจ่าอากาศเอก - พันจ่าอากาศเอก (พิเศษ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๖๘ - 
 
               ความช านาญทหารอากาศของนายทหารประทวน              ลชทอ.๓๒๑๗๐ (ข้ันช านาญมาก) 
                             ช่างเทคนิคระบบสรรพาวุธ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 ปฏิบัติ งานเกี่ยวกับสายงานระบบสรรพาวุธ โดยมีความช านาญมาก สามารถปฏิบัติ งานได้  
อย่างมปีระสิทธิภาพและสามารถควบคุมดูแลผู้อ่ืนได้ 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานระบบสรรพาวุธ 
  ๒.๒ ช่วยเหลือหัวหน้าช่างระบบสรรพาวุธ 
  ๒.๓ ให้ค าแนะน า และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของช่างระบบสรรพาวุธ 

๓.  คุณสมบัติ 
  มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานระบบสรรพาวุธได้ดี  
ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา 
   ๓.๑.๑ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น  
   ๓.๑.๒ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า สาขาไฟฟ้า, 
อิเล็กทรอนิกส์ และช่างกล เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
  ๓.๒ การฝึก 
   ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องผ่านการฝึกงานในหน้าที่ เป็นคุณสมบัติ 
ทีจ่ าเป็น  
  ๓.๓ ประสบการณ์ 
   ผู้ที่ ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศของจ าพวกทหารอ่ืน หรือจ าพวกเดียวกัน 
แต่ต่างสาขาจ าพวก หากใช้คุณวุฒิการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องมีประสบการณ์ปฏิบัติงานในสายงาน 
ระบบสรรพาวุธติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๔ อ่ืน ๆ                - 

๔.   เกณฑ์การครองยศ 
พันจ่าอากาศตรี - พันจ่าอากาศเอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๖๙ - 
 

              ความช านาญทหารอากาศของนายทหารประทวน                    ลชทอ.๓๒๑๕๐ (ข้ันช านาญ) 
                                ช่างระบบสรรพาวุธ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสายงานระบบสรรพาวุธ โดยต้องการค าแนะน า และควบคุม ก ากับ ดูแล 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสายงานระบบสรรพาวุธ ที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน 
  ๒.๒ ช่วยเหลือช่างเทคนิคระบบสรรพาวุธ 

๓.  คุณสมบัติ 
  มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานระบบสรรพาวุธ ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา 
   ๓.๑.๑ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๑.๒ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า สาขาไฟฟ้า, 
อิเล็กทรอนิกส์ และช่างกล เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ  
   ๓.๑.๓ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตร เหล่าทหารสรรพาวุธ จากโรงเรียนจ่าอากาศ  
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่าหลักสูตรดังกล่าว เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
  ๓.๒ การฝึก 
   ผู้ที่ ไม่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒, ข้อ ๓.๑.๓ ต้องผ่านการฝึกงานในหน้าที่  
เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น   
 ๓.๓ ประสบการณ์ 
   ผู้ที่ ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศของจ าพวกทหารอ่ืน หรือจ าพวกเดียวกัน 
แต่ต่างสาขาจ าพวก หากใช้คุณวุฒิการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องมีประสบการณ์ปฏิบัติงานในสายงาน 
ระบบสรรพาวุธติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๔ อ่ืน ๆ                - 

๔.   เกณฑ์การครองยศ 
จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศเอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๗๐ - 
 

             ความช านาญทหารอากาศของนายทหารประทวน                  ลชทอ.๓๒๑๓๐ (ข้ันกึ่งช านาญ) 
                             ช่างฝึกหัดระบบสรรพาวุธ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสายงานระบบสรรพาวุธ โดยต้องการค าแนะน า และควบคุม ก ากับดูแล 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสายงานระบบสรรพาวุธ ที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน 
  ๒.๒ ช่วยเหลือช่างเทคนิคระบบสรรพาวุธ 

๓.  คุณสมบัติ 
  มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานระบบสรรพาวุธ ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา 
   ๓.๑.๑ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๑.๒ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น  
  ๓.๒ การฝึก 
   ผู้ ที่ ไม่ ส า เร็จการศึกษาหลักสู ตรตามข้อ  ๓ .๑ .๒  ต้ องผ่ านการฝึกงานในหน้ าที่  
หรือส าเร็จการศึกษาหลักสูตรของสายวิทยาการสรรพาวุธก าหนด เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น   
  ๓.๓ ประสบการณ์ 
  ผู้ที่ ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศของจ าพวกทหารอ่ืน หรือจ าพวกเดียวกัน 
แต่ต่างสาขาจ าพวก หากใช้คุณวุฒิการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องมีประสบการณ์ปฏิบัติงานในสายงาน 
ระบบสรรพาวุธติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๔ อ่ืน ๆ                - 

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศโท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๗๑ - 
 

               ความช านาญทหารอากาศของนายทหารประทวน                     ลชทอ.๓๒๐๑๐ (ข้ันลูกมือ) 
                                   ลูกมือสรรพาวุธ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 เป็นลูกมือปฏิบัติงานเกี่ยวกับสายงานระบบสรรพาวุธ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ช่วยเหลือในการปฏิบัติงาน ทางด้านระบบสรรพาวุธ และการใช้อุปกรณ์ประกอบขั้นพ้ืนฐาน  
โดยต้องการค าแนะน าและควบคุมอย่างใกล้ชิด 

๓.  คุณสมบัติ 
  ๓.๑ การศึกษา 
   ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น  
  ๓.๒ การฝึก    - 
 ๓.๓ ประสบการณ์       -    
  ๓.๔ อ่ืน ๆ                 - 

๔.   เกณฑ์การครองยศ 
พลทหาร - จ่าอากาศตรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ความช านาญทหารอากาศจ าพวกทหารช่างอากาศ 
เลขหมายจ าพวก ๔๓ 

 
หน้า 

ค าน า              ๗๓ 
แผนภูม ิ            ๗๔ 
ความช านาญทหารอากาศ 

ลชทอ.     ชื่อความช านาญ 

๔๓๑๙๐    หัวหน้าช่างอากาศยาน       ๗๕ 
๔๓๑๗๐    ช่างเทคนิคอากาศยาน       ๗๖ 
๔๓๑๕๐    ช่างอากาศยาน        ๗๗ 
๔๓๑๓๐    ช่างอากาศยานฝึกหัด       ๗๘ 

๔๓๒๙๐    หัวหน้าช่างเครื่องยนต์       ๗๙ 
๔๓๒๗๐    ช่างเทคนิคเครื่องยนต์       ๘๐ 
๔๓๒๕๐    ช่างเครื่องยนต์        ๘๑ 
๔๓๒๓๐    ช่างเครื่องยนต์ฝึกหัด       ๘๒ 

๔๓๓๙๐    หัวหน้าช่างบริภัณฑ์อากาศยาน      ๘๓ 
๔๓๓๗๐    ช่างเทคนิคบริภัณฑ์อากาศยาน      ๘๔ 
๔๓๓๕๐    ช่างบริภัณฑ์อากาศยาน       ๘๕ 
๔๓๓๓๐    ช่างบริภัณฑ์อากาศยานฝึกหัด      ๘๖ 

๔๓๔๙๐    หัวหน้าช่างบริภัณฑ์ภาคพ้ืน      ๘๗ 
๔๓๔๗๐    ช่างเทคนิคบริภัณฑ์ภาคพ้ืน       ๘๘ 
๔๓๔๕๐    ช่างบริภัณฑ์ภาคพ้ืน       ๘๙ 
๔๓๔๓๐    ช่างบริภัณฑ์ภาคพ้ืนฝึกหัด      ๙๐ 

๔๓๐๑๐   ลูกมือช่างอากาศยาน      ๙๑ 
 
                                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๗๓ - 
 

ค าน า 
จ าพวกทหารช่างอากาศ 

  จ าพวกทหารช่างอากาศ หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านช่างอากาศ 
ซึ่งประกอบด้วย 

  ช่างอากาศยาน อันได้แก่ การซ่อมบ ารุงอากาศยาน การซ่อมสร้างชิ้นส่วน ดัดแปลง แก้ไขข้อขัดข้อง
อากาศยานและบริภัณฑ์อากาศยาน ตลอดถึงการกู้ภัยอากาศยาน 

  ช่างเครื่องยนต์ อันได้แก่ การซ่อมบ ารุงเครื่องยนต์อากาศยาน และเครื่องยนต์บริภัณฑ์ 

  ช่างบริภัณฑ์อากาศยาน อันได้แก่ การซ่อมบ ารุง การดัดแปลงบริภัณฑ์อากาศยาน และระบบต่าง ๆ 
ของบริภัณฑ์อากาศยาน 

  ช่างบริภัณฑ์ภาคพ้ืน อันได้แก่ การซ่อมบ ารุงบริภัณฑ์ภาคพ้ืน และระบบต่าง ๆ ของบริภัณฑ์ภาคพ้ืน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนภูมิจ าพวกทหารนายทหารประทวน 
 

พันจ่าอากาศเอก -  
พันจ่าอากาศเอก (พิเศษ) 

 

จ่าอากาศตรี - 
จ่าอากาศเอก 

จ่าอากาศตรี - 
จ่าอากาศโท 

การฝึกงานในหน้าที่ หรือหลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนด 

พันจ่าอากาศตรี - 
พันจ่าอากาศเอก 

หัวหน้าช่างเครื่องยนต์ 
๔๓๒๙๐ 

หัวหน้าช่างบริภัณฑ์อากาศยาน 
๔๓๓๙๐ 

หัวหน้าช่างบริภัณฑ์ภาคพ้ืน
๔๓๔๙๐ 

ช่างเทคนิคเครื่องยนต์ 
๔๓๒๗๐ 

ช่างเครื่องยนต์ 
๔๓๒๕๐ 

ช่างเครื่องยนต์ฝึกหัด 
๔๓๒๓๐ 

ช่างเทคนิคบริภัณฑ์อากาศยาน 
๔๓๓๗๐ 

ช่างบริภัณฑ์อากาศยาน 
๔๓๓๕๐ 

ช่างบริภัณฑ์อากาศยานฝึกหัด 
๔๓๓๓๐ 

ช่างเทคนิคบริภัณฑ์ภาคพ้ืน
๔๓๔๗๐ 

ช่างบริภัณฑ์ภาคพ้ืน 
๔๓๔๕๐ 

ช่างบริภัณฑ์ภาคพ้ืนฝึกหัด 
๔๓๔๓๐ 

หัวหน้าช่างอากาศยาน 
๔๓๑๙๐ 

ช่างเทคนิคอากาศยาน 
๔๓๑๗๐ 

ช่างอากาศยาน 
๔๓๑๕๐ 

ช่างอากาศยานฝึกหัด 
๔๓๑๓๐ 

ผ่านการทดสอบจาก 
หัวหน้าสายวิทยาการ 

การฝึกงานในหน้าที่ หรือหลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนด 

- ๗๔ - 

การฝึกงานในหน้าที่ หรือหลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนด 

พลทหาร - 
จ่าอากาศตรี 

ช่างอากาศยานฝึกหัด 
๔๓๐๑๐ 



- ๗๕ - 
 
            ความช านาญทหารอากาศของนายทหารประทวน            ลชทอ.๔๓๑๙๐ (ขั้นช านาญพิเศษ) 
                            หัวหน้าช่างอากาศยาน 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.   ความช านาญโดยย่อ 
 ปฏิบัติงานด้านช่างอากาศยาน โดยมีความช านาญพิเศษ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และสามารถควบคุมดูแลผู้อื่นได้ 

๒.   หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ๒.๑  ปฏิบัติงานด้านช่างอากาศ ที่ยุ่งยากซับซ้อน 
  ๒.๒  ช่วยเหลือนายทหารช่างอากาศในการปฏิบัติงานด้านช่างอากาศยาน 
  ๒.๓  ให้ค าแนะน า และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของช่างเทคนิคอากาศยาน   

๓.   คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งในระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านช่างอากาศ ประกอบด้วย 
  ๓.๑  การศึกษา  
   ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๒ การฝึก     
   ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรช่างตรวจอากาศยาน หรือช่างอากาศอาวุโส และผ่านการทดสอบ
จากหน่วยหัวหน้าสายวิทยาการ เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๓ ประสบการณ์       
   มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการซ่อมบ ารุงอากาศยาน การซ่อม สร้าง ชิ้นส่วน  
ดัดแปลง แก้ไขข้อขัดข้องอากาศยานและบริภัณฑ์อากาศยาน ตลอดถึงการกู้ภัยอากาศยาน เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๔ อ่ืน ๆ             - 

๔.   เกณฑ์การครองยศ 
พันจ่าอากาศเอก - พันจ่าอากาศเอก (พิเศษ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            



- ๗๖ - 
 

               ความช านาญทหารอากาศของนายทหารประทวน            ลชทอ.๔๓๑๗๐ (ขั้นช านาญมาก) 
                                ช่างเทคนิคอากาศยาน 

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

๑.   ความช านาญโดยย่อ 
 ปฏิบัติงานด้านช่างอากาศยาน โดยมีความช านาญมาก สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
และสามารถควบคุมดูแลผู้อ่ืนได้ 

๒.   หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านช่างอากาศยาน ที่ยุ่งยากซับซ้อน 
  ๒.๒ ช่วยเหลือหัวหน้าช่างอากาศยานในการปฏิบัติงานด้านช่างอากาศยาน 
  ๒.๓ ให้ค าแนะน า และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของช่างอากาศยาน   

๓.   คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งในระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านช่างอากาศยาน ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา  
   ๓.๑.๑ ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๑.๒ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขา 
วิชาช่างยนต์ ช่างกล ไฟฟ้า หรืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับช่างอากาศยาน เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
  ๓.๒ การฝึก 
   ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องผ่านการฝึกงานในหน้าที่ เป็นคุณสมบัติ 
ที่จ าเป็น 
  ๓.๓ ประสบการณ์    
   ผู้ที่ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศของจ าพวกทหารอ่ืน หรือจ าพวกเดียวกัน 
แต่ต่างสาขาจ าพวก หากใช้คุณวุฒิการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การซ่อมบ ารุงอากาศยาน การซ่อม สร้าง ชิ้นส่วน ดัดแปลง แก้ไขข้อขัดข้องอากาศยานและบริภัณฑ์  
อากาศยานตลอดถึงการกู้ภัยอากาศยานติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน เป็นคุณสมบัติ 
ที่จ าเป็น  
  ๓.๔ อ่ืน ๆ                - 

๔.   เกณฑ์การครองยศ 
พันจ่าอากาศตรี - พันจ่าอากาศเอก 

 
 
 
 
 
 
 
 



- ๗๗ - 
 

             ความช านาญทหารอากาศของนายทหารประทวน                   ลชทอ.๔๓๑๕๐ (ขั้นช านาญ) 
                                ช่างอากาศยาน 

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

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
  ปฏิบัติงานด้านช่างอากาศยานที่ค่อนข้างยุ่งยากได้ และต้องควบคุม ก ากับ ดูแลในบางโอกาส 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ๒.๑ ปฏิบัติงานด้านช่างอากาศยาน 
  ๒.๒ ช่วยเหลือช่างเทคนิคอากาศยานในการปฏิบัติงานด้านช่างอากาศ 
  ๒.๓ ให้ค าแนะน า และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของช่างอากาศยานฝึกหัด   

๓.  คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านช่างอากาศยานได้ดี ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา  
   ๓.๑.๑ ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๑.๒ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่าในสาขา 
วิชาช่างยนต์ ช่างกล ไฟฟ้า หรืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับช่างอากาศยาน เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
   ๓.๑.๓ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตร เหล่าทหารช่างอากาศ จากโรงเรียนจ่าอากาศ  
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่าหลักสูตรดังกล่าว เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
  ๓.๒ การฝึก 
   ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒, ข้อ ๓.๑.๓ ต้องผ่านการฝึกงานในหน้าที่  
เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๓ ประสบการณ์    
   ผู้ที่ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศของจ าพวกทหารอ่ืน หรือจ าพวกเดียวกัน  
แต่ต่างสาขาจ าพวก หากใช้คุณวุฒิการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การซ่อมบ ารุงอากาศยาน การซ่อม สร้าง ชิ้นส่วน ดัดแปลง แก้ไขข้อขัดข้องอากาศยานและบริภัณฑ์ 
อากาศยานตลอดถึงการกู้ภัยอากาศยานติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน เป็นคุณสมบัติ 
ที่จ าเป็น   
  ๓.๔ อ่ืน ๆ             - 

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศเอก 

 
 
 
 
 
 
 



- ๗๘ - 
 
              ความช านาญทหารอากาศของนายทหารประทวน               ลชทอ.๔๓๑๓๐ (ขั้นก่ึงช านาญ) 
                             ช่างอากาศยานฝึกหัด 

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

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 ปฏิบัติงานด้านช่างอากาศยาน โดยต้องการค าแนะน า และควบคุม ก ากับดูแล 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ๒.๑  ปฏิบัติงานด้านช่างอากาศยาน ที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน 
  ๒.๒ ช่วยเหลือช่างอากาศยาน 

๓.  คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านช่างอากาศยาน ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา  
   ๓.๑.๑ ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๑.๒ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติ 
ที่ต้องการ 
  ๓.๒ การฝึก   
   ผู้ ที่ ไม่ ส า เร็จการศึกษาหลักสู ตรตามข้ อ  ๓ .๑ .๒  ต้ องผ่ านการฝึกงานในหน้ าที่  
หรือส าเร็จการศึกษาหลักสูตรของสายวิทยาการช่างอากาศก าหนด เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
 ๓.๓ ประสบการณ์ 
   ผู้ที่ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศของจ าพวกทหารอ่ืน หรือจ าพวกเดียวกัน  
แต่ต่างสาขาจ าพวก หากใช้คุณวุฒิการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การซ่อมบ ารุงอากาศยาน การซ่อม สร้าง ชิ้นส่วน ดัดแปลง แก้ไขข้อขัดข้องอากาศยานและบริภัณฑ์  
อากาศยานตลอดถึงการกู้ภัยอากาศยานติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน เป็นคุณสมบัติ 
ที่จ าเป็น  
  ๓.๔ อ่ืน ๆ                 - 

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศโท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๗๙ - 
 
             ความช านาญทหารอากาศของนายทหารประทวน            ลชทอ.๔๓๒๙๐ (ขั้นช านาญพิเศษ) 
                              หัวหน้าช่างเครื่องยนต์ 

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

๑.   ความช านาญโดยย่อ 
 ปฏิบัติงานด้านช่างเครื่องยนต์ โดยมีความช านาญพิเศษ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
และสามารถควบคุมดูแลผู้อ่ืนได้ 

๒.   หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ๒.๑ ปฏิบัติงานด้านช่างเครื่องยนต์ ที่ยุ่งยากซับซ้อน 
  ๒.๒ ช่วยเหลือนายทหารช่างอากาศในการปฏิบัติงานด้านช่างเครื่องยนต์ 
  ๒.๓ ให้ค าแนะน า และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของช่างเทคนิคเครื่องยนต์   

๓.   คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งในระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านช่างเครื่องยนต์ ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา  
   ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๒ การฝึก   
   ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรช่างตรวจอากาศยาน หรือช่างอากาศอาวุโส และผ่านการทดสอบ 
จากหน่วยหัวหน้าสายวิทยาการ เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๓ ประสบการณ์    
    มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการซ่อมบ ารุงเครื่องยนต์ อากาศยานและ
เครื่องยนต์บริภัณฑ์ เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๔ อ่ืน ๆ               - 

๔.   เกณฑ์การครองยศ 
พันจ่าอากาศเอก - พันจ่าอากาศเอก (พิเศษ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๘๐ - 
 

              ความช านาญทหารอากาศของนายทหารประทวน            ลชทอ.๔๓๒๗๐ (ขั้นช านาญมาก) 
                              ช่างเทคนิคเครื่องยนต์ 

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

๑.   ความช านาญโดยย่อ 
 ปฏิบัติงานด้านช่างเครื่องยนต์ โดยมีความช านาญมาก สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
 และสามารถควบคุมดูแลผู้อ่ืนได้ 

๒.   หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ๒.๑ ปฏิบัติงานด้านช่างเครื่องยนต์ ที่ยุ่งยากซับซ้อน 
  ๒.๒ ช่วยเหลือหัวหน้าช่างเครื่องยนต์เกี่ยวกับงานด้านช่างเครื่องยนต์ 
  ๒.๓ ให้ค าแนะน า และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของช่างเครื่องยนต์   

๓.   คุณสมบัติ 
  มีความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งในระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านช่างเครื่องยนต์  ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา  
   ๓.๑.๑ ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๑.๒ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง หรือเทียบเท่ า 
ในสาขาวิชาช่างยนต์ เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
  ๓.๒ การฝึก   
   ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องผ่านการฝึกงานในหน้าที่ เป็นคุณสมบัติ 
ที่จ าเป็น 
  ๓.๓ ประสบการณ์   
   ผู้ที่ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศของจ าพวกทหารอ่ืน หรือจ าพวกเดียวกัน  
แต่ต่างสาขาจ าพวก หากใช้คุณวุฒิการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 
การซ่อมบ ารุงเครื่องยนต์อากาศยาน และเครื่องยนต์บริภัณฑ์ติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน 
เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น   
  ๓.๔ อ่ืน ๆ                - 

๔.   เกณฑ์การครองยศ 
พันจ่าอากาศตรี - พันจ่าอากาศเอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๘๑ - 
 

                ความช านาญทหารอากาศของนายทหารประทวน                ลชทอ.๔๓๒๕๐ (ขัน้ช านาญ) 
                                   ช่างเครื่องยนต์ 

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

๑.   ความช านาญโดยย่อ 
 ปฏิบัติงานด้านช่างเครื่องยนต์ที่ค่อนข้างยุ่งยากได้ และต้องควบคุม ก ากับดูแล ในบางโอกาส 

๒.   หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ๒.๑ ปฏิบัติงานด้านช่างเครื่องยนต์  
  ๒.๒ ช่วยเหลือช่างเทคนิคเครื่องยนต์ 
 ๒.๓ ให้ค าแนะน า และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของช่างเครื่องยนต์ฝึกหัด   

๓.   คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบปฏิบัติงานด้านช่างเครื่องยนต์ได้ดี ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา  
   ๓.๑.๑ ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๑.๒ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่าในสาขา 
วิชาช่างยนต์ เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
   ๓.๑.๓ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตร เหล่าทหารช่างอากาศ จากโรงเรียนจ่าอากาศ   
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่าหลักสูตรดังกล่าว เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
  ๓.๒ การฝึก   
   ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒, ข้อ ๓.๑.๓ ต้องผ่านการฝึกงานในหน้าที่ 
เป็นคุณสมบัติทีจ่ าเป็น 
            ๓.๓ ประสบการณ์    
   ผู้ที่ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศของจ าพวกทหารอ่ืน หรือจ าพวกเดียวกัน  
แต่ต่างสาขาจ าพวก หากใช้คุณวุฒิการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การซ่อมบ ารุงเครื่องยนต์อากาศยาน และเครื่องยนต์บริภัณฑ์ติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน 
เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๔ อ่ืน ๆ                         - 

๔.   เกณฑ์การครองยศ 
จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศเอก 

 
 
 
 
 
 
 
 



- ๘๒ - 
 

            ความช านาญทหารอากาศของนายทหารประทวน                ลชทอ.๔๓๒๓๐ (ขั้นก่ึงช านาญ) 
                            ช่างเครื่องยนต์ฝึกหัด 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.   ความช านาญโดยย่อ 
 ปฏิบัติงานด้านช่างเครื่องยนต์ โดยต้องการค าแนะน า และควบคุม ก ากับดูแล 

๒.   หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ๒.๑ ปฏิบัติงานด้านช่างเครื่องยนต์ ที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน 
  ๒.๒ ช่วยเหลือช่างเครื่องยนต์ 

๓.   คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านช่างเครื่องยนต์ ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา  
   ๓.๑.๑ ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๑.๒ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติ 
ที่ต้องการ 
  ๓.๒ การฝึก   
   ผู้ ที่ ไม่ ส า เร็จการศึกษาหลักสู ตรตามข้อ  ๓ .๑ .๒  ต้ องผ่ านการฝึกงานในหน้ าที่  
หรือส าเร็จการศึกษาหลักสูตรของสายวิทยาการช่างอากาศก าหนด เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
          ๓.๓ ประสบการณ์ 
   ผู้ที่ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศของจ าพวกทหารอ่ืน หรือจ าพวกเดียวกัน  
แต่ต่างสาขาจ าพวก หากใช้คุณวุฒิการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 
การซ่อมบ ารุงเครื่องยนต์อากาศยาน และเครื่องยนต์บริภัณฑ์ติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 
๙๐ วัน เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น   
  ๓.๔ อ่ืน ๆ                  - 

๔.   เกณฑ์การครองยศ 
จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศโท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๘๓ - 
 
             ความช านาญทหารอากาศของนายทหารประทวน            ลชทอ.๔๓๓๙๐ (ขั้นช านาญพิเศษ) 
                        หัวหน้าช่างบริภัณฑ์อากาศยาน 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.   ความช านาญโดยย่อ 
 ปฏิบัติงานด้านช่างบริภัณฑ์อากาศยาน โดยมีความช านาญพิเศษ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  และสามารถควบคุมดูแลผู้อ่ืนได้ 

๒.   หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ๒.๑ ปฏิบัติงานด้านช่างบริภัณฑ์อากาศยาน ที่ยุ่งยากซับซ้อน 
  ๒.๒ ช่วยเหลือนายทหารช่างอากาศในการปฏิบัติงานด้านช่างบริภัณฑ์อากาศยาน 
  ๒.๓ ให้ค าแนะน า และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของช่างเทคนิคบริภัณฑ์อากาศยาน   

๓.   คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้ งในระเบียบปฏิบัติ เกี่ยวกับงานด้าน ช่างบริภัณฑ์อากาศยาน 
ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา  
   ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๒ การฝึก   
   ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรช่างตรวจอากาศยาน หรือช่างอากาศอาวุโส และผ่านการทดสอบ
จากหน่วยหัวหน้าสายวิทยาการ เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น   
  ๓.๓ ประสบการณ์ 
   มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการซ่อมบ ารุง การดัดแปลงบริภัณฑ์อากาศยาน
และระบบต่าง ๆ ของบริภัณฑ์อากาศยาน เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๔ อ่ืน ๆ                         - 

๔.   เกณฑ์การครองยศ 
พันจ่าอากาศเอก - พันจ่าอากาศเอก (พิเศษ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๘๔ - 
 

              ความช านาญทหารอากาศของนายทหารประทวน            ลชทอ.๔๓๓๗๐ (ขั้นช านาญมาก) 
                        ช่างเทคนิคบริภัณฑ์อากาศยาน 

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

๑.   ความช านาญโดยย่อ 
 ปฏิบัติงานด้านช่างบริภัณฑ์อากาศยาน โดยมีความช านาญมาก สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมดูแลผู้อ่ืนได้ 

๒.   หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ๒.๑  ปฏิบัติงานด้านช่างบริภัณฑ์อากาศยาน ที่ยุ่งยากซับซ้อน 
  ๒.๒  ช่วยเหลือหัวหน้าช่างบริภัณฑ์อากาศยานในการปฏิบัติงานด้านช่างบริภัณฑ์อากาศยาน 
  ๒.๓  ให้ค าแนะน า และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของช่างบริภัณฑ์อากาศยาน 

๓.   คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งในระเบียบปฏิบัติ เกี่ยวกับงานด้านช่างบริภัณฑ์อากาศยาน  
ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา  
   ๓.๑.๑ ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๑.๒ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า ในสาขา 
วิชาช่างยนต์ ช่างกล ช่างไฟฟ้า ช่างอุตสาหกรรม หรืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับช่างบริภัณฑ์อากาศยาน  
เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
  ๓.๒ การฝึก   
   ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องผ่านการฝึกงานในหน้าที่ เป็นคุณสมบัติ 
ที่จ าเป็น 
  ๓.๓ ประสบการณ์ 
   ผู้ที่ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศของจ าพวกทหารอ่ืน หรือจ าพวกเดียวกัน  
แต่ต่างสาขาจ าพวก หากใช้คุณวุฒิการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 
การซ่อมบ ารุง การดัดแปลงบริภัณฑ์อากาศยาน และระบบต่าง ๆ ของบริภัณฑ์อากาศยานติดต่อกันมาแล้ว  
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น    
  ๓.๔ อ่ืน ๆ                - 

๔.   เกณฑ์การครองยศ 
พันจ่าอากาศตรี - พันจ่าอากาศเอก 

 
 
 
 
 
 
 



- ๘๕ - 
 

              ความช านาญทหารอากาศของนายทหารประทวน                 ลชทอ.๔๓๓๕๐ (ขั้นช านาญ) 
                             ช่างบริภัณฑ์อากาศยาน 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.   ความช านาญโดยย่อ 
  ปฏิบัติงานด้านช่างบริภัณฑ์อากาศยานที่ค่อนข้างยุ่งยากได้ และต้องควบคุม ก ากับ ดูแลในบางโอกาส   

๒.   หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ๒.๑ ปฏิบัติงานด้านช่างบริภัณฑ์อากาศยาน  
  ๒.๒ ช่วยเหลือช่างเทคนิคบริภัณฑ์อากาศยาน 
  ๒.๓ ให้ค าแนะน า และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของช่างบริภัณฑ์อากาศยานฝึกหัด 

๓.   คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านช่างบริภัณฑ์อากาศยาน ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา  
    ๓.๑.๑ ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๑.๒ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาช่างยนต์ 
ช่างกล ช่างไฟฟ้า ช่างอุตสาหกรรม หรืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับช่างบริภัณฑ์อากาศยาน เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
   ๓.๑.๓ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตร เหล่าทหารช่างอากาศ จากโรงเรียนจ่าอากาศ 
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่าหลักสูตรดังกล่าว เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
  ๓.๒ การฝึก   
   ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒, ข้อ ๓.๑.๓ ต้องผ่านการฝึกงานในหน้าที่ 
เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น   
            ๓.๓  ประสบการณ์       
     ผู้ที่ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศของจ าพวกทหารอ่ืน หรือจ าพวกเดียวกัน  
แต่ต่างสาขาจ าพวก หากใช้คุณวุฒิการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 
การซ่อมบ ารุง การดัดแปลงบริภัณฑ์อากาศยาน และระบบต่าง ๆ ของบริภัณฑ์อากาศยานติดต่อกันมาแล้ว 
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น    
   ๓.๔  อ่ืน ๆ                    - 

๔.   เกณฑ์การครองยศ 
จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศเอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๘๖ - 
 
            ความช านาญทหารอากาศของนายทหารประทวน                 ลชทอ.๔๓๓๓๐ (ขั้นก่ึงช านาญ) 
                       ช่างบริภัณฑ์อากาศยานฝึกหัด 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

๑.   ความช านาญโดยย่อ 
  ปฏิบัติงานด้านช่างบริภัณฑ์อากาศยานที่ค่อนข้างยุ่งยากได้ และต้องควบคุม ก ากับ ดูแลในบางโอกาส   

๒.   หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ๒.๑ ปฏิบัติงานด้านช่างบริภัณฑ์อากาศยาน 
  ๒.๒ ช่วยเหลือช่างเทคนิคบริภัณฑ์อากาศยาน 
  ๒.๓ ให้ค าแนะน า และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของช่างบริภัณฑ์อากาศยานฝึกหัด 

๓.   คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านช่างบริภัณฑ์อากาศยาน ประกอบด้วย
 ๓.๑ การศึกษา  
   ๓.๑.๑ ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๑.๒ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติ 
ที่ต้องการ 
  ๓.๒ การฝึก   
   ผู้ ที่ ไม่ ส า เร็จการศึกษาหลักสู ตรตามข้อ  ๓ .๑ .๒  ต้ องผ่ านการฝึกงานในหน้ าที่  
หรือส าเร็จการศึกษาหลักสูตรของสายวิทยาการช่างอากาศก าหนด เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
 ๓.๓ ประสบการณ์   
  ผู้ที่ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศของจ าพวกทหารอ่ืน หรือจ าพวกเดียวกัน 
แต่ต่างสาขาจ าพวก หากใช้คุณวุฒิการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การซ่อมบ ารุง การดัดแปลงบริภัณฑ์อากาศยาน และระบบต่าง ๆ ของบริภัณฑ์อากาศยานติดต่อกันมาแล้ว  
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น    
  ๓.๔ อ่ืน ๆ            - 

๔.   เกณฑ์การครองยศ 
จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศโท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๘๗ - 
 
            ความช านาญทหารอากาศของนายทหารประทวน            ลชทอ.๔๓๔๙๐ (ขั้นช านาญพิเศษ) 
                         หัวหน้าช่างบริภัณฑ์ภาคพ้ืน 

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

๑.   ความช านาญโดยย่อ 
 ปฏิบัติงานด้านช่างบริภัณฑ์ภาคพ้ืน โดยมีความช านาญพิเศษ สามารถปฏิบัติงานได้อย่ างมี 
ประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมดูแลผู้อ่ืนได้ 

๒.   หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ๒.๑ ปฏิบัติงานด้านช่างบริภัณฑ์ภาคพ้ืน ที่ยุ่งยากซับซ้อน 
  ๒.๒ ช่วยเหลือนายทหารช่างอากาศในการปฏิบัติงานด้านช่างบริภัณฑ์ภาคพ้ืน 
  ๒.๓ ให้ค าแนะน า และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของช่างเทคนิคบริภัณฑ์ภาคพ้ืน   

๓.   คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งในระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านช่างบริภัณฑ์ภาคพ้ืน ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา  
   ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๒ การฝึก 

 ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรช่ำงตรวจอำกำศยำน หรือช่ำงอำกำศอำวุโส และผ่ำนกำรทดสอบ 
จำกหน่วยหัวหน้ำสำยวิทยำกำร เป็นคุณสมบัติที่จ ำเป็น 
  ๓.๓ ประสบการณ์       
   มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการซ่อมบ ารุงบริภัณฑ์ภาคพ้ืน และระบบต่าง ๆ 
ของบริภัณฑ์ภาคพ้ืน เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๔ อ่ืน ๆ                         - 

๔.   เกณฑ์การครองยศ 
พันจ่าอากาศเอก - พันจ่าอากาศเอก (พิเศษ) 

 
 
 
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๘๘ - 
 
             ความช านาญทหารอากาศของนายทหารประทวน              ลชทอ.๔๓๔๗๐ (ขั้นช านาญมาก) 
                          ช่างเทคนิคบริภัณฑ์ภาคพ้ืน 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.   ความช านาญโดยย่อ 
 ปฏิบัติงานด้านช่างบริภัณฑ์ภาคพ้ืน โดยมีความช านาญมาก สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
และสามารถควบคุมดูแลผู้อ่ืนได้ 

๒.   หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ๒.๑ ปฏิบัติงานด้านช่างบริภัณฑ์ภาคพ้ืน ที่ยุ่งยากซับซ้อน 
  ๒.๒ ช่วยเหลือหัวหน้าช่างบริภัณฑ์ภาคพ้ืนเกี่ยวกับงานด้านบริภัณฑ์ภาคพ้ืน 
  ๒.๓ ให้ค าแนะน า และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของช่างบริภัณฑ์ภาคพ้ืน 

๓.   คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งในระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านช่างบริภัณฑ์ภาคพ้ืน ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา  
   ๓.๑.๑ ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๑.๒ ส าเร็จการศึกษาหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง หรือเทียบเท่ า  
ในสาขาวิชาช่างยนต์ ช่างกล ช่างไฟฟ้า ช่างอุตสาหกรรม หรืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับช่างบริภัณฑ์ภาคพ้ืน  
เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
  ๓.๒ การฝึก   
   ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องผ่านการฝึกงานในหน้าที่ เป็นคุณสมบัติ 
ที่จ าเป็น 
  ๓.๓ ประสบการณ์        
   ผู้ที่ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศของจ าพวกทหารอ่ืน หรือจ าพวกเดียวกัน  
แต่ต่างสาขาจ าพวก หากใช้คุณวุฒิการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 
การซ่อมบ ารุงบริภัณฑ์ภาคพ้ืน และระบบต่าง ๆ ของบริภัณฑ์ภาคพ้ืนติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลา 
ไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น  
  ๓.๔ อ่ืน ๆ                 - 

๔.   เกณฑ์การครองยศ 
พันจ่าอากาศตรี - พันจ่าอากาศเอก 

 
 
 
 
 
 
 
 



- ๘๙ - 
 

                     ความช านาญทหารอากาศของนายทหารประทวน         ลชทอ.๔๓๔๕๐ (ขั้นช านาญ) 
                                       ช่างบริภัณฑ์ภาคพ้ืน 

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

๑.   ความช านาญโดยย่อ 
 ปฏิบัติงานด้านช่างบริภัณฑ์ภาคพ้ืนที่ค่อนข้างยุ่งยากได้ และต้องควบคุม ก ากับ ดูแลในบางโอกาส   

๒.   หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ๒.๑ ปฏิบัติงานด้านบริภัณฑ์ภาคพ้ืน 
  ๒.๒ ช่วยเหลือช่างเทคนิคบริภัณฑ์ภาคพ้ืน 
  ๒.๓ ให้ค าแนะน า และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของช่างบริภัณฑ์ภาคพ้ืนฝึกหัด 

๓.   คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านบริภัณฑ์ภาคพ้ืนได้ดี ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา  
   ๓.๑.๑ ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๑.๒ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาช่างยนต ์ 
ช่างกล ช่างไฟฟ้า ช่างอุตสาหกรรม หรืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับช่างบริภัณฑ์ภาคพ้ืน เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
   ๓.๑.๓ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตร เหล่าทหารช่างอากาศ จากโรงเรียนจ่าอากาศ 
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่าหลักสูตรดังกล่าว เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
  ๓.๒ การฝึก   
   ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒, ข้อ ๓.๑.๓ ต้องผ่านการฝึกงานในหน้าที่ 
เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๓ ประสบการณ์        
   ผู้ที่ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศของจ าพวกทหารอ่ืน หรือจ าพวกเดียวกัน  
แต่ต่างสาขาจ าพวก หากใช้คุณวุฒิการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การซ่อมบ ารุงบริภัณฑ์ภาคพ้ืน และระบบต่าง ๆ ของบริภัณฑ์ภาคพ้ืนติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลา  
ไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น  
  ๓.๔ อ่ืน ๆ        - 

๔.   เกณฑ์การครองยศ 
จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศเอก 

 
 
 
 
 
 
 
 



- ๙๐ - 
 

                   ความช านาญทหารอากาศของนายทหารประทวน          ลชทอ.๔๓๔๓๐ (ขั้นก่ึงช านาญ) 
                                 ช่างบริภัณฑ์ภาคพ้ืนฝึกหัด 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.   ความช านาญโดยย่อ 
 ปฏิบัติงานด้านช่างบริภัณฑ์ภาคพ้ืน โดยต้องการค าแนะน า และควบคุม ก ากับ ดูแล  

๒.   หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ๒.๑ ปฏิบัติงานด้านบริภัณฑ์ภาคพ้ืน ที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน 
  ๒.๒ ช่วยเหลือช่างบริภัณฑ์ภาคพ้ืน 

๓.   คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านบริภัณฑ์ภาคพ้ืน ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา  
    ๓.๑.๑ ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
    ๓.๑.๒ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติ 
ที่ต้องการ 
  ๓.๒ การฝึก 
    ผู้ ที่ ไม่ ส า เร็จการศึกษาหลักสู ตรตามข้อ  ๓ .๑ .๒  ต้ องผ่ านการฝึกงานในหน้ าที่  
หรือส าเร็จการศึกษาหลักสูตรของสายวิทยาการช่างอากาศก าหนด เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๓ ประสบการณ์    
    ผู้ที่ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศของจ าพวกทหารอ่ืน หรือจ าพวกเดียวกัน 
แต่ต่างสาขาจ าพวก หากใช้คุณวุฒิการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 
การซ่อมบ ารุงบริภัณฑ์ภาคพ้ืน และระบบต่าง ๆ ของบริภัณฑ์ภาคพ้ืนติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลา  
ไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น  
  ๓.๔ อ่ืน ๆ                         - 

๔.   เกณฑ์การครองยศ 
จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศโท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๙๑ - 
 

               ความช านาญทหารอากาศของนายทหารประทวน                     ลชทอ.๔๓๐๑๐ (ข้ันลูกมือ) 
                               ลูกมือช่างอากาศยาน 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 เป็นลูกมือปฏิบัติงานเกี่ยวกับสายงานช่างอากาศ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานสายงานช่างอากาศ โดยต้องการค าแนะน าและควบคุมอย่างใกล้ชิด 

๓.  คุณสมบัติ 
  ๓.๑ การศึกษา 
   ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น  
  ๓.๒ การฝึก    - 
 ๓.๓ ประสบการณ์       -    
  ๓.๔ อ่ืน ๆ                 - 

๔.   เกณฑ์การครองยศ 
พลทหาร - จ่าอากาศตรี 

 



 
 

ความช านาญทหารอากาศจ าพวกทหารส่งก าลังบ ารุง 
เลขหมายจ าพวก ๔๔ 

 
                                                                                                                                        
                                                                                                        หน้า 
ค าน า                                                                                                    ๙๓ 
แผนภูม ิ            ๙๔ 
ความช านาญทหารอากาศ 

ลชทอ.     ชื่อความช านาญ 

๔๔๑๗๐    เจ้าหน้าที่ช านาญการส่งก าลังบ ารุง    ๙๕ 
๔๔๑๕๐    เจ้าหน้าที่ส่งก าลังบ ารุง      ๙๖ 
๔๔๑๓๐    เจ้าหน้าที่ฝึกหัดส่งก าลังบ ารุง     ๙๗ 
๔๔๐๑๐    ลูกมือส่งก าลังบ ารุง      ๙๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๙๓ - 
 

ค าน า 
จ าพวกทหารส่งก าลังบ ารุง 

  จ าพวกทหารส่งก าลังบ ารุง หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในหน้าที่เกี่ยวกับงานในสายงาน 
ส่งก าลังบ ารุง อันได้แก่ การส่งก าลัง การซ่อมบ ารุง การอาคารสถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวกสาธารณูปการ
และการบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๙๔ - 
 

แผนภูมิจ าพวกทหารนายทหารประทวน 
 
      
            พันจ่าอากาศตรี - พันจ่าอากาศเอก 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เจ้าหน้าที่ช านาญการส่งก าลังบ ารุง 
๔๔๑๗๐ 

จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศเอก 

จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศโท 

     พลทหาร - จ่าอากาศตรี 

การฝึกงานในหน้าที่ หรือ 
หลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนด 

เจ้าหน้าที่ส่งก าลังบ ารุง 
๔๔๑๕๐ 

การฝึกงานในหน้าที่ หรือ 
หลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนด 

เจ้าหน้าที่ฝึกหัดส่งก าลังบ ารุง 
๔๔๑๓๐ 

การฝึกงานในหน้าที่ หรือ 
หลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนด 

ลูกมือส่งก าลังบ ารุง 
๔๔๐๑๐ 



- ๙๕ - 
 
               ความช านาญทหารอากาศของนายทหารประทวน           ลชทอ.๔๔๑๗๐ (ขั้นช านาญมาก) 
                       เจ้าหน้าที่ช านาญการส่งก าลังบ ารุง  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสายงานส่งก าลังบ ารุง โดยมีความช านาญมาก สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง  
มีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมดูแลผู้อ่ืนได้ 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานส่งก าลังบ ารุง ที่ยุ่งยากซับซ้อนได้ 
  ๒.๒ ช่วยเหลือนายทหารส่งก าลังบ ารุงในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานส่งก าลังบ ารุง  
  ๒.๓ ให้ค าแนะน า และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่งก าลังบ ารุง  

๓.  คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งในระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานส่งก าลังบ ารุง
ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา 
   ๓.๑.๑ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๑.๒ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่าสาขา
พาณชิยการ เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ  
  ๓.๒ การฝึก 
   ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องผ่านการฝึกงานในหน้าที่ เป็นคุณสมบัติ 
ที่จ าเป็น 
   ๓.๓  ประสบการณ์ 
    ผู้ที่ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศของจ าพวกทหารอ่ืน หรือจ าพวกเดียวกัน  
แต่ต่างสาขาจ าพวก หากใช้คุณวุฒิการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องมีประสบการณ์ปฏิบัติงานในสายงาน 
ส่งก าลังบ ารุงติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๔ อ่ืน ๆ                    - 

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
พันจ่าอากาศตรี - พันจ่าอากาศเอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๙๖ - 
 

                 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารประทวน                ลชทอ.๔๔๑๕๐ (ขั้นช านาญ) 
                                 เจ้าหน้าที่ส่งก าลังบ ารุง  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสายงานส่งก าลังบ ารุงที่ค่อนข้างยุ่งยากได้ และต้องควบคุม ก ากับดูแลในบางโอกาส 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
   ๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานส่งก าลังบ ารุง  
  ๒.๒ ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ช านาญการส่งก าลังบ ารุง 
  ๒.๓ ให้ค าแนะน า และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝึกหัดส่งก าลังบ ารุง  

๓.  คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานส่งก าลังบ ารุงได้ดี
ประกอบด้วย 
 ๓.๑ การศึกษา 
   ๓.๑.๑ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๑.๒ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่าสาขาพาณิชยการ  
เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ   
   ๓.๑.๓ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรจากโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
หรือเทียบเท่าหลักสูตรดังกล่าว เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
  ๓.๒ การฝึก 
   ๓.๒.๑ ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒, ข้อ ๓.๑.๓ ต้องผ่านการฝึกงานใน
หน้าที่เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๒.๒ ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๓ ต้องส าเร็จการศึกษาหลักสูตรของ 
สายวิทยาการที่ก าหนด เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๓ ประสบการณ์  
   ผู้ที่ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศของจ าพวกทหารอ่ืน หรือจ าพวกเดียวกัน  
แต่ต่างสาขาจ าพวก หากใช้คุณวุฒิการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องส าเร็จการศึกษาหลักสูตรของสายวิทยาการ 
ที่ก าหนด และมีประสบการณ์ปฏิบัติงานในสายงานส่งก าลังบ ารุงติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 
๙๐ วัน เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
 ๓.๔ อ่ืน ๆ                - 

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศเอก 

 
 
 
 
 



- ๙๗ - 
 

             ความช านาญทหารอากาศของนายทหารประทวน                 ลชทอ.๔๔๑๓๐ (ขั้นก่ึงช านาญ) 
                          เจ้าหน้าที่ฝึกหัดส่งก าลังบ ารุง  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสายงานส่งก าลังบ ารุง โดยต้องการค าแนะน า และควบคุม ก ากับ ดูแล 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานส่งก าลังบ ารุง ที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน 
  ๒.๒ ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ส่งก าลังบ ารุง   

๓.  คุณสมบัติ 
  มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานส่งก าลังบ ารุง ประกอบด้วย 
   ๓.๑ การศึกษา 
     ๓.๑.๑ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
     ๓.๑.๒ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
   ๓.๒ การฝึก 
     ผู้ ที่ ไม่ ส า เร็จการศึกษาหลักสู ตรตามข้อ  ๓ .๑ .๒  ต้ องผ่ านการฝึกงานในหน้ าที่  
หรือส าเร็จการศึกษาหลักสูตรเจ้าหน้าที่ส่งก าลังบ ารุง เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๓ ประสบการณ์    
    ผู้ที่ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศของจ าพวกทหารอ่ืน หรือจ าพวกเดียวกัน  
แต่ต่างสาขาจ าพวก หากใช้คุณวุฒิการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องมีประสบการณ์ปฏิบัติงานในสายงาน 
ส่งก าลังบ ารุงติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๔ อ่ืน ๆ                 - 

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศโท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๙๘ - 
 
                 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารประทวน                  ลชทอ.๔๔๐๑๐ (ขั้นลูกมือ) 
                                   ลูกมือส่งก าลังบ ารุง  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสายงานส่งก าลังบ ารุง โดยต้องการค าแนะน าอย่างละเอียด และควบคุมดูแล 
อย่างใกล้ชิด 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ช่วยเหลือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานส่งก าลังบ ารุง โดยต้องการค าแนะน าและควบคุม 
ดูแลอย่างใกล้ชิด 

๓.  คุณสมบัติ 
 มีความรู้ระดับผิวเผินเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานส่งก าลังบ ารุง ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา 
   มีพ้ืนฐานการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น
 ๓.๒ การฝึก   - 
 ๓.๓ ประสบการณ์               -    
  ๓.๔ อ่ืน ๆ                         - 

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
พลทหาร - จ่าอากาศตรี 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ความช านาญทหารอากาศจ าพวกทหารช่างโยธา 
เลขหมายจ าพวก ๕๕ 

 
 
                                                                                                                   หน้า 
ค าน า               ๑๐๐ 
แผนภูมิ             ๑๐๑ 
ความช านาญเฉพาะหน้าที่หรืออุปกรณ์           ๑๐๒ 
ความช านาญทหารอากาศ  

ลชทอ.    ชื่อความช านาญ                        

๕๕๑๙๐    เจ้าหน้าที่ช านาญการช่างโยธาก่อสร้างอาวุโส       ๑๐๔ 
๕๕๑๗๐   เจ้าหน้าที่ช านาญการช่างโยธาก่อสร้าง     ๑๐๕ 
๕๕๑๕๐   เจ้าหน้าที่ช่างโยธาก่อสร้าง      ๑๐๖ 
๕๕๑๓๐   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ช่างโยธาก่อสร้าง      ๑๐๗ 

๕๕๒๙๐   เจ้าหน้าที่ช านาญการช่างโยธาสาธารณูปโภคและเครื่องกลอาวุโส ๑๐๘ 
๕๕๒๗๐   เจ้าหน้าที่ช านาญการช่างโยธาสาธารณูปโภคและเครื่องกล  ๑๐๙ 
๕๕๒๕๐   เจ้าหน้าที่ช่างโยธาสาธารณูปโภคและเครื่องกล    ๑๑๐ 
๕๕๒๓๐   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ช่างโยธาสาธารณูปโภคและเครื่องกล   ๑๑๑ 

๕๕๓๙๐     เจ้าหน้าที่ช านาญการช่างโยธาดับเพลิงและกู้ภัยอาวุโส   ๑๑๒ 
๕๕๓๗๐   เจ้าหน้าที่ช านาญการช่างโยธาดับเพลิงและกู้ภัย    ๑๑๓ 
๕๕๓๕๐   เจ้าหน้าที่ช่างโยธาดับเพลิงและกู้ภัย     ๑๑๔ 
๕๕๓๓๐   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ช่างโยธาดับเพลิงและกู้ภัย     ๑๑๕ 

๕๕๐๑๐   ลูกมือช่างโยธา                                          ๑๑๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๐๐ - 
 

ค าน า 
จ าพวกทหารช่างโยธา 

  จ าพวกทหารช่างโยธา หมายถึง ผู้ที่ มีความรู้ความสามารถในหน้าที่ เกี่ยวกับงานในสายงาน 
ช่างโยธา ได้แก่ การส ารวจ ออกแบบ และประมาณการ งานก่อสร้าง ซ่อมแซม บูรณะบ ารุง อาคาร สนามบิน 
การทาง การสาธารณูปโภค การสุขาภิบาลและเครื่องกล งานซ่อม สร้าง ดัดแปลง แก้ไข บริภัณฑ์สายช่างโยธา 
รวมทั้ง การป้องกันอัคคีภัย การดับเพลิงและกู้ภัย การใช้และบ ารุงรักษา รถดับเพลิงและกู้ภัย อุปกรณ์และ
บริภัณฑ์ดับเพลิงและกู้ภัย ตลอดจนการให้ความรู้ในสายงานช่างโยธาแก่ผู้เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและ 
มีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                      แผนภูมิจ ำพวกทหำรนำยทหำรประทวน 

 

 

เจ้าหน้าท่ีช านาญการช่างโยธาก่อสร้างอาวุโส 
๕๕๑๙๐ 

ผ่านการทดสอบจากหัวหนา้สายวทิยาการ 

เจ้าหน้าท่ีช านาญการช่างโยธาสาธารณูปโภค 
และเครื่องกลอาวุโส 

๕๕๒๙๐ 

เจ้าหน้าท่ีช านาญการช่างโยธาดับเพลิงและกู้ภยัอาวุโส 
๕๕๓๙๐ 

เจ้าหน้าท่ีช านาญการช่างโยธาก่อสร้าง 
๕๕๑๗๐ 

เจ้าหน้าท่ีช านาญการช่างโยธาสาธารณูปโภคและเครื่องกล 
๕๕๒๗๐ 

เจ้าหน้าท่ีช านาญการช่างโยธาดับเพลิงและกู้ภยั 
๕๕๓๗๐ 

การฝึกงานในหน้าท่ี หรือหลักสตูรที่กองทัพอากาศก าหนด 

เจ้าหน้าท่ีช่างโยธาก่อสร้าง 
๕๕๑๕๐ 

เจ้าหน้าท่ีช่างโยธาสาธารณูปโภคและเครื่องกล 
๕๕๒๕๐ 

เจ้าหน้าท่ีช่างโยธาดับเพลิงและกูภ้ัย 
๕๕๓๕๐ 

การฝึกงานในหน้าท่ี หรือหลักสตูรที่กองทัพอากาศก าหนด 

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ช่างโยธาก่อสร้าง 
๕๕๑๓๐ 

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ช่างโยธาสาธารณปูโภคและเครื่องกล 
๕๕๒๓๐ 

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ช่างโยธาดับเพลิงและกู้ภยั 
๕๕๓๓๐ 

การฝึกงานในหน้าท่ี หรือหลักสตูรที่กองทัพอากาศก าหนด 

ลูกมือช่างโยธา 
๕๕๐๑๐ 

พลทหาร - จ่าอากาศตร ี

- ๑๐๑  - 

พันจ่าอากาศเอก  - 
พันจ่าอากาศเอก 
(พิเศษ) 

พันจ่าอากาศตรี - 
พันจ่าอากาศเอก 

จ่าอากาศตรี - 
จ่าอากาศเอก 

จ่าอากาศตรี - 
จ่าอากาศโท 



- ๑๐๒ - 
 

เลขหมายความช านาญทหารอากาศนายทหารประทวน จ าพวกทหารช่างโยธา 
เฉพาะหน้าที่หรืออุปกรณ์ 

 

ลชทอ. ความช านาญ 
 

หน้าที่หรืออุปกรณ์ 
 

๕๕๑๙๐ สท 
๕๕๑๙๐ อค 
๕๕๑๙๐ สบ 

เจ้าหน้าที่ช านาญการช่างโยธาก่อสร้างอาวุโส 
เจ้าหน้าที่ช านาญการช่างโยธาก่อสร้างอาวุโส 
เจ้าหน้าที่ช านาญการช่างโยธาก่อสร้างอาวุโส 

สนามบิน การทาง ขับเครื่องทุ่นแรง และรถเฉพาะการ 
อาคารและเคหะบริการ 
ส ารวจ เขียนแบบ ประมาณการงานก่อสร้าง 

๕๕๑๗๐ สท 
๕๕๑๗๐ อค 
๕๕๑๙๐ สบ 

เจ้าหน้าที่ช านาญการช่างโยธาก่อสร้างอาวุโส 
เจ้าหน้าที่ช านาญการช่างโยธาก่อสร้างอาวุโส 
เจ้าหน้าที่ช านาญการช่างโยธาก่อสร้างอาวุโส 

สนามบิน การทาง ขับเครื่องทุ่นแรง และรถเฉพาะการ 
อาคารและเคหะบริการ 
ส ารวจ เขียนแบบ ประมาณการงานก่อสร้าง 

๕๕๑๕๐ สท 
๕๕๑๕๐ อค 
๕๕๑๕๐ สบ 

เจ้าหน้าที่ช่างโยธาก่อสร้าง 
เจ้าหน้าที่ช่างโยธาก่อสร้าง 
เจ้าหน้าที่ช่างโยธาก่อสร้าง 

สนามบิน การทาง ขับเครื่องทุ่นแรง และรถเฉพาะการ 
อาคารและเคหะบริการ 
ส ารวจ เขียนแบบ ประมาณการงานก่อสร้าง 

๕๕๑๓๐ สท 
๕๕๑๓๐ อค 
๕๕๑๓๐ สบ 

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ช่างโยธาก่อสร้าง 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ช่างโยธาก่อสร้าง 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ช่างโยธาก่อสร้าง 

สนามบิน การทาง ขับเครื่องทุ่นแรง และรถเฉพาะการ 
อาคารและเคหะบริการ 
ส ารวจ เขียนแบบ ประมาณการงานก่อสร้าง 

๕๕๒๙๐ ปอ 
 
๕๕๒๙๐ ฟฟ 
 
๕๕๒๙๐ ปภ 
 
๕๕๒๙๐ คร 
 
๕๕๒๙๐ คฉ 

เจ้าหน้าที่ช านาญการช่างโยธาสาธารณูปโภค 
และเครื่องกลอาวุโส 
เจ้าหน้าที่ช านาญการช่างโยธาสาธารณูปโภค 
และเครื่องกลอาวุโส 
เจ้าหน้าที่ช านาญการช่างโยธาสาธารณูปโภค 
และเครื่องกลอาวุโส 
เจ้าหน้าที่ช านาญการช่างโยธาสาธารณูปโภค 
และเครื่องกลอาวุโส 
เจ้าหน้าที่ช านาญการช่างโยธาสาธารณูปโภค 
และเครื่องกลอาวุโส 

ระบบปรับอากาศ 
 
ไฟฟ้า 
 
ประปาและสุขาภิบาล 
 
เครื่องกลและโรงงาน 
 
ช่างเครื่องทุ่นแรง และรถเฉพาะการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๐๓ - 
 

เลขหมายความช านาญทหารอากาศนายทหารประทวน จ าพวกทหารช่างโยธา 
เฉพาะหน้าที่หรืออุปกรณ์ 

 

ลชทอ. ความช านาญ 
 

หน้าที่หรืออุปกรณ์ 
 

๕๕๒๗๐ ปอ 
๕๕๒๗๐ ฟฟ 
๕๕๒๗๐ ปภ 
๕๕๒๗๐ คร 
๕๕๒๗๐ คฉ 

เจ้าหน้าที่ช านาญการช่างโยธาสาธารณูปโภคและเครื่องกล 
เจ้าหน้าที่ช านาญการช่างโยธาสาธารณูปโภคและเครื่องกล 
เจ้าหน้าที่ช านาญการช่างโยธาสาธารณูปโภคและเครื่องกล 
เจ้าหน้าที่ช านาญการช่างโยธาสาธารณูปโภคและเครื่องกล 
เจ้าหน้าที่ช านาญการช่างโยธาสาธารณูปโภคและเครื่องกล 

ระบบปรับอากาศ 
ไฟฟ้า 
ประปาและสุขาภิบาล 
เครื่องกลและโรงงาน 
ช่างเครื่องทุ่นแรง และรถเฉพาะการ 

๕๕๒๕๐ ปอ 
๕๕๒๕๐ ฟฟ 
๕๕๒๕๐ ปภ 
๕๕๒๕๐ คร 
๕๕๒๕๐ คฉ 

เจ้าหน้าที่ช่างโยธาสาธารณูปโภคและเครื่องกล 
เจ้าหน้าที่ช่างโยธาสาธารณูปโภคและเครื่องกล 
เจ้าหน้าที่ช่างโยธาสาธารณูปโภคและเครื่องกล 
เจ้าหน้าที่ช่างโยธาสาธารณูปโภคและเครื่องกล 
เจ้าหน้าที่ช่างโยธาสาธารณูปโภคและเครื่องกล 

ระบบปรับอากาศ 
ไฟฟ้า 
ประปาและสุขาภิบาล 
เครื่องกลและโรงงาน 
ช่างเครื่องทุ่นแรง และรถเฉพาะการ 

๕๕๒๓๐ ปอ 
๕๕๒๓๐ ฟฟ 
๕๕๒๓๐ ปภ 
๕๕๒๓๐ คร 
๕๕๒๓๐ คฉ 

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ช่างโยธาสาธารณูปโภคและเครื่องกล 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ช่างโยธาสาธารณูปโภคและเครื่องกล 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ช่างโยธาสาธารณูปโภคและเครื่องกล 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ช่างโยธาสาธารณูปโภคและเครื่องกล 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ช่างโยธาสาธารณูปโภคและเครื่องกล 

ระบบปรับอากาศ 
ไฟฟ้า 
ประปาและสุขาภิบาล 
เครื่องกลและโรงงาน 
ช่างเครื่องทุ่นแรง และรถเฉพาะการ 

๕๕๓๙๐ ปพ 
๕๕๓๙๐ ชภ 

เจ้าหน้าที่ช านาญการช่างโยธาดับเพลิงและกู้ภัยอาวุโส 
เจ้าหน้าที่ช านาญการช่างโยธาดับเพลิงและกู้ภัยอาวุโส 

การป้องกันเพลิง 
การช่วยเหลือและกู้ภัย 

๕๕๓๗๐ ปพ 
๕๕๓๗๐ ชภ 

เจ้าหน้าที่ช านาญการช่างโยธาดับเพลิงและกู้ภัย 
เจ้าหน้าที่ช านาญการช่างโยธาดับเพลิงและกู้ภัย 

การป้องกันเพลิง 
การช่วยเหลือและกู้ภัย 

๕๕๓๕๐ ปพ 
๕๕๓๕๐ ชภ 

เจ้าหน้าที่ช่างโยธาดับเพลิงและกู้ภัย 
เจ้าหน้าที่ช่างโยธาดับเพลิงและกู้ภัย 

การป้องกันเพลิง 
การช่วยเหลือและกู้ภัย 

๕๕๓๓๐ ปพ 
๕๕๓๓๐ ชภ 

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ช่างโยธาดับเพลิงและกู้ภัย 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ช่างโยธาดับเพลิงและกู้ภัย 

การป้องกันเพลิง 
การช่วยเหลือและกู้ภัย 

 
 
 
 
 



- ๑๐๔ - 
 
          ความช านาญทหารอากาศของนายทหารประทวน                ลชทอ.๕๕๑๙๐ (ขั้นช านาญพิเศษ) 
             เจ้าหน้าที่ช านาญการช่างโยธาก่อสร้างอาวุโส  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 ควบคุม ก ากับ ดูแล และปฏิบัติงานเกี่ยวกับสายงานช่างโยธาด้านก่อสร้าง ได้แก่ งานก่อสร้าง  
ซ่อมแซม บูรณะบ ารุง อาคาร สนามบิน การทาง รวมทั้งการซ่อม สร้าง ดัดแปลง แก้ไข บริภัณฑ์สายช่างโยธา 
ที่เกี่ยวข้องโดยมีความช านิช านาญพิเศษ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมดูแลผู้อื่นได้ 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ๒.๑  ควบคุม ก ากับ ดูแล และปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานช่างโยธาด้านก่อสร้าง 
  ๒.๒  ช่วยเหลือนายทหารช่างโยธาก่อสร้างในการปฏิบัติงาน 
  ๒.๓  ให้ค าแนะน าแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสายงานช่างโยธาด้านก่อสร้าง 

๓.  คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งในระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานช่างโยธาด้านก่อสร้าง  
ประกอบด้วย 
  ๓.๑  การศึกษา 
   ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๒ การฝึก 
   ผ่านการทดสอบจากสายวิทยาการ เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๓ ประสบการณ์            - 
  ๓.๔ อ่ืน ๆ                     - 

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
พันจ่าอากาศเอก - พันจ่าอากาศเอก (พิเศษ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๐๕ - 
 
            ความช านาญทหารอากาศของนายทหารประทวน                ลชทอ.๕๕๑๗๐ (ขั้นช านาญมาก) 
                   เจ้าหน้าที่ช านาญการช่างโยธาก่อสร้าง  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 ควบคุม ก ากับ ดูแล และปฏิบัติงานเกี่ยวกับสายงานช่างโยธาด้านก่อสร้าง ได้แก่ งานก่อสร้าง
ซ่อมแซม บูรณะบ ารุง อาคาร สนามบิน การทาง รวมทั้งการซ่อม สร้าง ดัดแปลง แก้ไข บริภัณฑ์สายช่างโยธา 
ที่เก่ียวข้อง โดยมีความช านิช านาญมาก สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมดูแล
ผู้อื่นได ้

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานช่างโยธาด้านก่อสร้าง ที่ยุ่งยากซับซ้อน 
 ๒.๒  ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ช านาญการช่างโยธาก่อสร้างอาวุโสในการปฏิบัติงาน 
 ๒.๓  ให้ค าแนะน าและควบคุมดูแล การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ช่างโยธาก่อสร้าง 

๓.  คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งในระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานช่างโยธา 
ด้านก่อสร้าง ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา 
   ๓.๑.๑ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๑.๒ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า สาขาก่อสร้าง, 
โยธา, เครื่องกล, ไฟฟ้า, โลหะ, เขียนแบบ และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานช่างโยธา เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
  ๓.๒ การฝึก 
   ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องผ่านการฝึกงานในหน้าที่ เป็นคุณสมบัติ 
ที่จ าเป็น  
  ๓.๓  ประสบการณ์    
   ผู้ที่ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศของจ าพวกทหารอ่ืน หรือจ าพวกเดียวกัน  
แต่ต่างสาขาจ าพวก หากใช้คุณวุฒิการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องมีประสบการณ์ปฏิบัติงานในสายงาน 
ช่างโยธาด้านก่อสร้างติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๔ อ่ืน ๆ         - 

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
พันจ่าอากาศตรี - พันจ่าอากาศเอก 

 
 
 
 
 
 
 



- ๑๐๖ - 
 

            ความช านาญทหารอากาศของนายทหารประทวน                     ลชทอ.๕๕๑๕๐ (ขั้นช านาญ) 
                         เจ้าหน้าที่ช่างโยธาก่อสร้าง  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสายงานช่างโยธาด้านก่อสร้าง ได้แก่ งานก่อสร้าง ซ่อมแซม บู รณะบ ารุง 
อาคารสนามบิน การทาง รวมทั้งการซ่อมสร้าง ดัดแปลง แก้ไข บริภัณฑ์สายช่างโยธาที่เกี่ยวข้อง ที่ค่อนข้าง
ยุ่งยากและต้องควบคุม ก ากับ ดูแลในบางโอกาส 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานช่างโยธาด้านก่อสร้าง  
 ๒.๒ ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ช านาญการช่างโยธาก่อสร้างอาวุโสในการปฏิบัติงาน 
 ๒.๓ ให้ค าแนะน าและควบคุมดูแล การปฏิบัติงานของผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ช่างโยธาก่อสร้าง 

๓.  คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งในระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานช่างโยธา 
ด้านก่อสร้าง ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา 
   ๓.๑.๑ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติ 
ที่จ าเป็น 
   ๓.๑.๒ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า สาขาก่อสร้าง,  
โยธา, เครื่องกล, ไฟฟ้า, โลหะ, เขียนแบบ และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานช่างโยธา เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
   ๓.๑.๓ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตร เหล่าทหารช่างโยธา จากโรงเรียนจ่าอากาศ  
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่าหลักสูตรดังกล่าว เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
  ๓.๒ การฝึก 
   ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒, ข้อ ๓.๑.๓ ต้องผ่านการฝึกงานในหน้าที่ 
เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น  
             ๓.๓ ประสบการณ์    
   ผู้ที่ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศของจ าพวกทหารอ่ืน หรือจ าพวกเดียวกัน  
แต่ต่างสาขาจ าพวก หากใช้คุณวุฒิการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องมีประสบการณ์ปฏิบัติงานในสายงาน 
ช่างโยธาด้านก่อสร้างติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๔ อ่ืน ๆ                - 

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศเอก 

 
 
 
 
 
 



- ๑๐๗ - 
 

            ความช านาญทหารอากาศของนายทหารประทวน                   ลชทอ.๕๕๑๓๐ (ขั้นก่ึงช านาญ) 
                       ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ช่างโยธาก่อสร้าง  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสายงานช่างโยธาด้านก่อสร้าง ได้แก่ งานก่อสร้าง ซ่อมแซม บูรณะบ ารุง 
อาคารสนามบิน การทาง รวมทั้งการซ่อมสร้าง ดัดแปลง แก้ไข บริภัณฑ์สายช่างโยธาที่ เกี่ยวข้อง  
โดยต้องการค าแนะน าและควบคุม ก ากับ ดูแล 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานช่างโยธาด้านก่อสร้าง ที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน  
 ๒.๒ ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ช่างโยธาก่อสร้างในการปฏิบัติงาน  

๓.  คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งในระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานช่างโยธา 
ด้านก่อสร้าง ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา 
   ๓.๑.๑ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๑.๒ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ  
  ๓.๒ การฝึก 
   ผู้ ที่ ไม่ ส า เร็จการศึกษาหลักสู ตรตามข้อ  ๓ .๑ .๒  ต้ องผ่ านการฝึกงานในหน้ าที่  
หรือส าเร็จหลักสูตรเจ้าหน้าที่ช่างโยธาก่อสร้าง เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
 ๓.๓ ประสบการณ์    
   ผู้ที่ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศของจ าพวกทหารอ่ืน หรือจ าพวกเดียวกัน  
แต่ต่างสาขาจ าพวก หากใช้คุณวุฒิการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องมีประสบการณ์ปฏิบัติงานในสายงาน 
ช่างโยธาด้านก่อสร้างติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๔ อ่ืน ๆ               - 

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศโท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๐๘ - 
 
        ความช านาญทหารอากาศของนายทหารประทวน                   ลชทอ.๕๕๒๙๐ (ขั้นช านาญพิเศษ)                                                                                                                              
เจ้าหน้าที่ช านาญการช่างโยธาสาธารณูปโภคและเครื่องกลอาวุโส  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 ควบคุม ก ากับ ดูแล และปฏิบัติงานเกี่ยวกับสายงานช่างโยธาด้านสาธารณูปโภคและเครื่องกล  
ได้แก่ ระบบไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ ระบบประปา และสุขาภิบาล รวมทั้งการซ่อม สร้าง ดัดแปลง แก้ไข 
บริภัณฑ์สายช่างโยธาที่เก่ียวข้อง 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ๒.๑ ควบคุม ก ากับ ดูแล และปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานช่างโยธาด้านสาธารณูปโภค
และเครื่องกล 
 ๒.๒ ช่วยเหลือนายทหารช่างโยธาสาธารณูปโภคและเครื่องกลในการปฏิบัติงาน 
 ๒.๓ ให้ค าแนะน าแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสายงานช่างโยธาด้านสาธารณูปโภคและเครื่องกล 

๓.  คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งในระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานช่างโยธา 
ด้านสาธารณูปโภคและเครื่องกล ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา 
   ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๒ การฝึก 
   ผ่านการทดสอบจากสายวิทยาการ เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๓ ประสบการณ์                - 
  ๓.๔ อ่ืน ๆ                         - 

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
พันจ่าอากาศเอก - พันจ่าอากาศเอก (พิเศษ) 

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๐๙ - 
 
             ความช านาญทหารอากาศของนายทหารประทวน                 ลชทอ.๕๕๒๗๐ (ขั้นช านาญมาก) 
         เจ้าหน้าที่ช านาญการช่างโยธาสาธารณูปโภคและเครื่องกล  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสายงานช่างโยธาด้านสาธารณูปโภคและเครื่องกล ได้แก่ ระบบไฟฟ้า 
เครื่องปรับอากาศ ระบบประปา และสุขาภิบาล รวมทั้งการซ่อม สร้าง ดัดแปลง แก้ไข บริภัณฑ์สายช่างโยธา 
ที่เก่ียวข้อง โดยมีความช านิช านาญมาก สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมดูแล
ผู้อื่นได ้

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานช่างโยธาด้านสาธารณูปโภคและเครื่องกล ที่ยุ่งยาก
ซับซ้อน 
  ๒.๒ ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ช านาญการช่างโยธาสาธารณูปโภคและเครื่องกลอาวุโส ในการปฏิบัติงาน 
  ๒.๓ ให้ค าแนะน า และควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ช่างโยธาสาธารณูปโภคและเครื่องกล 

๓.  คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งในระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานช่างโยธา 
ด้านสาธารณูปโภคและเครื่องกล ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา 
   ๓.๑.๑ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๑.๒ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า สาขาก่อสร้าง,
โยธา, เครื่องกล, ไฟฟ้า, โลหะ, เขียนแบบ และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานช่างโยธา เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
  ๓.๒ การฝึก 
   ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องผ่านการฝึกงานในหน้าที่ เป็นคุณสมบัติ
ที่จ าเป็น 
  ๓.๓ ประสบการณ์ 
   ผู้ที่ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศของจ าพวกทหารอ่ืน หรือจ าพวกเดียวกัน  
แต่ต่างสาขาจ าพวก หากใช้คุณวุฒิการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องมีประสบการณ์ปฏิบัติงานในสายงานช่างโยธา 
ด้านสาธารณูปโภคและเครื่องกลติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๔ อ่ืน ๆ         - 

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
พันจ่าอากาศตรี - พันจ่าอากาศเอก 

 
 
 
 
 
 
 



- ๑๑๐ - 
 

                ความช านาญทหารอากาศของนายทหารประทวน                   ลชทอ.๕๕๒๕๐ (ขั้นช านาญ) 
                  เจ้าหน้าที่ช่างโยธาสาธารณูปโภคและเครื่องกล  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสายงานช่างโยธาด้ านสาธารณูปโภคและเครื่องกล ได้แก่ ระบบไฟฟ้า  
เครื่องปรับอากาศ ระบบประปา และสุขาภิบาล รวมทั้งการซ่อม สร้าง ดัดแปลง แก้ไข บริภัณฑ์สายช่างโยธา 
ที่เก่ียวข้อง ที่ค่อนข้างยุ่งยากและต้องควบคุม ก ากับ ดูแลในบางโอกาส 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานช่างโยธาด้านสาธารณูปโภคและเครื่องกล  
  ๒.๒ ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ช านาญการช่างโยธาสาธารณูปโภคและเครื่องกลในการปฏิบัติงาน 
  ๒.๓ ให้ค าแนะน า และควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ช่างโยธาสาธารณูปโภค
และเครื่องกล 

๓.  คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งในระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานช่างโยธา 
ด้านสาธารณูปโภคและเครื่องกล ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา 
   ๓.๑.๑ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๑.๒ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น หรือเทียบเท่า สาขาก่อสร้าง
โยธา, เครื่องกล, ไฟฟ้า, โลหะ, เขียนแบบ และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานช่างโยธา เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
  ๓.๑.๓ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตร เหล่าทหารช่างโยธา จากโรงเรียนจ่าอากาศ 
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่าหลักสูตรดังกล่าว เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
  ๓.๒ การฝึก 
   ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒, ข้อ ๓.๑.๓ ต้องผ่านการฝึกงานในหน้าที่ 
เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๓ ประสบการณ์   
   ผู้ที่ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศของจ าพวกทหารอ่ืน หรือจ าพวกเดียวกัน  
แต่ต่างสาขาจ าพวก หากใช้คุณวุฒิการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องมีประสบการณ์ปฏิบัติงานในสายงานช่างโยธา 
ด้านสาธารณูปโภคและเครื่องกลติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๔ อ่ืน ๆ         - 

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศเอก 

 
 
 
 
 
 



- ๑๑๑ - 
 

                ความช านาญทหารอากาศของนายทหารประทวน                ลชทอ.๕๕๒๓๐ (ขั้นก่ึงช านาญ) 
               ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ช่างโยธาสาธารณูปโภคและเครื่องกล  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสายงานช่างโยธาด้านสาธารณูปโภคและเครื่องกล ได้แก่ ระบบไฟฟ้า  
เครื่องปรับ - อากาศ ระบบประปา และสุขาภิบาล รวมทั้งการซ่อม สร้าง ดัดแปลง แก้ไข บริภัณฑ์สายช่างโยธา 
ที่เก่ียวข้อง โดยต้องการค าแนะน าและควบคุม ก ากับ ดูแลในบางโอกาส 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานช่างโยธาด้านสาธารณูปโภคและเครื่องกล  ที่ไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อน 
  ๒.๒ ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ช่างโยธาสาธารณูปโภคและเครื่องกลในการปฏิบัติงาน   

๓.  คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งในระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานช่างโยธา 
ด้านสาธารณูปโภคและเครื่องกล ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา  
   ๓.๑.๑ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๑.๒ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ  
  ๓.๒ การฝึก      
   ผู้ ที่ ไม่ ส า เร็จการศึกษาหลักสู ตรตามข้อ  ๓ .๑ .๒  ต้ องผ่ านการฝึกงานในหน้ าที่  
หรือส าเร็จหลักสูตรเจ้าหน้าที่ช่างโยธาสาธารณูปโภคและเครื่องกล เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
 ๓.๓ ประสบการณ์      
      ผู้ที่ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศของจ าพวกทหารอ่ืน หรือจ าพวกเดียวกัน 
แต่ต่างสาขาจ าพวก หากใช้คุณวุฒิการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องมีประสบการณ์ปฏิบัติงานในสายงานช่างโยธา 
ด้านสาธารณูปโภคและเครื่องกลติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๔ อ่ืน ๆ         - 

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศโท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๑๒ - 
 
           ความช านาญทหารอากาศของนายทหารประทวน                 ลชทอ.๕๕๓๙๐ (ขั้นช านาญพิเศษ) 
         เจ้าหน้าที่ช านาญการช่างโยธาดับเพลิงและกู้ภัยอาวุโส  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 ควบคุม ก ากับ ดูแล และปฏิบัติงานเกี่ยวกับสายงานช่างโยธาด้านดับเพลิงและกู้ภัย ได้แก ่ 
การป้องกันอัคคีภัย การดับเพลิงและกู้ภัย การใช้และบ ารุงรักษา รถดับเพลิงและกู้ภัย อุปกรณ์และบริภัณฑ์
ดับเพลิงและกู้ภัย ตลอดจนการค้นหาและช่วยชีวิตผู้ประสบภัย 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ๒.๑  ควบคุม ก ากับ ดูแล และปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานช่างโยธาด้านดับเพลิงและกู้ภัย 
 ๒.๒  ช่วยเหลือนายทหารช่างโยธาดับเพลิงและกู้ภัยในการปฏิบัติงาน 
 ๒.๓  ให้ค าแนะน าแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสายงานช่างโยธาด้านดับเพลิงและกู้ภัย 

๓.  คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งในระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานช่างโยธา 
ด้านดับเพลิงและกู้ภัย ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา 
   ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๒ การฝึก 
  ผ่านการทดสอบจากสายวิทยาการ เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๓ ประสบการณ์          - 
  ๓.๔ อ่ืน ๆ                   - 

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
พันจ่าอากาศเอก - พันจ่าอากาศเอก (พิเศษ) 

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๑๓ - 
 

             ความช านาญทหารอากาศของนายทหารประทวน                 ลชทอ.๕๕๓๗๐ (ขั้นช านาญมาก) 
              เจ้าหน้าที่ช านาญการช่างโยธาดับเพลิงและกู้ภัย  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสายงานช่างโยธาด้านดับเพลิงและกู้ภัย  ได้แก่  การป้องกันอัคคีภัย  
การดับเพลิงและกู้ภัย การใช้และบ ารุงรักษา รถดับเพลิงและกู้ภัย อุปกรณ์และบริภัณฑ์ดับเพลิงและกู้ภั ย 
ตลอดจนการค้นหาและช่วยชีวิตผู้ประสบภัย โดยมีความช านิช านาญมาก สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมดูแลผู้อ่ืนได้ 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานช่างโยธาด้านดับเพลิงและกู้ภัยที่ยุ่งยากซับซ้อน 
 ๒.๒ ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ช านาญการช่างโยธาดับเพลิงและกู้ภัยอาวุโสในการปฏิบัติงาน 
 ๒.๓ ให้ค าแนะน า และควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ช่างโยธาด้านดับเพลิงและกู้ภัย 

๓.  คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งในระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานช่างโยธา 
ด้านดับเพลิงและกู้ภัย ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา 
   ๓.๑.๑  ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติ 
ที่จ าเป็น 
   ๓.๑.๒   ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง หรือเทียบเท่า  
สาขาก่อสร้างโยธา, เครื่องกล, ไฟฟ้า, โลหะ, เขียนแบบ และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานช่างโยธา เป็นคุณสมบัติ 
ที่ต้องการ 
  ๓.๒ การฝึก 
   ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องผ่านการฝึกงานในหน้าที่ เป็นคุณสมบัติ
ที่จ าเป็น 
  ๓.๓ ประสบการณ์    
   ผู้ที่ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศของจ าพวกทหารอ่ืน หรือจ าพวกเดียวกัน 
แต่ต่างสาขาจ าพวก หากใช้คุณวุฒิการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องมีประสบการณ์ปฏิบัติงานในสายงานช่างโยธา 
ด้านดับเพลิงและกู้ภัยติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๔ อ่ืน ๆ                 - 

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
พันจ่าอากาศตรี - พันจ่าอากาศเอก 

 
 
 
 
 



- ๑๑๔ - 
 

                 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารประทวน                  ลชทอ.๕๕๓๕๐ (ขั้นช านาญ) 
                         เจ้าหน้าที่ช่างโยธาดับเพลิงและกู้ภัย  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสายงานช่างโยธาด้านดับเพลิงและกู้ภัย ได้แก่ การป้องกันอัคคีภัย การดับเพลิง 
และกู้ภัย การใช้และบ ารุงรักษา รถดับเพลิงและกู้ภัย อุปกรณ์และบริภัณฑ์ดับเพลิงและกู้ภัย ตลอดจน 
การค้นหาและช่วยชีวิตผู้ประสบภัย ที่ค่อนข้างยุ่งยากและต้องควบคุม ก ากับ ดูแล ในบางโอกาส 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานช่างโยธาด้านดับเพลิงและกู้ภัย 
 ๒.๒ ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ช านาญการช่างโยธาดับเพลิงและกู้ภัยในการปฏิบัติงาน 
 ๒.๓ ให้ค าแนะน า และควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ช่างโยธาด้านดับเพลิง
และกู้ภัย 

๓.  คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานช่างโยธาด้านดับเพลิง  
และกู้ภัย ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา 
   ๓.๑.๑ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติ 
ที่จ าเป็น 
   ๓.๑.๒ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า สาขาก่อสร้าง ,
โยธา, เครื่องกล, ไฟฟ้า, โลหะ, เขียนแบบ และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานช่างโยธา เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
   ๓.๑.๓ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตร  เหล่าทหารช่างโยธา จากโรงเรียนจ่าอากาศ 
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่าหลักสูตรดังกล่าว เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
  ๓.๒ การฝึก       
   ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒, ข้อ ๓.๑.๓ ต้องผ่านการฝึกงานในหน้าที่
เป็นคุณสมบตัิที่จ าเป็น 
  ๓.๓ ประสบการณ์   
       ผู้ที่ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศของจ าพวกทหารอ่ืน หรือจ าพวกเดียวกัน  
แต่ต่างสาขาจ าพวก หากใช้คุณวุฒิการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องมีประสบการณ์ปฏิบัติงานในสายงานช่างโยธา 
ด้านดับเพลิงและกู้ภัยติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๔ อ่ืน ๆ           - 

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศเอก 

 
 
 
 
 



- ๑๑๕ - 
 
             ความช านาญทหารอากาศของนายทหารประทวน                   ลชทอ.๕๕๓๓๐ (ขั้นก่ึงช านาญ) 
                  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ช่างโยธาดับเพลิงและกู้ภัย  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสายงานช่างโยธาด้านดับเพลิงและกู้ภัย ได้แก่ การป้องกันอัคคีภัย การดับเพลิง 
และกู้ภัย การใช้และบ ารุงรักษา รถดับเพลิงและกู้ภัย อุปกรณ์และบริภัณฑ์ดับเพลิงและกู้ภัย ตลอดจน  
การค้นหาและช่วยชีวิตผู้ประสบภัย โดยต้องการค าแนะน า และต้องควบคุม ก ากับ ดูแล 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ๒.๑  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานช่างโยธาด้านดับเพลิงและกู้ภัยที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน 
 ๒.๒  ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ช่างโยธาดับเพลิงและกู้ภัยในการปฏิบัติงาน  

๓.  คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานช่างโยธาด้านดับเพลิงและกู้ภัย 
ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา 
   ๓.๑.๑ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๑.๒ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
  ๓.๒ การฝึก 
   ผู้ ที่ ไม่ ส า เร็จการศึกษาหลักสู ตรตามข้อ  ๓ .๑ .๒  ต้ องผ่ านการฝึกงานในหน้ าที่  
หรือส าเร็จหลักสูตรเจ้าหน้าที่ช่างโยธาดับเพลิงและกู้ภัย เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๓ ประสบการณ์    
   ผู้ที่ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศของจ าพวกทหารอ่ืน หรือจ าพวกเดียวกัน  
แต่ต่างสาขาจ าพวก หากใช้คุณวุฒิการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องมีประสบการณ์ปฏิบัติงานในสายงานช่างโยธา 
ด้านดับเพลิงและกู้ภัยติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๔ อ่ืน ๆ               - 

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศโท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๑๖ - 
 
             ความช านาญทหารอากาศของนายทหารประทวน                        ลชทอ.๕๕๐๑๐ (ขัน้ลูกมือ) 
                                  ลูกมือช่างโยธา  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสายงานช่างโยธา ได้แก่ งานก่อสร้าง ซ่อมแซม บูรณะบ ารุง อาคาร สนามบิน
การทาง การสาธารณูปโภค การสุขาภิบาล และเครื่องกล งานซ่อม สร้าง ดัดแปลง แก้ไข บริภัณฑ์สายช่างโยธา
รวมทั้งการป้องกันอัคคีภัย การดับเพลิงและกู้ภัย การใช้และบ ารุงรักษา รถดับเพลิงและกู้ภัย อุปกรณ์และ
บริภัณฑ์ดับเพลิงและกู้ภัย โดยต้องการค าแนะน าอย่างละเอียด และควบคุม ก ากับ ดูแลอย่างใกล้ชิด 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ช่วยเหลือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับสายงานช่างโยธา โดยต้องการค าแนะน า และควบคุมก ากับดูแล 
อย่างใกล้ชิด 

๓.  คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจระดับผิวเผิน เกี่ยวกับการปฏิบัติ งานในสายงานกิจการด้านโยธา  
ซึ่งประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา 
   มีพ้ืนฐานการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๒ การฝึก   - 
 ๓.๓  ประสบการณ์             - 
  ๓.๔  อ่ืน ๆ                       -    

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
พลทหาร - จ่าอากาศตรี 

 
 
 
 
 
 



 
 

ความช านาญทหารอากาศจ าพวกทหารแผนที่ 
เลขหมายจ าพวก ๕๗ 

 
                                                                                                                                       
                                                                                                         หน้า 
ค าน า                                                                     ๑๑๘ 
แผนภูม ิ            ๑๑๙ 
ความช านาญทหารอากาศ 

ลชทอ.    ชื่อความช านาญ 

๕๗๑๗๐   เจ้าหน้าที่เทคนิคแผนที่ ส ารวจ ค านวณและเขียนแบบ    ๑๒๐ 
๕๗๑๕๐   เจ้าหน้าที่แผนที่ ส ารวจ ค านวณและเขียนแบบ    ๑๒๑ 
๕๗๑๓๐   เจ้าหน้าที่ฝึกหัดแผนที่ ส ารวจ ค านวณและเขียนแบบ   ๑๒๒ 
๕๗๐๑๐   ลูกมือแผนที่ ส ารวจ ค านวณและเขียนแบบ    ๑๒๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๑๘ - 
 

ค าน า 
จ าพวกทหารแผนที่ 

  จ าพวกทหารแผนที่ หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในหน้าที่ เกี่ยวกับงานด้านแผนที่ 
และท่ีดินซึ่งประกอบด้วย 

  การเบิก ใช้ เก็บรักษาแผนที่ทุกชนิดที่ได้รับตามอัตราจ่ายเพ่ือสนับสนุนกิจการด้านการทหาร  
กิจการที่เกี่ยวข้องด้านการบิน และท่ีดินที่อยู่ในการปกครองดูแลของกองทัพอากาศ 

  การส ารวจข้อมูลยีออเดซี (Geodesy) การรังวัดค่าพิกัดภูมิศาสตร์ด้วยระบบดาวเทียม (Global 
Position System) การค านวณหาค่า Latitude, Longitude และ Elevation ของระบบพิกัดต่าง ๆ 

  การร่าง การเขียน แบบแผนผัง แผนที่ของภูมิประเทศหรือเป้าหมาย การท าแผนที่ภูมิประเทศ 
จ าลองด้วยภาพ หรือการท าแผนที่โต๊ะทราย (Sand Table) 

  การน าภาพถ่ายทางอากาศมาใช้ร่วมกับแผนที่ในการก าหนดต าแหน่งของจุดควบคุม  (Control 
Point) การใช้ประโยชน์จากภาพถ่ายทางอากาศมาแก้ไขเพ่ิมเติมข้อมูลรายละเอียดในแผนที่  เพ่ือให้มี 
ความทันสมัยถูกต้อง การให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะในทางการปฏิบัติแก่ผู้บังคับบัญชาในเรื่อง กฎหมาย 
ระเบียบ ค าสั่งที่เก่ียวข้องกับที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ของกองทัพอากาศ 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๑๙ - 
 

แผนภูมิจ าพวกทหารนายทหารประทวน 
 

 
 
พันจ่าอากาศตรี - พันจ่าอากาศเอก 
 
 
 
 
 
   
 
 จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศเอก 
 
 
 
 
 
 
 
จ่าอากาศตร ี- จ่าอากาศโท 
 
 
 
 
 
 
พลทหาร - จ่าอากาศตร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เจ้าหน้าที่เทคนิคแผนที่ ส ารวจ ค านวณ และเขียนแบบ 
๕๗๑๗๐ 

การฝึกงานในหน้าที่ หรือ 
หลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนด 

เจ้าหน้าที่แผนที่ ส ารวจ ค านวณ และเขียนแบบ 
๕๗๑๕๐ 

 

การฝึกงานในหน้าที่ หรือ 
หลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนด 

เจ้าหน้าทีฝ่ึกหัดแผนที่ ส ารวจ ค านวณ และเขียนแบบ 
๕๗๑๓๐ 

 

ลูกมือแผนที่ ส ารวจ ค านวณ และเขียนแบบ 
๕๗๐๑๐ 

 

การฝึกงานในหน้าที่ หรือ 
หลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนด 

 



- ๑๒๐ - 
 

            ความช านาญทหารอากาศของนายทหารประทวน                  ลชทอ.๕๗๑๗๐ (ขั้นช านาญมาก) 
         เจ้าหน้าที่เทคนิคแผนที่ ส ารวจ ค านวณและเขียนแบบ  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 ปฏิบัติงานด้านแผนที่และที่ดิน โดยมีความช านาญมาก สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และสามารถควบคุมดูแลผู้อ่ืนได้ 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ๒.๑ ปฏิบัติงานด้านแผนที่และท่ีดิน ที่ยุ่งยากซับซ้อน 
  ๒.๒ ช่วยเหลือนายทหารแผนที่ในการปฏิบัติงานด้านแผนที่และที่ดิน 
  ๒.๓ ให้ค าแนะน า และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แผนที่ ส ารวจ ค านวณและ
เขียนแบบ 

๓.  คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งในระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับงานแผนที่และท่ีดิน ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา 
   ๓.๑.๑ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติ 
ที่จ าเป็น 
   ๓.๑.๒ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาช่างส ารวจหรือ 
ช่างโยธาเป็นคุณสมบัติที่ต้องการ  
  ๓.๒ การฝึก 
   ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องผ่านการฝึกงานในหน้าที่ เป็นคุณสมบัติ 
ที่จ าเป็น 
  ๓.๓ ประสบการณ์     
    ผู้ที่ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศของจ าพวกทหารอ่ืน หรือจ าพวกเดียวกัน  
แต่ต่างสาขาจ าพวก หากใช้คุณวุฒิการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องมีประสบการณ์ปฏิบัติงานในสายงาน 
ด้านแผนที่และที่ดินต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๔ อ่ืน ๆ                - 

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
พันจ่าอากาศตรี - พันจ่าอากาศเอก 

 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๒๑ - 
 
                ความช านาญทหารอากาศของนายทหารประทวน                   ลชทอ.๕๗๑๕๐ (ขั้นช านาญ) 
                  เจ้าหน้าที่แผนที่ ส ารวจ ค านวณและเขียนแบบ  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 ปฏิบัติงานด้านแผนที่และที่ดินที่ค่อนข้างยุ่งยากได้ และต้องควบคุม ก ากับดูแลในบางโอกาส 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ๒.๑ ปฏิบัติงานด้านแผนที่และที่ดิน 
  ๒.๒ ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่เทคนิคแผนที่ ส ารวจ ค านวณและเขียนแบบ 
 ๒.๓ ให้ค าแนะน า และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝึกหัดแผนที่ ส ารวจ ค านวณ
และเขียนแบบ  

๓.  คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับงานแผนที่และที่ดินได้ดี ประกอบด้วย 
 ๓.๑ การศึกษา 
   ๓.๑.๑ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติ 
ที่จ าเป็น    
  ๓.๑.๒ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาช่างส ารวจหรือช่างโยธา
เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
   ๓.๑.๓ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรนายสิบแผนที่ จากโรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร 
หรือเทียบเท่าหลักสูตรดังกล่าว เป็นคุณสมบัติทีต่้องการ 
  ๓.๑.๔ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรจากโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ  
หรือเทียบเท่าหลักสูตรดังกล่าว เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
  ๓.๒ การฝึก 
   ๓.๒.๑ ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒, ข้อ ๓.๑.๓ ต้องผ่านการฝึกงานในหน้าที่ 
เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๒.๒ ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๔ ต้องส าเร็จการศึกษาหลักสูตรของ 
สายวิทยาการแผนที่ก าหนด เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๓ ประสบการณ์  
   ผู้ที่ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศของจ าพวกทหารอ่ืน หรือจ าพวกเดียวกัน  
แต่ต่างสาขาจ าพวก หากใช้คุณวุฒิการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องมีประสบการณ์ปฏิบัติงานในสายงานแผนที่ 
และท่ีดินติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๔ อ่ืน ๆ               - 

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศเอก 

 
 
 



- ๑๒๒ - 
 
                 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารประทวน               ลชทอ.๕๗๑๓๐ (ขั้นก่ึงช านาญ) 
               เจ้าหน้าที่ฝึกหัดแผนที่ ส ารวจ ค านวณและเขียนแบบ  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 ปฏิบัติงานด้านแผนที่และที่ดิน โดยต้องการค าแนะน า และควบคุม ก ากับดูแล 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ๒.๑ ปฏิบัติงานด้านแผนที่และที่ดิน ที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน 
 ๒.๒ ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่แผนที่ ส ารวจ ค านวณ และเขียนแบบ 

๓.  คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับงานแผนที่และที่ดิน ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา 
   ๓.๑.๑ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติ 
ที่จ าเป็น 
   ๓.๑.๒ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติ 
ที่ต้องการ 
  ๓.๒ การฝึก 
   ผู้ ที่ ไม่ ส า เร็จการศึกษาหลักสู ตรตามข้อ  ๓ .๑ .๒  ต้ องผ่ านการฝึกงานในหน้ าที่  
หรือส าเร็จการศึกษาหลักสูตรเจ้าหน้าที่แผนที่และท่ีดิน เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
 ๓.๓ ประสบการณ์     
   ผู้ที่ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศของจ าพวกทหารอ่ืน หรือจ าพวกเดียวกัน  
แต่ต่างสาขาจ าพวก หากใช้คุณวุฒิการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องมีประสบการณ์ปฏิบัติงานในสายงานแผนที่
และท่ีดินติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๔ อ่ืน ๆ               - 

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศโท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๒๓ - 
 
                  ความช านาญทหารอากาศของนายทหารประทวน                   ลชทอ.๕๗๐๑๐ (ขั้นลูกมือ) 
                     ลูกมือแผนที่ ส ารวจ ค านวณและเขียนแบบ  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 ปฏิบัติงานด้านแผนที่และที่ดิน โดยต้องการค าแนะน าอย่างละเอียด และควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ช่วยเหลือการปฏิบัติงานด้านแผนที่และที่ดิน โดยต้องการค าแนะน า และควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด 

๓.  คุณสมบัติ 
 มีความรู้ระดับผิวเผินเกี่ยวกับงานแผนที่และที่ดิน ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา 
   มีพ้ืนฐานการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๒ การฝึก   - 
 ๓.๓ ประสบการณ์               -    
  ๓.๔ อ่ืน ๆ                         - 

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
พลทหาร - จ่าอากาศตรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ความช านาญทหารอากาศจ าพวกทหารขนส่ง 
เลขหมายจ าพวก ๖๐ 

 
                                                                                                                             
           หน้า 
ค าน า              ๑๒๕                                                                                                                                    
แผนภูม ิ           ๑๒๖   
ความช านาญทหารอากาศ 

ลชทอ.     ชื่อความช านาญ 

๖๐๑๙๐    เจ้าหน้าทีช่ านาญการพิเศษขนส่ง    ๑๒๗  
๖๐๑๗๐    เจ้าหน้าทีช่ านาญการขนส่ง    ๑๒๘  
๖๐๑๕๐    เจ้าหน้าที่ขนส่ง       ๑๒๙ 
๖๐๑๓๐    เจ้าหน้าที่ฝึกหัดการขนส่ง     ๑๓๐ 
๖๐๐๑๐    ลูกมือการขนส่ง      ๑๓๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๒๕ - 
 

ค าน า 
จ าพวกทหารขนส่ง 

  จ าพวกทหารขนส่ง หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในหน้าที่ในสายงานด้านการขนส่ง  
อันได้แก่ การเคลื่อนย้ายคนและวัสดุการจัดด าเนินงาน การวิจัยและพัฒนา การตรวจให้ค าแนะน าทางเทคนิค 
การด าเนินการเกี่ยวกับการใช้งาน การควบคุม การซ่อม การสร้าง การผลิต การดัดแปลง การควบคุมคุณภาพ 
การพัสดุ ยานพาหนะและบริภัณฑ์สายขนส่ง รวมถึงการซ่อมใหญ่  ได้แก่ ประเภทการซ่อม รถยนต์  
รวมถึงระบบไฟฟ้าและโครงรถ ส าหรับยานพาหนะที่ใช้งานทั่วไปทั้งหมด และประเภทการซ่อมยานพาหนะ
พิเศษ เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าและโครงรถยนต์ ยานพาหนะ เช่น รถยนต์บรรทุกน้ า, บรรทุกเชื้อเพลิง และรถลากจูง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๒๖ - 
 

แผนภูมิจ าพวกนายทหารประทวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เจ้าหน้าทีช่ านาญการพิเศษขนส่ง 
๖๐๑๙๐ 

 

ผ่านการทดสอบจาก 
สายวิทยาการ 

เจ้าหน้าทีช่ านาญการขนส่ง 
๖๐๑๗๐ 

การฝึกงานในหน้าที ่หรือ    
หลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนด 

 

เจ้าหน้าที่ขนส่ง 
๖๐๑๕๐ 

การฝึกงานในหน้าที ่หรือ    
หลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนด 

 

เจ้าหน้าที่ฝึกหัดการขนส่ง 
๖๐๑๓๐ 

การฝึกงานในหน้าที ่หรอื    
หลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนด 

 

ลูกมือการขนส่ง 
๖๐๐๑๐ 

พันจ่าอากาศเอก - พันจ่าอากาศเอก (พิเศษ) 

พันจ่าอากาศตรี - พันจ่าอากาศเอก       

จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศเอก 
       

จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศโท      

   พลทหาร - จ่าอากาศตรี   



- ๑๒๗ - 
 

            ความช านาญทหารอากาศของนายทหารประทวน               ลชทอ.๖๐๑๙๐ (ขั้นช านาญพิเศษ) 
                      เจ้าหน้าที่ช านาญการพิเศษขนส่ง 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 ปฏิบัติงานในสายงานด้านการขนส่ง โดยมีความช านาญมากเป็นพิเศษ สามารถให้ค าปรึกษา แนะน า 
และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถควบคุมดูแลผู้อ่ืนได้ดี 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ๒.๑ ปฏิบัติงานในสายงานด้านการขนส่งที่ยุ่งยากซับซ้อน 
 ๒.๒ ช่วยเหลือนายทหารขนส่งในการปฏิบัติงานในสายงานด้านการขนส่ง  
 ๒.๓ ควบคุม ก ากับดูแล และให้ค าแนะน าเจ้าหน้าที่ขนส่งในระดับต่าง ๆ ในสายงานด้านการขนส่ง 

๓.  คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งในระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานด้านการขนส่งอย่างดียิ่ง 
ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา 
   ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
 ๓.๒ การฝึก 
   ผ่านการทดสอบจากสายวิทยาการ เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๓ ประสบการณ์          - 
  ๓.๔ อ่ืน ๆ                    - 

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
พันจ่าอากาศเอก - พันจ่าอากาศเอก (พิเศษ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๒๘ - 
 

               ความช านาญทหารอากาศของนายทหารประทวน              ลชทอ.๖๐๑๗๐ (ขั้นช านาญมาก) 
                            เจ้าหน้าที่ช านาญการขนส่ง 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 ปฏิบัติ งานในสายงานด้านการขนส่ง โดยมีความช านาญมาก สามารถให้ค าปรึกษา แนะน า  
และปฏิบัติงานได้อย่างมปีระสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถควบคุมดูแลผู้อ่ืนได้ดี 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ๒.๑ ปฏิบัติงานในสายงานด้านการขนส่งที่ยุ่งยากซับซ้อน 
 ๒.๒ ช่วยเหลือนายทหารขนส่งและเจ้าหน้าที่ช านาญการพิเศษขนส่งในการปฏิบัติงาน 
ในสายงานด้านการขนส่ง 
 ๒.๓ ควบคุม ก ากับดูแล และให้ค าแนะน าเจ้าหน้าที่ขนส่งในระดับต่างๆ ในสายงานด้านการขนส่ง 

๓.  คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งในระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานด้านการขนส่ง 
ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา 
   ๓.๑.๑ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๑.๒ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาช่างเครื่องยนต์  
สาขาที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าและเครื่องจักรกลที่เกี่ยวกับรถยนต์ ยานพาหนะพิเศษ และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ  
ในสายงานด้านการขนส่ง เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ  
  ๓.๒ การฝึก 
   ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องผ่านการฝึกงานในหน้าที่ เป็นคุณสมบัติ
ที่จ าเป็น 
  ๓.๓ ประสบการณ์    
   ผู้ที่ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศของจ าพวกทหารอ่ืน หากใช้คุณวุฒิการศึกษา 
ตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องปฏิบัติงานในสายงานด้านการขนส่งติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๖ เดือน 
เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๔ อ่ืน ๆ         - 

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
พันจ่าอากาศตรี - พันจ่าอากาศเอก 

 
 
 
 
 
 
 



- ๑๒๙ - 
 

                ความช านาญทหารอากาศของนายทหารประทวน                  ลชทอ.๖๐๑๕๐ (ขั้นช านาญ) 
                                    เจ้าหน้าทีข่นส่ง  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 ปฏิบัติงานในสายงานด้านการขนส่ง โดยมีความช านาญ ต้องมีการให้ค าแนะน า ควบคุมและ
ก ากับดูแลในบางโอกาส 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ๒.๑ ปฏิบัติงานในสายงานด้านการขนส่งที่ค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อน 
  ๒.๒ ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ช านาญการพิเศษขนส่งและเจ้าหน้าที่ช านาญการขนส่ง ในการปฏิบัติงาน
ในสายงานด้านการขนส่ง 
 ๒.๓ ควบคุม ก ากับดูแล และให้ค าแนะน าเจ้าหน้าที่ขนส่งในระดับต่างๆ ในสายงานด้านการขนส่ง 

๓.  คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานด้านการขนส่ง ประกอบด้วย 
 ๓.๑ การศึกษา 
   ๓.๑.๑ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๑.๒ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า ในสาขาช่างเครื่องยนต์ 
สาขาที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าและเครื่องจักรกลที่เกี่ยวกับรถยนต์ ยานพาหนะพิเศษ และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
งานในสายงานด้านการขนส่ง เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
  ๓.๑.๓ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตร เหล่าขนส่ง จากโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหาร
อากาศ เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
  ๓.๒ การฝึก 
   ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒, ข้อ ๓.๑.๓ ต้องผ่านการฝึกงานในหน้าที่ เป็นคุณสมบัติ
ที่จ าเป็น 
  ๓.๓ ประสบการณ์   
   ผู้ที่ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศของจ าพวกทหารอ่ืน หากใช้คุณวุฒิการศึกษา 
ตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องปฏิบัติงานในสายงานด้านการขนส่งติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๖ เดือน 
เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๔ อ่ืน ๆ         - 

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศเอก 

 
 
 
 
 
 



- ๑๓๐ - 
 

              ความช านาญทหารอากาศของนายทหารประทวน                 ลชทอ.๖๐๑๓๐ (ขั้นก่ึงช านาญ) 
                             เจ้าหน้าที่ฝึกหัดการขนส่ง 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 ปฏิบัติงานในสายงานด้านการขนส่ง โดยต้องการค าแนะน า ต้องมีการควบคุมและก ากับดูแล 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ๒.๑ ปฏิบัติงานในสายงานด้านการขนส่งที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน 
  ๒.๒ ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ขนส่งในการปฏิบัติงานในสายงานด้านการขนส่ง 

๓.  คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นในระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานด้านการขนส่ง 
ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา 
   ๓.๑.๑ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๑.๒ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติ 
ที่ต้องการ 
  ๓.๒ การฝึก 
   ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องผ่านการฝึกงานในหน้าที่ หรือส าเร็จการศึกษาหลักสูตร
ของสายวิทยาการขนส่งก าหนด เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
 ๓.๓ ประสบการณ์   
   ผู้ที่ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศของจ าพวกทหารอ่ืน หากใช้คุณวุฒิการศึกษา 
ตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องปฏิบัติงานในสายงานด้านการขนส่งติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๖ เดือน 
เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๔ อ่ืน ๆ            - 

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศโท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๓๑ - 
 
               ความช านาญทหารอากาศของนายทหารประทวน                     ลชทอ.๖๐๐๑๐ (ขั้นลูกมือ) 
                                   ลูกมือการขนส่ง 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 ปฏิบัติงานประจ าในการสนับสนุนงานด้านการขนส่ง โดยต้องการค าแนะน าอย่างละเอียด  
และควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ช่วยเหลือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานขนส่ง โดยต้องการค าแนะน า และควบคุมดูแล
อย่างใกล้ชิด 

๓.  คุณสมบัติ 
 มีความรู้ระดับผิวเผินเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานขนส่ง ประกอบด้วย 
 ๓.๑ การศึกษา 
  มีพ้ืนฐานการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
 ๓.๒ การฝึก   - 
 ๓.๓ ประสบการณ์      - 
  ๓.๔ อ่ืน ๆ                - 

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
พลทหาร - จ่าอากาศตรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ความช านาญทหารอากาศจ าพวกทหารพลาธิการ 
เลขหมายจ าพวก ๖๒ 

 
                                                                                                                        

หน้า 
ค าน า                                                                                         ๑๓๓                                              
แผนภูม ิ           ๑๓๔  
ความช านาญทหารอากาศ 

ลชทอ.     ชื่อความช านาญ 

๖๒๑๗๐    เจ้าหน้าที่ช านาญการพลาธิการ       ๑๓๕  
๖๒๑๕๐    เจ้าหน้าที่พลาธิการ       ๑๓๖ 
๖๒๑๓๐    เจ้าหน้าที่ฝึกหัดพลาธิการ     ๑๓๗ 
๖๒๐๑๐    ลูกมือพลาธิการ       ๑๓๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๓๓ - 
 

ค าน า 
จ าพวกทหารพลาธิการ 

  จ าพวกทหารพลาธิการ หมายถึง ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับสายงานพลาธิการ ได้แก่ กิจกรรมการเกียกกาย
และกิจกรรมการยกกระบัตร การผลิต สร้าง และซ่อมพัสดุในสายงานพลาธิการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๓๔ - 
 

แผนภูมิจ าพวกทหารนายทหารประทวน 
 

 
 
              พันจ่าอากาศตรี - พันจ่าอากาศเอก 
 
 
 
 
 
   
 
 จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศเอก 
 
 
 
 
 
 
  
 จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศโท 
 
 
 
 
 
 
  
 พลทหาร - จ่าอากาศตร ี
 
 
 
 
 
 
 
 

เจ้าหน้าที่ช านาญการพลาธิการ 
๖๒๑๗๐ 

การฝึกงานในหน้าที่ หรือ 
หลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนด 

เจ้าหน้าที่พลาธิการ 
๖๒๑๕๐ 

การฝึกงานในหน้าที่ หรือ 
หลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนด 

เจ้าหน้าที่ฝึกหัดพลาธิการ 
๖๒๑๓๐ 

การฝึกงานในหน้าที่ หรือ 
หลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนด 

ลูกมือพลาธิการ 
๖๒๐๑๐ 



- ๑๓๕ - 
 
             ความช านาญทหารอากาศของนายทหารประทวน                ลชทอ.๖๒๑๗๐ (ขั้นช านาญมาก) 
                        เจ้าหน้าที่ช านาญการพลาธิการ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 ปฏิบัติงานและควบคุมเก่ียวกับสายงานพลาธิการ งานสร้าง ผลิต และซ่อมบ ารุงพัสดุพลาธิการ 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและระเบียบปฏิบัติ ตลอดจนมีความช านาญในการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับสายงานพลาธิการดังนี้ 
 ๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหา และเตรียมอาหารส าหรับประกอบตามรายการที่ก าหนด 
จัดเตรียมภาชนะ สถานที่ประกอบอาหาร สถานที่ในการเลี้ยงดูและจัดเลี้ยง รวมทั้งบริการอาหารและ
เครื่องดื่มในการเลี้ยงรับรองในงานพิธีต่างๆ และจัดท าเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการเลี้ยงดู  ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการสร้าง ผลิต ซ่อมบ ารุงพัสดุ 
  ๒.๒ ช่วยเหลือนายทหารพลาธิการ ในการจัดด าเนินงานปฏิบัติ งานในสายงานพลาธิการ  
รวมทั้งสายงานสร้าง ผลิต ซ่อมบ ารุงพัสดุพลาธิการ 
  ๒.๓ ให้ค าแนะน า และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พลาธิการ และเจ้าหน้าที่ช่าง  
สร้าง ผลิต ซ่อม บ ารุงพัสดุ 
 ๒.๔ วางแผนก าหนดจ านวนงาน และจัดหน่วยปฏิบัติงานพลาธิการ งานจัดท าพัสดุ  งานสร้าง
ผลิตและซ่อมบ ารุงพัสดุ   

๓.  คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งในระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานพลาธิการ 
ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา 
   ๓.๑.๑ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๑.๒ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาคหกรรม พาณิชยกรรม
อาหารและโภชนาการ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
  ๓.๒ การฝึก 
   ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องผ่านการฝึกงานในหน้าที่ เป็นคุณสมบัติ
ที่จ าเป็น 
  ๓.๓ ประสบการณ์ 
   ผู้ที่ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศของจ าพวกทหารอ่ืน หรือจ าพวกเดียวกัน 
แต่ต่างสาขาจ าพวก หากใช้คุณวุฒิการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องมีประสบการณ์ปฏิบัติงานในสายงาน
พลาธิการต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๔ อ่ืน ๆ               - 

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
พันจ่าอากาศตรี - พันจ่าอากาศเอก 

 



- ๑๓๖ - 
 

                  ความช านาญทหารอากาศของนายทหารประทวน                ลชทอ.๖๒๑๕๐ (ขั้นช านาญ) 
                                    เจ้าหน้าที่พลาธิการ  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสายงานพลาธิการ แนะน าการสร้าง ผลิตและซ่อมบ ารุงพัสดุพลาธิการ 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ และสามารถปฏิบัติงานด้านพลาธิการ การสร้าง ผลิตและ  
ซ่อมบ ารุงพัสดุพลาธิการ ดังนี้   
  ๒.๑ ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหา และเตรียมอาหารส าหรับประกอบตามรายการที่ก าหนด 
จัดเตรียมภาชนะ สถานที่ประกอบอาหาร สถานที่ในการเลี้ยงดูและจัดเลี้ยงรวมทั้งบริการอาหารและ
เครื่องดื่ม ในการเลี้ยงรับรองในงานพิธีต่าง ๆ การสร้าง ผลิต และซ่อมบ ารุงพัสดุพลาธิการ 
  ๒.๒ ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ช านาญการพลาธิการในการจัดท าเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการเลี้ยงดู 
และการสร้าง ผลิต ซ่อมบ ารุงพัสดุ 
  ๒.๓ ให้ค าแนะน า และควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝึกหัดพลาธิการ เจ้าหน้าที่ลูกมือ
พลาธิการ และเจ้าหน้าที่ช่างสร้าง ผลิต ซ่อมบ ารุง 

๓.  คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบปฏิบัติ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานพลาธิการได้ดี 
ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา 
   ๓.๑.๑ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๑.๒ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  สาขาพาณิชยการ คหกรรม 
อาหารและโภชนาการ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ  
   ๓.๑.๓ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตร เหล่าทหารพลาธิการ จ ากโรงเรียนจ่าอากาศ  
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่าหลักสูตรดังกล่าว เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
  ๓.๒ การฝึก 
   ผู้ที่ ไม่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒, ข้อ ๓.๑.๓ ต้องผ่านการฝึกงานในหน้าที่ 
เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๓ ประสบการณ์  
   ผู้ที่ ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศของจ าพวกทหารอ่ืน หรือจ าพวกเดียวกัน 
แต่ต่างสาขาจ าพวก หากใช้คุณวุฒิการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องมีประสบการณ์ปฏิบัติงานในสายงาน
พลาธิการติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๔ อ่ืน ๆ             - 

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศเอก 

 
 



- ๑๓๗ - 
 

                 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารประทวน              ลชทอ.๖๒๑๓๐ (ขั้นก่ึงช านาญ) 
                                เจ้าหน้าที่ฝึกหัดพลาธิการ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสายงานพลาธิการ โดยต้องการค าแนะน า และควบคุม ก ากับ ดูแล 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพลาธิการและงานจัดหาได้ดี ที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน 
  ๒.๒ ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่พลาธิการ ปฏิบัติงานด้านพลาธิการเก่ียวกับงานเกียกกาย ยกกระบัตร 

๓.  คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานพลาธิการ ประกอบด้วย 
 ๓.๑ การศึกษา 
  ๓.๑.๑ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๑.๒ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
 ๓.๒ การฝึก 
  ผู้ ที่ ไม่ ส า เร็จการศึกษาหลักสู ตรตามข้อ  ๓ .๑ .๒  ต้ องผ่ านการฝึกงานในหน้ าที่  
หรือส าเร็จการศึกษาหลักสูตรของสายวิทยาการพลาธิการก าหนด เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
 ๓.๓ ประสบการณ์  
    ผู้ที่ ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศของจ าพวกทหารอ่ืน หรือจ าพวกเดียวกัน 
แต่ต่างสาขาจ าพวก หากใช้คุณวุฒิการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องมีประสบการณ์ปฏิบัติงานในสายงาน
พลาธิการติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๔ อ่ืน ๆ         - 

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศโท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๓๘ - 
 

                        ความช านาญทหารอากาศของนายทหารประทวน           ลชทอ.๖๒๐๑๐ (ขั้นลูกมือ) 
                                           ลูกมือพลาธิการ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสายงานพลาธิการ งานจัดหา โดยต้องการค าแนะน าอย่างละเอียด และควบคุมดูแล
อย่างใกล้ชิด 

๒.  หนา้ที่และความรับผิดชอบ 
 ช่วยเหลือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพลาธิการ งานจัดหา โดยต้องการค าแนะน า และควบคุมดูแล 
อย่างใกล้ชิด 

๓.  คุณสมบัติ 
 มีความรู้ระดับผิวเผินเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานพลาธิการและงานจัดหา ประกอบด้วย 
 ๓.๑ การศึกษา 
  ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น  
 ๓.๒ การฝึก     - 
 ๓.๓ ประสบการณ์        - 
  ๓.๔ อ่ืน ๆ                  - 

๔. เกณฑ์การครองยศ 
พลทหาร - จ่าอากาศตรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ความช านาญทหารอากาศจ าพวกทหารพัสดุ 
เลขหมายจ าพวก ๖๔ 

 
                                                                                                                                        
           หน้า 
ค าน า                                                                                 ๑๔๐                                        
แผนภูม ิ           ๑๔๑  
ความช านาญทหารอากาศ 

ลชทอ.    ชื่อความช านาญ 

๖๔๑๗๐   เจ้าหน้าที่ช านาญการพัสดุ       ๑๔๒ 
๖๔๑๕๐   เจ้าหน้าที่พัสดุ         ๑๔๓ 
๖๔๑๓๐   เจ้าหน้าที่ฝึกหัดพัสดุ       ๑๔๔ 
๖๔๐๑๐   ลูกมือพัสดุ        ๑๔๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๔๐ - 
 

ค าน า 
จ าพวกทหารพัสดุ 

  จ าพวกทหารพัสดุ หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ในหน้าที่เกี่ยวกับงานในสายงานพัสดุ  
อันได้แก่ การจัดด าเนินงาน การวางแผน การพิจารณา ก าหนดความต้องการ การเบิก การสะสม การเก็บรักษา 
การควบคุม การตรวจ การแจกจ่ายพัสดุ การเรียกคืน การส่งคืน การจ าหน่ายพัสดุ และการจัดท าพัสดุ  
การขาย การแลกเปลี่ยนพัสดุในสายงานจัดหา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๔๑ - 
 

แผนภูมิจ าพวกทหารนายทหารประทวน 
 

 
 
  
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

เจ้าหน้าที่ช านาญการพัสดุ 
๖๔๑๗๐ 

พันจา่อากาศตรี - พันจ่าอากาศเอก 

จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศเอก 

จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศโท 

พลทหาร - จ่าอากาศตรี 

การฝึกงานในหน้าที่ หรือ 
หลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนด 

เจ้าหน้าที่พัสดุ 
๖๔๑๕๐ 

การฝึกงานในหน้าที่ หรือ 
หลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนด 

เจ้าหน้าที่ฝึกหัดพัสดุ 
๖๔๑๓๐ 

การฝึกงานในหน้าที่ หรือ 
หลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนด 

ลูกมือพัสดุ 
๖๔๐๑๐ 



- ๑๔๒ - 
 
 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารประทวน               ลชทอ.๖๔๑๗๐ (ขั้นช านาญมาก) 
                        เจ้าหน้าที่ช านาญการพัสดุ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสายงานพัสดุ และสายงานด้านจัดหา โดยมีความช านาญมาก สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมดูแลผู้อ่ืนได้ 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานพัสดุ และงานจัดหาทียุ่่งยากซับซ้อน 
 ๒.๒ ช่วยเหลือนายทหารพัสดุ นายทหารจัดหา ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานพัสดุ 
และสายงานด้านจัดหา 
 ๒.๓ ให้ค าแนะน า และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่จัดหา 

๓.  คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งในระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานพัสดุ และงานด้านจัดหา 
ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา 
   ๓.๑.๑ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๑.๒ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  สาขาบริหารธุรกิจ 
พาณิชยการ การจัดการ การบัญชี หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
  ๓.๒ การฝึก 
   ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องผ่านการฝึกงานในหน้าที่ เป็นคุณสมบัติ
ที่จ าเป็น 
  ๓.๓ ประสบการณ์    
   ผู้ที่ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศของจ าพวกทหารอ่ืน หรือจ าพวกเดียวกัน  
แต่ต่างสาขาจ าพวก หากใช้คุณวุฒิการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องมีประสบการณ์ปฏิบัติงานในสายงานพัสดุ
และสายงานด้านจัดหาติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๔ อ่ืน ๆ         - 

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
พันจ่าอากาศตรี - พันจ่าอากาศเอก 

 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๔๓ - 
 

 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารประทวน                    ลชทอ.๖๔๑๕๐ (ขั้นช านาญ) 
                            เจ้าหน้าที่พัสดุ  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสายงานพัสดุ และสายงานด้านจัดหาที่ค่อนข้างยุ่งยากได้ และต้องควบคุม 
ก ากับดูแลในบางโอกาส 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานพัสดุ และสายงานด้านจัดหา 
 ๒.๒ ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ช านาญการพัสดุ และสายงานด้านจัดหา 
 ๒.๓ ให้ค าแนะน า และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝึกหัดพัสดุ และสายงานด้านจัดหา 

๓.  คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานพัสดุ  และสายงาน 
ด้านจัดหาได้ดี ประกอบด้วย 
 ๓.๑ การศึกษา 
   ๓.๑.๑ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๑.๒ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาบริหารธุรกิจ พาณิชยการ 
การจัดการ การบัญชี หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
   ๓.๑.๓ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตร เหล่าทหารพัสดุ จากโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษา
ทหารอากาศ หรือเทียบเท่าหลักสูตรดังกล่าว เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
  ๓.๒ การฝึก 
   ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒, ข้อ ๓.๑.๓ ต้องผ่านการฝึกงานในหน้าที่
เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๓ ประสบการณ์   
   ผู้ที่ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศของจ าพวกทหารอ่ืน หรือจ าพวกเดียวกัน  
แต่ต่างสาขาจ าพวก หากใช้คุณวุฒิการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องมีประสบการณ์ปฏิบัติงานในสายงานพัสดุ 
และสายงานด้านจัดหาติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๔ อ่ืน ๆ         - 

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศเอก 

 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๔๔ - 
 

 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารประทวน                  ลชทอ.๖๔๑๓๐ (ขั้นก่ึงช านาญ) 
                          เจ้าหน้าที่ฝึกหัดพัสดุ  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสายงานพัสดุ และสายงานด้านจัดหา โดยต้องการค าแนะน า และต้องควบคุม 
ก ากับดูแล 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานพัสดุ และสายงานด้านจัดหา ที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน 
  ๒.๒ ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่จัดหา 

๓.  คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานพัสดุ  และสายงานด้านจัดหา  
ประกอบด้วย 
 ๓.๑ การศึกษา 
   ๓.๑.๑ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๑.๒ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
  ๓.๒ การฝึก 
   ผู้ ที่ ไม่ ส า เร็จการศึกษาหลักสู ตรตามข้อ  ๓ .๑ .๒  ต้ องผ่ านการฝึกงานในหน้ าที่  
หรือส าเร็จการศึกษาหลักสูตรเจ้าหน้าที่พัสดุ เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
 ๓.๓ ประสบการณ์   
   ผู้ที่ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศของจ าพวกทหารอ่ืน หรือจ าพวกเดียวกัน  
แต่ต่างสาขาจ าพวก หากใช้คุณวุฒิการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องมีประสบการณ์ปฏิบัติงานในสายงานพัสดุ 
และสายงานด้านจัดหาติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๔ อ่ืน ๆ         - 

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศโท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๔๕  - 
 
 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารประทวน                       ลชทอ.๖๔๐๑๐ (ขั้นลูกมือ) 
                                ลูกมือพัสดุ  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสายงานพัสดุ และสายงานด้านจัดหา โดยต้องการค าแนะน าอย่างละเอียด 
และต้องควบคุม ก ากับดูแลอย่างใกล้ชิด 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ช่วยเหลือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานพัสดุ และสายงานด้านจัดหา โดยต้องการ
ค าแนะน า และควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด 

๓.  คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานพัสดุ  และสายงานด้านจัดหา  
ประกอบด้วย 
 ๓.๑ การศึกษา 
   มีพ้ืนฐานการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น  
  ๓.๒ การฝึก  - 
 ๓.๓ ประสบการณ์     - 
  ๓.๔ อ่ืน ๆ               - 

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
พลทหาร - จ่าอากาศตรี 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ความช านาญทหารอากาศจ าพวกทหารการเงิน 
เลขหมายจ าพวก ๖๗ 

                                            
                                                                                                                      
           หน้า 
ค าน า      ๑๔๗                     
แผนภูม ิ           ๑๔๘    
ความช านาญทหารอากาศ 

ลชทอ.     ชื่อความช านาญ 

๖๗๑๗๐     เสมียนช านาญการเงิน      ๑๔๙    
๖๗๑๕๐     เสมียนการเงิน           ๑๕๐ 
๖๗๑๓๐     เสมียนฝึกหัดการเงิน          ๑๕๑ 
๖๗๐๑๐     ลูกมือการเงิน           ๑๕๒ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๔๗ - 
 

ค าน า 
จ าพวกทหารการเงิน 

  จ าพวกทหารการเงิน หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการเงิน อันได้แก่
การตรวจสอบหลักฐาน การเบิกเงิน การรับเงินราชการ การจ่ายเงิน การเก็บรักษา และการน าส่งเงินราชการ  
ตลอดจนการบัญชีที่เก่ียวข้องตามระเบียบของทางราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๔๘ - 
 

แผนภูมิจ าพวกทหารนายทหารประทวน 
 
 
                     
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การฝึกงานในหน้าที่ หรือ 
หลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนด 

เสมียนช านาญการเงิน 
๖๗๑๗๐ 

เสมียนการเงิน 
๖๗๑๕๐ 

การฝึกงานในหน้าที่ หรือ 
หลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนด 

เสมียนฝึกหัดการเงิน 
๖๗๑๓๐ 

การฝึกงานในหน้าที่ หรือ 
หลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนด 

ลูกมือการเงิน 
๖๗๐๑๐ 

พันจ่าอากาศตรี - พันจ่าอากาศเอก 

จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศเอก
เอก 

จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศโท 

พลทหาร - จ่าอากาศตรี 



- ๑๔๙ - 
 

            ความช านาญทหารอากาศของนายทหารประทวน                 ลชทอ.๖๗๑๗๐ (ขั้นช านาญมาก) 
                            เสมียนช านาญการเงิน 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.   ความช านาญโดยย่อ 
 ปฏิบัติงานในสายงานการเงิน โดยมีความช านาญมาก สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
และสามารถควบคุมดูแลผู้อ่ืนได้ 

๒.   หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ๒.๑ ปฏิบัติงานในสายงานการเงิน ที่ยุ่งยากซับซ้อน 
  ๒.๒ ช่วยเหลือนายทหารการเงินในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการเงิน 
  ๒.๓ ให้ค าแนะน า และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเสมียนการเงิน   

๓.   คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งในระเบียบปฏิบัติ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานการเงิน 
ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา  
   ๓.๑.๑ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๑.๒ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาการบัญชี พาณิชยการ
การเงินและการธนาคาร บริหารธุรกิจ หรือสาขาอ่ืนที่เทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
  ๓.๒ การฝึก   
   ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องผ่านการฝึกงานในหน้าที่ เป็นคุณสมบัติ
ที่จ าเป็น 
  ๓.๓ ประสบการณ์       
   ผู้ที่ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศของจ าพวกทหารอ่ืน หรือจ าพวกทหารเดียวกัน 
แต่ต่างสาขาจ าพวก หากใช้คุณวุฒิการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องมีประสบการณ์การปฏิบัติงานในสายงาน
การเงินติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๔ อ่ืน ๆ                         - 

๔.   เกณฑ์การครองยศ 
พันจ่าอากาศตรี - พันจ่าอากาศเอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๕๐ - 
 

             ความช านาญทหารอากาศของนายทหารประทวน                      ลชทอ.๖๗๑๕๐ (ขั้นช านาญ) 
                                 เสมียนการเงิน 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

๑.   ความช านาญโดยย่อ 
 ปฏิบัติงานในสายงานการเงินที่ค่อนข้างยุ่งยากได้ และต้องควบคุม ก ากับดูแลในบางโอกาส    

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑ ปฏิบัติงานในสายงานการเงิน 
 ๒.๒ ช่วยเหลือเสมียนช านาญการเงิน 
 ๒.๓ ให้ค าแนะน า และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเสมียนฝึกหัดการเงิน 

๓.   คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานการเงินได้ดี ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา 
   ๓.๑.๑ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๑.๒ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาการบัญชี  พาณิชยการ
การเงินและการธนาคาร บริหารธุรกิจ หรือสาขาอ่ืนที่เทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
   ๓.๑.๓ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตร เหล่าทหารการเงิน จากโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษา
ทหารอากาศ หรือเทียบเท่าหลักสูตรดังกล่าว เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
  ๓.๒ การฝึก       
   ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒, ข้อ ๓.๑.๓ ต้องผ่านการฝึกงานในหน้าที่
เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๓ ประสบการณ์     
   ผู้ที่ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศของจ าพวกทหารอ่ืน หรือจ าพวกทหารเดียวกัน 
แต่ต่างสาขาจ าพวก หากใช้คุณวุฒิการศึกษาตามข้อ ๓ .๑ .๒ ต้องมีประสบการณ์การปฏิบัติ งาน 
ในสายงานการเงินติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๔ อ่ืน ๆ                       - 

๔.   เกณฑ์การครองยศ 
จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศเอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๕๑ - 
             
             ความช านาญทหารอากาศของนายทหารประทวน                 ลชทอ.๖๗๑๓๐ (ขั้นก่ึงช านาญ) 
                             เสมียนฝึกหัดการเงิน 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

๑.   ความช านาญโดยย่อ 

  ปฏิบัติงานในสายงานการเงิน โดยต้องการค าแนะน า และควบคุม ก ากับ ดูแล                      

๒.   หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑ ปฏิบัติงานในสายงานการเงิน ที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน 
  ๒.๒ ช่วยเหลือเสมียนการเงิน  

๓.   คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานการเงิน ประกอบด้วย 
 ๓.๑ การศึกษา  
   ๓.๑.๑ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๑.๒ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติ 
ที่ต้องการ 
  ๓.๒ การฝึก    
    ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องผ่านการฝึกงานในหน้าที่ หรือส าเร็จการศึกษา
หลักสูตรเสมียนการเงิน เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
 ๓.๓ ประสบการณ์            
   ผู้ที่ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศของจ าพวกทหารอ่ืน หรือจ าพวกทหารเดียวกัน 
แต่ต่างสาขาจ าพวก หากใช้คุณวุฒิการศึกษาตามข้อ ๓ .๑ .๒ ต้องมีประสบการณ์การปฏิบัติ งาน 
ในสายงานการเงินติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๔ อ่ืน ๆ                     - 

๔.   เกณฑ์การครองยศ 
จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศโท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๕๒ - 
           
                   ความช านาญทหารอากาศของนายทหารประทวน                 ลชทอ.๖๗๐๑๐ (ขั้นลูกมือ) 
                                        ลูกมือการเงิน 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.   ความช านาญโดยย่อ 
  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสายงานการเงิน โดยต้องการค าแนะน าอย่างละเอียด และควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ช่วยเหลือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานการเงิน โดยต้องการค าแนะน า และควบคุมดูแล 
อย่างใกล้ชิด 

๓.   คุณสมบัติ 
 มีความรู้ระดับผิวเผินเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานการเงิน ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา   
   มีพ้ืนฐานการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๒ การฝึก    - 
 ๓.๓ ประสบการณ์     -  
 ๓.๔ อ่ืน ๆ              - 

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
พลทหาร - จ่าอากาศตรี 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

ความช านาญทหารอากาศจ าพวกทหารปลัดบัญชี 
เลขหมายจ าพวก  ๖๘ 

   
                                              
                                                                                                          หน้า 
ค าน า              ๑๕๔ 
แผนภูม ิ            ๑๕๕ 
ความช านาญทหารอากาศ       

ลชทอ.                     ชื่อความช านาญ      

๖๘๑๗๐               เจ้าหน้าที่ช านาญการปลัดบัญชี     ๑๕๖                                    
๖๘๑๕๐       เจ้าหน้าที่ปลัดบัญชี                      ๑๕๗ 
๖๘๑๓๐      เจ้าหน้าที่ฝึกหัดปลัดบัญชี                                  ๑๕๘ 
๖๘๐๑๐   ลูกมือปลัดบัญชี         ๑๕๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๕๔ - 
 

ค าน า 
จ าพวกทหารปลัดบัญชี 

           จ าพวกทหารปลัดบัญชี  หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการด าเนินงานเกี่ยวกับ 
การงบประมาณ การเงิน การบัญชี การตรวจบัญชี การบริหารทรัพยากร และการจัดการ หรือสาขาใดสาขาหนึ่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๕๕ - 
 

แผนภูมิจ าพวกทหารนายทหารประทวน 
 
 
       
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เจ้าหน้าที่ช านาญการปลัดบัญชี 
๖๘๑๗๐ 

การฝึกงานในหน้าที่ หรือ 
หลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนด 

เจ้าหน้าที่ปลัดบัญชี 
๖๘๑๕๐ 

การฝึกงานในหน้าที่ หรือ 
หลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนด 

เจ้าหน้าที่ฝึกหัดปลัดบัญชี 
๖๘๑๓๐ 

การฝึกงานในหน้าที่ หรือ 
หลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนด 

ลูกมือปลัดบัญชี 
๖๘๐๑๐ 

จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศเอก 

พันจ่าอากาศตรี - พันจ่าอากาศเอก 

จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศโท 

พลทหาร - จ่าอากาศตรี 



- ๑๕๖ - 
 
              ความช านาญทหารอากาศของนายทหารประทวน                ลชทอ.๖๘๑๗๐ (ขั้นช านาญมาก)      
                           เจ้าหน้าที่ช านาญการปลัดบัญชี                                      
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

๑.   ความช านาญโดยย่อ 
  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานปลัดบัญชี ในระดับมีความช านาญมาก สามารถปฏิบัติงาน  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถให้ค าแนะน า ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาได้ 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  มีความรู้ความเข้าใจสามารถน าหลักการ ระเบียบ ค าสั่ง ข้อบังคับ มาใช้ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี  
ดังนี้ 
  ๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานปลัดบัญชี ที่ยุ่งยากซับซ้อน 
  ๒.๒ สามารถตรวจสอบให้ค าแนะน าเกี่ยวกับความถูกต้องของเอกสารและควบคุมดูแลการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ปลัดบัญชี 
  ๒.๓ ช่วยเหลือนายทหารในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานปลัดบัญชี   

๓.  คุณสมบัติ 
  มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบปฏิบัติ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานปลัดบัญชีได้ดี  
ประกอบด้วย 
 ๓.๑ การศึกษา 
   ๓.๑.๑ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น  หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติ 
ที่จ าเป็น 
   ๓.๑.๒ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาที่เกี่ยวกับพาณิชยการ  
การเงิน การบัญชี การธนาคาร บริหารธุรกิจ หรือการจัดการ เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
  ๓.๒ การฝึก     
   ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องผ่านการฝึกงานในหน้าที่ เป็นคุณสมบัต ิ
ที่จ าเป็น 
   ๓.๓ ประสบการณ ์  
   ผู้ที่ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศของจ าพวกทหารอ่ืน หรือจ าพวกทหารเดียวกัน 
แต่ต่างสาขาจ าพวก หากใช้คุณวุฒิการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องมีประสบการณ์การปฏิบัติงานในสายงาน
ปลัดบัญชีติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วันเป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น   
   ๓.๔ อ่ืน ๆ          - 

๔.   เกณฑ์การครองยศ 
พันจ่าอากาศเอก - พันจ่าอากาศเอก 

 
 
 
 
 
 



- ๑๕๗ - 
 

             ความช านาญทหารอากาศของนายทหารประทวน                      ลชทอ.๖๘๑๕๐ (ขั้นช านาญ) 
                               เจ้าหน้าที่ปลัดบัญชี                  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

๑.   ความช านาญโดยย่อ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานปลัดบัญชีที่ค่อนข้างยุ่งยากได้ ภายใต้การก ากับดูแลของ 
ผู้บังคับบัญชาในบางโอกาส 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ และสามารถปฏิบัติงานประจ าในสายงานปลัดบัญชีดังนี้ 
  ๒.๑ ปฏิบัติงานในสายงานปลัดบัญชี  
  ๒.๒ ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ช านาญการปลัดบัญชี ในการปฏิบัติ   
  ๒.๓ ให้ค าแนะน า และควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝึกหัดปลัดบัญชี 

๓.  คุณสมบัติ 
    มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานปลัดบัญชีได้ดี ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา 
   ๓.๑.๑ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติ 
ทีจ่ าเป็น 
   ๓.๑.๒ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาที่เกี่ยวกับพาณิชยการ  
การบัญชี การเงิน การธนาคาร บริหารธุรกิจ หรือการจัดการ เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
   ๓.๑.๓ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตร เหล่าทหารการเงิน จากโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษา
ทหารอากาศ หรือเทียบเท่าหลักสูตรดังกล่าว เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ  
  ๓.๒ การฝึก 
   ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒, ข้อ ๓.๑.๓ ต้องผ่านการฝึกงานในหน้าที่  
เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น  
  ๓.๓ ประสบการณ์  
   ผู้ที่ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศของจ าพวกทหารอ่ืน หรือจ าพวกทหารเดียวกัน 
แต่ต่างสาขาจ าพวก หากใช้คุณวุฒิการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องมีประสบการณ์การปฏิบัติงานในสายงาน
ปลัดบัญชีติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วันเป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น  
  ๓.๔   อ่ืน ๆ    - 

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศเอก 

 
 
 
 
 
 



- ๑๕๘ - 
 

ความช านาญทหารอากาศของนายทหารประทวน           ลชทอ.๖๘๑๓๐ (ขั้นก่ึงช านาญ)                                                                                                                                                                                                                                                                             
  เจ้าหน้าที่ฝึกหัดปลัดบัญชี 

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

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
 ฝึกหัดปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานปลัดบัญชี โดยต้องการค าแนะน า และควบคุม ก ากับ ดูแล 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  มีความรู้ความเข้าใจในหลักการเบื้องต้นในสายงานปลัดบัญชี และสามารถปฏิบัติงานได้  
โดยต้องการค าแนะน าดังนี้ 
  ๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานปลัดบัญชี ที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน 
  ๒.๒ รวบรวม ระเบียบ ค าสั่ง ข้อบังคับ ข้อมูล รายงานและสถิติที่เกี่ยวข้องกับงานในสายงานปลัด
บัญชี 
  ๒.๓ จัดเตรียมข้อมูล และเก็บเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานในสายงานปลัดบัญชี 
  ๒.๔ ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ปลัดบัญชี 

๓.  คุณสมบัติ 
  มีความรู้ความเข้าใจในหลักการเบื้องต้นในสายงานปลัดบัญชี ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา 
   ๓.๑.๑ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติ 
ที่จ าเป็น   
   ๓.๑.๒ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติ 
ที่ต้องการ 
  ๓.๒ การฝึก   
   ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องผ่านการฝึกงานในหน้าที่ หรือส าเร็จ
การศึกษาหลักสูตรเสมียนงบประมาณ เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
 ๓.๓ ประสบการณ์ 
   ผู้ที่ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศของจ าพวกทหารอ่ืน หรือจ าพวกทหารเดียวกัน 
แต่ต่างสาขาจ าพวก หากใช้คุณวุฒิการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องมีประสบการณ์การปฏิบัติงานในสายงาน
ปลัดบัญชีติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วันเป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น  
  ๓.๔ อ่ืน ๆ           - 

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศโท 

 
 
 
 
 
 



 
- ๑๕๙ - 

 
                    ความช านาญทหารอากาศของนายทหารประทวน                ลชทอ.๖๘๐๑๐ (ขั้นลูกมือ) 
                                        ลูกมือปลัดบัญชี                                        
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ความช านาญโดยย่อ 
  เป็นลูกมือปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานปลัดบัญชี โดยต้องการค าแนะน าอย่างละเอียด  
และควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด 

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานปลัดบัญชี โดยต้องการค าแนะน า และควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด 

๓.   คุณสมบัติ 
  มีความรู้ระดับผิวเผินเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานปลัดบัญชี ประกอบด้วย 
   ๓.๑ การศึกษา 
  มีพ้ืนฐานการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๒ การฝึก   - 
 ๓.๓ ประสบการณ์    - 
  ๓.๔   อ่ืน  ๆ   - 

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
พลทหาร - จ่าอากาศตรี 

  
 
          
 
 
 
 
 
 



 
 

ความช านาญทหารอากาศจ าพวกทหารตรวจสอบภายใน 
เลขหมายจ าพวก ๖๙ 

          
                                                       
                 หน้า  

ค าน า              ๑๖๑  
แผนภูม ิ           ๑๖๒   
ความช านาญทหารอากาศ 

ลชทอ.         ชื่อความช านาญ 

๖๙๑๗๐     เจ้าหน้าที่ช านาญการตรวจสอบภายใน     ๑๖๓ 
๖๙๑๕๐          เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน      ๑๖๔ 
๖๙๑๓๐         เจ้าหน้าที่ฝึกหัดตรวจสอบภายใน      ๑๖๕ 
๖๙๐๑๐          ลูกมือตรวจสอบภายใน       ๑๖๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๖๑ - 
 

ค าน า 
จ าพวกทหารตรวจสอบภายใน 

 จ าพวกทหารตรวจสอบภายใน หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการตรวจสอบทาง
การงบประมาณ การบัญชี การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 
การตรวจสอบการด าเนินงาน การตรวจสอบการบริหาร การปฏิบัติตามข้อก าหนด ระบบงานสารสนเทศ 
และการตรวจสอบกรณีพิเศษ ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๖๒ - 
 

แผนภูมิจ าพวกทหารนายทหารประทวน 
 

 
พันจ่าอากาศตรี - พันจ่าอากาศเอก 
 
 
 
 
 
 
 
   จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศเอก 
 
 
 
 
 
 
 
   จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศโท 
 
 
 
 
 
 
 
    พลทหาร - จ่าอากาศตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เจ้าหน้าที่ช านาญการตรวจสอบภายใน 
๖๙๑๗๐ 

การฝึกงานในหน้าที่  หรือ 
หลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนด 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 
๖๙๑๕๐ 

 

การฝึกงานในหน้าที่  หรือ 
หลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนด 

เจ้าหน้าที่ฝึกหัดตรวจสอบภายใน 
๖๙๑๓๐ 

 

ลูกมือตรวจสอบภายใน 
๖๙๐๑๐ 

 

การฝึกงานในหน้าที่  หรือ 
หลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนด 

 



- ๑๖๓ - 
 

            ความช านาญทหารอากาศของนายทหารประทวน                  ลชทอ.๖๙๑๗๐ (ขั้นช านาญมาก) 
                  เจ้าหน้าที่ช านาญการตรวจสอบภายใน 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.   ความช านาญโดยย่อ 
 ปฏิบัติงานในสายงานตรวจสอบภายใน โดยมีความช านาญมาก สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมดูแลผู้อ่ืนได้ 

๒.   หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ๒.๑ ปฏิบัติงานในสายงานตรวจสอบภายในที่ยุ่งยากซับซ้อน 
  ๒.๒ ช่วยเหลือนายทหารตรวจสอบในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน 
  ๒.๓ ให้ค าแนะน า และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน   

๓.   คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งในระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานตรวจสอบภายใน   
ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา  
   ๓.๑.๑ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๑.๒ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  สาขาพาณิชยการ  
หรือสาขาอ่ืนที่เทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
  ๓.๒ การฝึก   
   ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องผ่านการฝึกงานในหน้าที่ เป็นคุณสมบัติ
ที่จ าเป็น 
  ๓.๓ ประสบการณ์       
   ผู้ที่ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศของจ าพวกทหารอ่ืน หรือจ าพวกทหารเดียวกัน 
แต่ต่างสาขาจ าพวก หากใช้คุณวุฒิการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องมีประสบการณ์การปฏิบัติงานในสายงาน
ตรวจสอบภายในติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๔ อ่ืน ๆ                     - 

๔.   เกณฑ์การครองยศ 
พันจ่าอากาศตรี - พันจ่าอากาศเอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๖๔ - 
 

                     ความช านาญทหารอากาศของนายทหารประทวน             ลชทอ.๖๙๑๕๐ (ขั้นช านาญ) 
                                  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.   ความช านาญโดยย่อ 
 ปฏิบัติงานในสายงานตรวจสอบภายในที่ค่อนข้างยุ่งยากได้ และต้องควบคุม ก ากับ ดูแล ในบางโอกาส    

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑ ปฏิบัติงานในสายงานตรวจสอบภายใน 
  ๒.๒ ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ช านาญการตรวจสอบภายใน 
  ๒.๓ ให้ค าแนะน า และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝึกหัดตรวจสอบภายใน 

๓.   คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานตรวจสอบภายในได้ดี
ประกอบด้วย 
 ๓.๑ การศึกษา 
   ๓.๑.๑  ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติ 
ที่จ าเป็น 
   ๓.๑.๒  ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาพาณิชยการ หรือสาขาอ่ืน
ที่เทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
   ๓.๑.๓ ส าเร็จการศึกษาหลักสู ตร เหล่ าทหารการเงิน  จากโรงเรียนจ่ าอากาศ  
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่าหลักสูตรดังกล่าว เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
  ๓.๒ การฝึก  
   ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒, ข้อ ๓.๑.๓ ต้องผ่านการฝึกงานในหน้าที่   
เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๓ ประสบการณ์        
   ผู้ที่ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศของจ าพวกทหารอ่ืน หรือจ าพวกทหารเดียวกัน  
แต่ต่างสาขาจ าพวก หากใช้คุณวุฒิการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องมีประสบการณ์การปฏิบัติงานในสายงาน
ตรวจสอบภายในติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๔ อ่ืน ๆ                       - 

๔.   เกณฑ์การครองยศ 
จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศเอก 

 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๖๕ - 
 
                  ความช านาญทหารอากาศของนายทหารประทวน              ลชทอ.๖๙๑๓๐ (ขั้นก่ึงช านาญ) 
                          เจ้าหน้าที่ฝึกหัดตรวจสอบภายใน 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

๑.   ความช านาญโดยย่อ 

  ปฏิบัติงานในสายงานตรวจสอบภายใน โดยต้องการค าแนะน า และควบคุม ก ากับ ดูแล                      

๒.   หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑ ปฏิบัติงานในสายงานตรวจสอบภายในที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน 
  ๒.๒ ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน  

๓.   คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา  
   ๓.๑.๑   ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติ 
ที่จ าเป็น 
   ๓.๑.๒   ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติ 
ที่ต้องการ 
  ๓.๒ การฝึก    
   ผู้ ที่ ไม่ ส า เร็จการศึ กษาหลั กสู ตรตามข้อ  ๓ .๑ .๒ ต้องผ่ านการฝึกงานในหน้ าที่ 
หรือส าเร็จการศึกษาหลักสูตรเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
 ๓.๓ ประสบการณ์   
   ผู้ที่ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศของจ าพวกทหารอ่ืน หรือจ าพวกทหารเดียวกัน  
แต่ต่างสาขาจ าพวก หากใช้คุณวุฒิการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องมีประสบการณ์การปฏิบัติงานในสายงาน
ตรวจสอบภายในติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๔ อ่ืน ๆ                       - 

๔.   เกณฑ์การครองยศ 
จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศโท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๖๖ - 
 
                   ความช านาญทหารอากาศของนายทหารประทวน                 ลชทอ.๖๙๐๑๐ (ขั้นลูกมือ) 
                                ลูกมือตรวจสอบภายใน 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

๑.   ความช านาญโดยย่อ 
  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสายงานตรวจสอบภายใน โดยต้องการค าแนะน าอย่างละเอียด และควบคุม 
ดูแลอย่างใกล้ชิด 

๒.   หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ช่วยเหลือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานตรวจสอบภายใน  โดยต้องการค าแนะน า 
และควบคุม ดูแลอย่างใกล้ชิด 

๓.   คุณสมบัติ 
 มีความรู้ระดับผิวเผินเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา   
   มีพ้ืนฐานการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๒ การฝึก    -  
 ๓.๓ ประสบการณ์     -  
  ๓.๔ อ่ืน ๆ               - 

๔.   เกณฑ์การครองยศ 
พลทหาร - จ่าอากาศตรี 

 
          
 
 
 
 
 



 
 

ความช านาญทหารอากาศจ าพวกทหารสารบรรณ 
เลขหมายจ าพวก ๗๐ 

          
                                                       
        หน้า  

ค าน า             ๑๖๘  
แผนภูม ิ            ๑๖๙ 
ความช านาญทหารอากาศ 

ลชทอ.         ชื่อความช านาญ 

๗๐๑๗๐     พนักงานตรวจแนะน าการธุรการ     ๑๗๐ 
๗๐๑๕๐         เสมียน         ๑๗๑ 
๗๐๑๓๐         เสมียนฝึกหัด        ๑๗๒ 
๗๐๐๑๐    ลูกมือสารบรรณ        ๑๗๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๖๘ - 
 

ค าน า 
จ าพวกทหารสารบรรณ 

 จ าพวกทหารสารบรรณ หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในหน้าที่เกี่ยวกับงานในสายงานสารบรรณ 
อันได้แก่ การจัดท า การรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืม และการท าลายหนังสือราชการการด าเนินการเกี่ยวกับ 
การสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และแบบธรรมเนียมทหาร รวมทั้งการด าเนินการเกี่ยวกับกิจการประวัติศาสตร์ ต านาน
และพิพิธภัณฑ์ทหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๖๙ - 
 

แผนภูมิจ าพวกทหารนายทหารประทวน 
 

 
 
 พันจ่าอากาศตรี - พันจ่าอากาศเอก 
 
 
 
 
 
   
 
 จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศเอก 
 
 
 
 
 
 
  
 จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศโท 
 
 
 
 
 
 
  

พลทหาร - จ่าอากาศตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 

พนักงานตรวจแนะน าการธุรการ 
๗๐๑๗๐ 

การฝึกงานในหน้าที่ หรือ 
หลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนด 

เสมียน 
๗๐๑๕๐ 

การฝึกงานในหน้าที่ หรือ 
หลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนด 

เสมียนฝึกหัด 
๗๐๑๓๐ 

การฝึกงานในหน้าที่ หรือ 
หลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนด 

ลูกมือสารบรรณ 
๗๐๐๑๐ 



- ๑๗๐ - 
 
         ความช านาญทหารอากาศของนายทหารประทวน                    ลชทอ.๗๐๑๗๐ (ขั้นช านาญมาก) 
                   พนักงานตรวจแนะน าการธุรการ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.   ความช านาญโดยย่อ 
 ปฏิบัติงานในสายงานสารบรรณ โดยมีความช านาญมาก สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
สามารถควบคุมดูแลผู้อื่นได้ 

๒.   หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานสารบรรณท่ียุ่งยากซับซ้อน 
  ๒.๒ ช่วยเหลือนายทหารสารบรรณในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานสารบรรณ 
  ๒.๓ ให้ค าแนะน า และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเสมียนสารบรรณ   

๓.   คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งในระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับงานสารบรรณ ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา  
   ๓.๑.๑ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๑.๒ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า สาขาพาณิชยการ 
เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
  ๓.๒ การฝึก   
   ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องผ่านการฝึกงานในหน้าที่ เป็นคุณสมบัติ
ที่จ าเป็น 
  ๓.๓ ประสบการณ์   
   ผู้ที่ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศของจ าพวกทหารอ่ืน หรือจ าพวกทหารเดียวกัน 
แต่ต่างสาขาจ าพวก หากใช้คุณวุฒิการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องมีประสบการณ์การปฏิบัติงานในสายงาน
สารบรรณติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๔ อ่ืน ๆ                  - 

๔.   เกณฑ์การครองยศ 
พันจ่าอากาศตรี - พันจ่าอากาศเอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๗๑ - 
 
                   ความช านาญทหารอากาศของนายทหารประทวน               ลชทอ.๗๐๑๕๐ (ขั้นช านาญ) 
                                             เสมียน 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.   ความช านาญโดยย่อ 
 ปฏิบัติงานในสายงานสารบรรณท่ีค่อนข้างยุ่งยากได้ และต้องควบคุม ก ากับดูแลในบางโอกาส  

๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานสารบรรณ 
  ๒.๒ ช่วยเหลือพนักงานตรวจแนะน าการธุรการ 
  ๒.๓ ให้ค าแนะน า และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเสมียนฝึกหัดสารบรรณ 

๓.   คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับงานสารบรรณได้ดี ประกอบด้วย 
   ๓.๑ การศึกษา 
   ๓.๑.๑ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
    ๓.๑.๒ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาพาณิชยการ เป็นคุณสมบัติ 
ที่ต้องการ 
   ๓.๑.๓ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตร เหล่าทหารสารบรรณ จากโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษา
ทหารอากาศ หรือเทียบเท่าหลักสูตรดังกล่าว เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
  ๓.๒ การฝึก 
   ผู้ที่ ไม่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒, ข้อ ๓.๑.๓ ต้องผ่านการฝึกงานในหน้าที่ 
เป็นคุณสมบัติทีจ่ าเป็น 
  ๓.๓ ประสบการณ์  
  ผู้ที่ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศของจ าพวกทหารอ่ืน หรือจ าพวกทหารเดียวกัน  
แต่ต่างสาขาจ าพวก หากใช้คุณวุฒิการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องมีประสบการณ์การปฏิบัติงานในสายงาน
สารบรรณติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๔ อ่ืน ๆ                       - 

๔.   เกณฑ์การครองยศ 
จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศเอก 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๗๒ - 
 

               ความช านาญทหารอากาศของนายทหารประทวน                ลชทอ.๗๐๑๓๐ (ขั้นก่ึงช านาญ) 
                                  เสมียนฝึกหัด 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.   ความช านาญโดยย่อ 

  ปฏิบัติงานในสายงานสารบรรณ โดยต้องการค าแนะน า และควบคุม ก ากับ ดูแล                      

๒.   หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสายงานสารบรรณ ที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน 
  ๒.๒ ช่วยเหลือเสมียนสารบรรณ 

๓.   คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับงานสารบรรณ ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา  
   ๓.๑.๑ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๑.๒ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
  ๓.๒ การฝึก    
  ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องผ่านการฝึกงานในหน้าที่  หรือส าเร็จ
การศึกษาหลักสูตรเสมียนสารบรรณ เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๓ ประสบการณ์  
   ผู้ที่ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศของจ าพวกทหารอ่ืน หรือจ าพวกทหารเดียวกัน  
แต่ต่างสาขาจ าพวก หากใช้คุณวุฒิการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องมีประสบการณ์การปฏิบัติงานในสายงาน
สารบรรณติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๔ อ่ืน ๆ                - 

๔.   เกณฑ์การครองยศ 
จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศโท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๗๓ - 
 

              ความช านาญทหารอากาศของนายทหารประทวน                      ลชทอ.๗๐๐๑๐ (ขั้นลูกมือ) 
                                  ลูกมือสารบรรณ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.   ความช านาญโดยย่อ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสายงานธุรการ งานเสมียนในสายงานพระธรรมนูญ โดยต้องการค าแนะน า
อย่างละเอียด และควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด 

๒.   หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ช่วยเหลือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานธุรการ งานเสมียนในสายงานพระธรรมนูญ  
โดยต้องการค าแนะน า และควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด 

๓.   คุณสมบัติ 
 มีความรู้ระดับผิวเผินเกี่ยวกับการปฏิบัติงานธุรการ งานเสมียนในสายงานพระธรรมนูญ 
  ๓.๑ การศึกษา  
   มีพ้ืนฐานการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๒ การฝึก   
  ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรอบรมผู้ปฏิบัติงานด้านสารบรรณ เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
  ๓.๓ ประสบการณ์               -    
  ๓.๔ อ่ืน ๆ                         - 

๔.   เกณฑ์การครองยศ 
พลทหาร - จ่าอากาศตรี 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ความช านาญทหารอากาศจ าพวกทหารลาดตระเวนทางอากาศ 
เลขหมายจ าพวก ๗๑ 

          
                                                       
        หน้า  

ค าน า             ๑๗๕        
แผนภูม ิ            ๑๗๖        
ความช านาญทหารอากาศ 

ลชทอ.         ชื่อความช านาญ 

๗๑๑๙๐     เจ้าหน้าที่ช านาญการพิเศษลาดตระเวนทางอากาศ   ๑๗๗  
๗๑๑๗๐    เจ้าหน้าที่ช านาญการลาดตระเวนทางอากาศ     ๑๗๘ 
๗๑๑๕๐    เจ้าหน้าที่ลาดตระเวนทางอากาศ       ๑๗๙ 
๗๑๑๓๐    เจ้าหน้าที่ฝึกหัดลาดตระเวนทางอากาศ     ๑๘๐  
๗๑๐๑๐   ลูกมือลาดตระเวนทางอากาศ     ๑๘๑ 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๗๕ - 
 

ค าน า 
จ าพวกทหารลาดตระเวนทางอากาศ 

 จ าพวกทหารลาดตระเวนทางอากาศ หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในหน้าที่เกี่ยวกับ 
งานในสายงานลาดตระเวนทางอากาศ อันได้แก่ ถ่ายภาพนิ่ง การภาพยนตร์ และวีดิทัศน์ การถ่ายภาพทางอากาศ  
การแปลความภาพถ่าย การพราง รวมทั้งการซ่อม สร้าง ดัดแปลงอุปกรณ์สายถ่ายรูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๗๖ - 
 

แผนภูมิจ าพวกทหารนายทหารประทวน 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เจ้าหน้าที่ช านาญการพิเศษลาดตระเวนทางอากาศ 
๗๑๑๙๐ 

เจ้าหน้าทีฝ่ึกหัดลาดตระเวนทางอากาศ 
๗๑๑๓๐ 

 

พันจ่าอากาศเอก - พันจ่าอากาศเอก (พิเศษ) 

พันจ่าอากาศตรี - พันจ่าอากาศเอก 

จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศเอก 

จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศโท 

เจ้าหน้าที่ช านาญการลาดตระเวนทางอากาศ 
๗๑๑๗๐ 

ผ่านการทดสอบจากหน่วย 
หัวหน้าสายวิทยาการ 

การฝึกงานในหน้าที่ หรือ 
หลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนด 

เจ้าหน้าที่ลาดตระเวนทางอากาศ 
๗๑๑๕๐ 

การฝึกงานในหน้าที่ หรือ 
หลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนด 

ลูกมือลาดตระเวนทางอากาศ 
๗๑๐๑๐ 

 

การฝึกงานในหน้าที่ หรือ 
หลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนด 

พลทหาร - จ่าอากาศตรี 



- ๑๗๗ - 
 
             ความช านาญทหารอากาศของนายทหารประทวน              ลชทอ.๗๑๑๙๐ (ขัน้ช านาญพิเศษ) 
            เจ้าหน้าที่ช านาญการพิเศษลาดตระเวนทางอากาศ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.   ความช านาญโดยย่อ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสายงานลาดตระเวนทางอากาศ อันได้แก่ การถ่ายภาพทางอากาศ  
การแปลความภาพถ่ าย  การพราง รวมทั้ งการซ่อม  สร้ าง และดั ดแปลงอุปกรณ์ สายถ่ ายรูป  
โดยมีความช านาญพิเศษ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมดูแลผู้อ่ืนได้ 

๒.   หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานลาดตระเวนทางอากาศ ที่ยุ่งยากซับซ้อน 
  ๒.๒ จัดท าเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับกิจการลาดตระเวนทางอากาศในความรับผิดชอบ 
  ๒.๓ ช่วยเหลือนายทหารลาดตระเวนทางอากาศในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงาน 
ลาดตระเวนทางอากาศ 
 ๒.๔ ให้ค าแนะน า และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ช านาญการลาดตระเวนทางอากาศ 

๓.   คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งในระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับงานในสายงานลาดตระเวนทางอากาศ 
ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา  
   ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๒ การฝึก   
   ผ่านการทดสอบจากหัวหน้าสายวิทยาการ เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
 ๓.๓ ประสบการณ์                  - 
  ๓.๔ อ่ืน ๆ                            - 

๔.   เกณฑ์การครองยศ 
พันจ่าอากาศเอก - พันจ่าอากาศเอก (พิเศษ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๗๘ - 
 

               ความช านาญทหารอากาศของนายทหารประทวน              ลชทอ.๗๑๑๗๐ (ขั้นช านาญมาก) 
                  เจ้าหน้าที่ช านาญการลาดตระเวนทางอากาศ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.   ความช านาญโดยย่อ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสายงานลาดตระเวนทางอากาศ อันได้แก่ การถ่ายภาพทางอากาศ  
การแปลความภาพถ่าย การพราง รวมทั้งการซ่อม สร้าง และดัดแปลงอุปกรณ์สายถ่ายรูป โดยมีความช านาญมาก 
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมดูแลผู้อ่ืนได้ 

๒.   หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานลาดตระเวนทางอากาศ ที่ยุ่งยากซับซ้อน 
  ๒.๒ ช่วยเหลือนายทหารลาดตระเวนทางอากาศในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงาน 
ลาดตระเวนทางอากาศ 
 ๒.๓ ให้ค าแนะน า และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนทางอากาศ 

๓.   คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งในระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับงานในสายงานลาดตระเวนทางอากาศ 
ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา  
   ๓.๑.๑ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติ 
ที่จ าเป็น 
   ๓.๑.๒ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง หรือเทียบเท่ า  
สาขาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวีดิทัศน์ ศิลปกรรม วิจิตรศิลป์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
งานด้านการภาพ เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
  ๓.๒ การฝึก   
   ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องผ่านการฝึกงานในหน้าที่ เป็นคุณสมบัติ 
ที่จ าเป็น  
  ๓.๓ ประสบการณ์   
   ผู้ที่ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศของจ าพวกทหารอ่ืน หรือจ าพวกทหารเดียวกัน 
แต่ต่างสาขาจ าพวก หากใช้คุณวุฒิการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องมีประสบการณ์การปฏิบัติงานในสายงาน
ลาดตระเวนทางอากาศติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๔ อ่ืน ๆ                    - 

๔.   เกณฑ์การครองยศ 
พันจ่าอากาศตรี - พันจ่าอากาศเอก 

 
 
 
 
 



- ๑๗๙ - 
 

                   ความช านาญทหารอากาศของนายทหารประทวน              ลชทอ.๗๑๑๕๐ (ขั้นช านาญ) 
                          เจ้าหน้าที่ลาดตระเวนทางอากาศ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.   ความช านาญโดยย่อ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสายงานลาดตระเวนทางอากาศ อันได้แก่ การถ่ายภาพทางอากาศ  
การแปลความภาพถ่าย การพราง รวมทั้งการซ่อม สร้าง และดัดแปลงอุปกรณ์สายถ่ายรูป ที่ค่อนข้างยุ่งยากได้ 
และต้องควบคุมก ากับดูแลในบางโอกาส 

๒.   หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานลาดตระเวนทางอากาศ  
 ๒.๒ ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ช านาญการลาดตระเวนทางอากาศ 
 ๒.๓ ให้ค าแนะน า และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝึกหัดลาดตระเวนทางอากาศ 

๓.   คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับงานในสายงานลาดตระเวนทางอากาศได้ดี ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา  
   ๓.๑.๑ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็ นคุณสมบัติ 
ที่จ าเป็น 
  ๓.๑.๒ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า สาขาเทคโนโลยี
การถ่ายภาพและวีดิทัศน์ ศิลปกรรม วิจิตรศิลป์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการภาพ  
เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
   ๓.๑.๓ ส าเร็จการศึกษาหลักสู ต ร เหล่ าทหารถ่ ายรูป  จากโรงเรียนจ่ าอากาศ  
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่าหลักสูตรดังกล่าว เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
  ๓.๒ การฝึก 
   ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒, ข้อ ๓.๑.๓ ต้องผ่านการฝึกงานในหน้าที่ 
เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น    
 ๓.๓ ประสบการณ์  
   ผู้ที่ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศของจ าพวกทหารอ่ืน หรือจ าพวกทหารเดียวกัน 
แต่ต่างสาขาจ าพวก หากใช้คุณวุฒิการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องมีประสบการณ์การปฏิบัติงานในสายงาน
ลาดตระเวนทางอากาศติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๔ อ่ืน ๆ                   - 

๔.   เกณฑ์การครองยศ 
จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศเอก 

 
 
 
 
 
 



- ๑๘๐ - 
                          
                ความช านาญทหารอากาศของนายทหารประทวน              ลชทอ.๗๑๑๓๐ (ขั้นก่ึงช านาญ) 
                      เจ้าหน้าที่ฝึกหัดลาดตระเวนทางอากาศ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

๑.   ความช านาญโดยย่อ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสายงานลาดตระเวนทางอากาศ อันได้แก่ การถ่ายภาพทางอากาศ การแปล
ความภาพถ่าย การพราง โดยต้องการค าแนะน า และควบคุม ก ากับ ดูแล 

๒.   หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสายงานลาดตระเวนทางอากาศ ที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน 
 ๒.๒ ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนทางอากาศ 

๓.   คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานลาดตระเวนทางอากาศ ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา  
   ๓.๑.๑ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติ 
ที่จ าเป็น 
   ๓.๑.๒ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติ 
ที่ต้องการ 
  ๓.๒ การฝึก 
   ผู้ ที่ ไม่ ส า เร็จการศึกษาหลักสู ตรตามข้อ  ๓ .๑ .๒  ต้ องผ่ านการฝึกงานในหน้ าที่ 
หรือส าเร็จหลักสูตรการถ่ายรูปทางอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น    
 ๓.๓ ประสบการณ์ 
      ผู้ที่ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศของจ าพวกทหารอ่ืน หรือจ าพวกทหารเดียวกัน 
แต่ต่างสาขาจ าพวก หากใช้คุณวุฒิการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องมีประสบการณ์การปฏิบัติงานในสายงาน
ลาดตระเวนทางอากาศติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๔ อ่ืน ๆ                 - 

๔.   เกณฑ์การครองยศ 
จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศโท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๘๑ - 
 

              ความช านาญทหารอากาศของนายทหารประทวน                      ลชทอ.๗๑๐๑๐ (ขั้นลูกมือ) 
                          ลูกมือลาดตระเวนทางอากาศ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.   ความช านาญโดยย่อ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสายงานลาดตระเวนทางอากาศ อันได้แก่ การถ่ายภาพทางอากาศ การแปล
ความภาพถ่าย การพราง โดยต้องการค าแนะน า และควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด 

๒.   หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ช่วยเหลือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานลาดตระเวนทางอากาศ โดยต้องการค าแนะน า 
และควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด 

๓.   คุณสมบัติ 
 มีความรู้ระดับผิวเผินเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานลาดตระเวนทางอากาศ 
  ๓.๑ การศึกษา  
   มีพ้ืนฐานการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๒ การฝึก   -   
 ๓.๓ ประสบการณ์               -    
  ๓.๔ อ่ืน ๆ                         - 

๔.   เกณฑ์การครองยศ 
พลทหาร - จ่าอากาศตรี 

 



 
 

ความช านาญทหารอากาศจ าพวกทหารก าลังพล 
เลขหมายจ าพวก ๗๓ 

          
                                                       
           หน้า  

ค าน า                                                                                      ๑๘๓ 
แผนภูม ิ            ๑๘๔  
ความช านาญทหารอากาศ 

ลชทอ.     ชื่อความช านาญ 

๗๓๑๗๐      เจ้าหน้าที่ช านาญการก าลังพล      ๑๘๕ 
๗๓๑๕๐       เจ้าหน้าที่ก าลังพล       ๑๘๖ 
๗๓๑๓๐      เจ้าหน้าที่ฝึกหัดก าลังพล          ๑๘๗ 
๗๓๐๑๐      ลูกมือก าลังพล       ๑๘๘ 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๘๓ - 
 

ค าน า 
จ าพวกทหารก าลังพล 

 จ าพวกทหารก าลังพล หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ในหน้าที่เกี่ยวกับงานในสายงานก าลังพล  
อันได้แก่ การจัดการก าลังพล การบรรจุ การย้ายโอนและการปลดก าลังพล การแยกประเภทก าลังพล   
การควบคุมและพัฒนาก าลังพล การฝึกและศึกษา การปกครองและวินัยทหาร การสัสดี บ าเหน็จความชอบ 
และสิทธิก าลังพล การก าลังพลส ารอง และข้อมูลก าลังพล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



- ๑๘๔ - 
 

แผนภูมิจ าพวกทหารนายทหารประทวน 
 
 
                
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เจ้าหน้าที่ช านาญการก าลังพล 
๗๓๑๗๐ 

เจ้าหน้าที่ก าลังพล 
๗๓๑๕๐ 

 

การฝึกงานในหน้าที่ หรือ 
หลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนด 

การฝึกงานในหน้าที่ หรือ 
หลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนด 

เจ้าหน้าที่ฝึกหัดก าลังพล 
๗๓๑๓๐ 

 

การฝึกงานในหน้าที่ หรือ 
หลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนด 

ลูกมือก าลังพล 
๗๓๐๑๐ 

พันจ่าอากาศตรี - พันจ่าอากาศเอก 

จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศเอก 

จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศโท 

พลทหาร - จ่าอากาศตรี 



- ๑๘๕ - 
 
           ความช านาญทหารอากาศของนายทหารประทวน                  ลชทอ.๗๓๑๗๐ (ขั้นช านาญมาก) 
                       เจ้าหน้าที่ช านาญการก าลังพล 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.   ความช านาญโดยย่อ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสายงานก าลังพล โดยมีความช านาญมาก สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมดูแลผู้อ่ืนได้ 

๒.   หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานก าลังพล ที่ยุ่งยากซับซ้อน 
  ๒.๒ ช่วยเหลือนายทหารก าลังพลในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานก าลังพล 
  ๒.๓ ให้ค าแนะน า และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ก าลังพล   

๓.   คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งในระเบียบปฏิบัติ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานก าลังพล  
ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา  
   ๓.๑.๑ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติ 
ที่จ าเป็น 
   ๓.๑.๒ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  สาขาพาณิชยการ  
หรือสาขาอ่ืนที่เทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
  ๓.๒ การฝึก   
   ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องผ่านการฝึกงานในหน้าที่ เป็นคุณสมบัติ
ที่จ าเป็น 
  ๓.๓ ประสบการณ์     
   ผู้ที่ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศของจ าพวกทหารอ่ืน หากใช้คุณวุฒิการศึกษา 
ตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องส าเร็จการศึกษาหลักสูตรเจ้าหน้าที่ก าลังพล และมีประสบการณ์การปฏิบัติงาน 
ในสายงานก าลังพลติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๔ อ่ืน ๆ                  - 

๔.   เกณฑ์การครองยศ 
พันจ่าอากาศตรี - พันจ่าอากาศเอก 

 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๘๖ - 
 
                ความช านาญทหารอากาศของนายทหารประทวน                  ลชทอ.๗๓๑๕๐ (ขั้นช านาญ) 
                                    เจ้าหน้าที่ก าลังพล 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

๑.   ความช านาญโดยย่อ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสายงานก าลังพลที่ค่อนข้างยุ่งยากได้ และต้องควบคุม ก ากับดูแลในบางโอกาส 

๒.   หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานก าลังพล  
  ๒.๒ ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ช านาญการก าลังพล 
  ๒.๓ ให้ค าแนะน า และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝึกหัดก าลังพล   

๓.   คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานก าลังพลได้ดี ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา  
   ๓.๑.๑ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติ 
ที่จ าเป็น 
          ๓.๑.๒ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาพาณิชยการ หรือสาขาอ่ืน
ที่เทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
   ๓.๑.๓ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตร เหล่าทหารสารบรรณ จากโรงเรียนจ่าอากาศ  
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่าหลักสูตรดังกล่าว เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
  ๓.๒ การฝึก   
   ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒, ข้อ ๓.๑.๓ ต้องผ่านการฝึกงานในหน้าที่  
เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๓ ประสบการณ์     
   ผู้ที่ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศของจ าพวกทหารอ่ืน หากใช้คุณวุฒิการศึกษา 
ตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องส าเร็จการศึกษาหลักสูตรเจ้าหน้าที่ก าลังพล และปฏิบัติงานการปฏิบัติงานในสายงาน
ก าลังพลติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๔ อ่ืน ๆ                 - 

๔.   เกณฑ์การครองยศ 
จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศเอก 

 
 
 
 
 
 
 

 



- ๑๘๗ - 
 
               ความช านาญทหารอากาศของนายทหารประทวน                ลชทอ.๗๓๑๓๐ (ขั้นก่ึงช านาญ) 
                              เจ้าหน้าที่ฝึกหัดก าลังพล 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

๑.   ความช านาญโดยย่อ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสายงานก าลังพล โดยต้องการค าแนะน า และควบคุม ก ากับดูแล 

๒.   หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานก าลังพล ที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน  
  ๒.๒ ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ก าลังพล   

๓.   คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานก าลังพล ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา  
   ๓.๑.๑ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๑.๒ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
  ๓.๒ การฝึก   
   ผู้ ที่ ไม่ ส า เร็จการศึ กษาหลั กสู ตรตามข้อ  ๓ .๑ .๒ ต้องผ่ านการฝึกงาน ในหน้ าที่  
หรือส าเร็จการศึกษาหลักสูตรเจ้าหน้าที่ก าลังพล เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
 ๓.๓ ประสบการณ์   
   ผู้ที่ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศของจ าพวกทหารอ่ืน หากใช้คุณวุฒิการศึกษา 
ตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องส าเร็จการศึกษาหลักสูตรเจ้าหน้าที่ก าลังพล และปฏิบัติงานการปฏิบัติงานในสายงาน
ก าลังพลติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๔ อ่ืน ๆ                 - 

๔.   เกณฑ์การครองยศ 
จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศโท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๘๘ - 
 
                   ความช านาญทหารอากาศของนายทหารประทวน                ลชทอ.๗๓๐๑๐ (ขั้นลูกมือ) 
                                         ลูกมือก าลังพล 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.   ความช านาญโดยย่อ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสายงานก าลังพล โดยต้องการค าแนะน าอย่างละเอียด และควบคุม ก ากับดูแล 
อย่างใกล้ชิด 

๒.   หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ช่วยเหลือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานก าลังพล โดยต้องการค าแนะน า และควบคุมดูแล 
อย่างใกล้ชิด 

๓.   คุณสมบัติ 
 มีความรู้ระดับผิวเผินเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานก าลังพล ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา  
   มีพ้ืนฐานการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๒ การฝึก     - 
 ๓.๓ ประสบการณ์               -   
  ๓.๔ อ่ืน ๆ                         - 

๔.   เกณฑ์การครองยศ 
พลทหาร - จ่าอากาศตรี 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ความช านาญทหารอากาศจ าพวกทหารสวัสดิการ 
เลขหมายจ าพวก ๗๔ 

          
                                                       
           หน้า  

ค าน า             ๑๙๐      
แผนภูม ิ                  ๑๙๑  
ความช านาญทหารอากาศ 

ลชทอ.         ชื่อความช านาญ 

๗๔๑๗๐     เจ้าหน้าที่ช านาญการสวัสดิการ       ๑๙๒  
๗๔๑๕๐    เจ้าหน้าที่สวัสดิการ        ๑๙๓  
๗๔๑๓๐    เจ้าหน้าที่ฝึกหัดสวัสดิการ      ๑๙๔ 
๗๔๐๑๐    ลูกมือสวัสดิการ        ๑๙๕ 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๙๐ - 
 

ค าน า 
จ าพวกทหารสวัสดิการ 

 จ าพวกทหารสวัสดิการ มีหน้าที่ เกี่ยวกับการสวัสดิการ ครอบคลุมถึงการจัดด าเนินงาน 
ในด้านการบริการสงเคราะห์ การที่ดินและอาคารสงเคราะห์ การฌาปนกิจ การฌาปนสถาน การกุศล  
การไปรษณีย์สนามและกิจการทหารผ่านศึก การกสิกรรม การเลี้ยงสัตว์ การฝึกและส่งเสริมอาชีพ 
ให้แก่ ก าลังพลและครอบครัว การสโมสร การบริการและบันเทิง การพักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมและ
เผยแพร่ความรู้ทั่วไป การกีฬา การแข่งขัน การส่งเสริมกีฬา รวมถึงการเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกาย
ให้แก่ ก าลังพลและครอบครัว การบ ารุงรักษาสถานที่และอุปกรณ์กีฬา การร้านค้า ตลอดจนการจัดหาและ  
บริการสรรพสินค้าที่จ าเป็นแก่การครองชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๙๑ - 
 

แผนภูมิจ าพวกทหารนายทหารประทวน 
 
 
พันจ่าอากาศตรี - พันจ่าอากาศเอก 
 
 
 
 
 
  
จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศเอก 
 
 
 
 
 
 
 
จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศโท 
 
 
 
 
 
                
  
พลทหาร - จ่าอากาศตร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เจ้าหน้าที่ช านาญการสวัสดิการ 
๗๔๑๗๐ 

การฝึกงานในหน้าที่ หรือ 
หลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนด 

เจ้าหน้าที่สวัสดิการ 
๗๔๑๕๐ 

การฝึกงานในหน้าที่ หรือ 
หลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนด 

 

เจ้าหน้าที่ฝึกหัดสวัสดิการ 
๗๔๑๓๐ 

การฝึกงานในหน้าที่ หรือ 
หลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนด 

ลูกมือสวัสดิการ 
๗๔๐๑๐ 



- ๑๙๒ - 
 

             ความช านาญทหารอากาศของนายทหารประทวน               ลชทอ.๗๔๑๗๐ (ขั้นช านาญมาก) 
                        เจ้าหน้าที่ช านาญการสวัสดิการ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

๑.   ความช านาญโดยย่อ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสายงานสวัสดิการ โดยมีความช านาญมาก สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมดูแลผู้อ่ืนได้ 

๒.   หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ และสามารถน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี  และ 
มีความช านาญในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพในเรื่องดังนี้ 
  ๒.๑ ด าเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมทางด้านสวัสดิการ การบ ารุงขวัญ การไปรษณีย์สนาม   
การร้านค้า การบริการสินค้าและคลังสินค้า การสงเคราะห์ การสังคมสงเคราะห์ การบริการซักรีด การที่ดิน 
และอาคาร การฌาปนกิจ การฌาปนสถานและสุสาน กิจการทหารผ่านศึก การกสิกรรม การเลี้ยงสัตว์   
การฝึกและการส่งเสริมอาชีพ การสโมสร การบริการและบันเทิง การพักผ่อนหย่อนใจ การเผยแพร่ความรู้
การกีฬาการส่งเสริมการกีฬา การเสริมสร้างสมรรมภาพ การฝึกและการแข่งขันกีฬา การบ ารุงรักษาสถานที่  
และอุปกรณ์การกีฬา 
 ๒.๒ ช่วยเหลือนายทหารสวัสดิการ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานสวัสดิการ 
 ๒.๓ ให้ค าแนะน า และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สวัสดิการ 

๓.   คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งในระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานสวัสดิการ 
ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา  
   ๓.๑.๑ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติ 
ที่จ าเป็น 
          ๓.๑.๒ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า สาขาบัญชี
การตลาด เลขานุการ พาณิชยการ การเกษตร พลศึกษา เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ  
  ๓.๒ การฝึก     
   ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องผ่านการฝึกงานในหน้าที่ เป็นคุณสมบัติ
ที่จ าเป็น 
  ๓.๓ ประสบการณ์   
   ผู้ที่ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศของจ าพวกทหารอ่ืน หรือจ าพวกทหารเดียวกัน 
แต่ต่างสาขาจ าพวก หากใช้คุณวุฒิการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องมีประสบการณ์การปฏิบัติงานในสายงานสวัสดิการ
ติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๔ อ่ืน ๆ                      - 

๔.   เกณฑ์การครองยศ 
พันจ่าอากาศตรี - พันจ่าอากาศเอก 

 



- ๑๙๓ - 
 

               ความช านาญทหารอากาศของนายทหารประทวน                  ลชทอ.๗๔๑๕๐ (ขั้นช านาญ) 
                                  เจ้าหน้าทีส่วัสดิการ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

๑.   ความช านาญโดยย่อ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสายงานสวัสดิการที่ค่อนข้างยุ่งยากได้ และต้องควบคุม ก ากับดูแลในบางโอกาส 

๒.   หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ และสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสวัสดิการดังนี้ 
 ๒.๑ ด าเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมทางด้านสวัสดิการ การบ ารุงขวัญ การไปรษณีย์สนาม 
การร้านค้า การบริการสินค้าและคลังสินค้า การสงเคราะห์ การสังคมสงเคราะห์ การบริการซักรีด การที่ดิน
และอาคาร การฌาปนกิจ การฌาปนสถานและสุสาน กิจการทหารผ่านศึก การกสิกรรม การเลี้ยงสัตว์  
การฝึกและการส่งเสริมอาชีพ การสโมสร การบริการและบันเทิง การพักผ่อนหย่อนใจ การเผยแพร่ความรู้
การกีฬา การส่งเสริมการกีฬา การเสริมสร้างสมรรมภาพ การฝึกและการแข่งขันกีฬา การบ ารุงรักษาสถานที่ 
และอุปกรณ์การกีฬา 
 ๒.๒ ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ช านาญการสวัสดิการในการจัดด าเนินงานและปฏิบัติงานในสายงานสวัสดิการ 
 ๒.๓ ให้ค าแนะน า และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝึกหัดสวัสดิการ 

๓.   คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานสวัสดิการได้ดี ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา  
   ๓.๑.๑ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
         ๓.๑.๒ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  หรือเทียบเท่า สาขาบัญชี  
การตลาด เลขานุการ พาณิชยการ การเกษตร พลศึกษา เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
  ๓.๑.๓ ส าเร็จหลักสูตรจากโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า
หลักสูตรดังกล่าว เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
  ๓.๒ การฝึก   
   ๓.๒.๑ ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒, ข้อ ๓.๑.๓ ต้องผ่านการฝึกงานในหน้าที่  
เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๒.๒ ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๓ ต้องส าเร็จการศึกษาหลักสูตรของ 
สายวิทยาการที่ก าหนด เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๓ ประสบการณ์   
   ผู้ที่ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศของจ าพวกทหารอ่ืน หรือจ าพวกทหารเดียวกัน 
แต่ต่างสาขาจ าพวก หากใช้คุณวุฒิการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องส าเร็จการศึกษาหลักสูตรของสายวิทยาการ 
ที่ก าหนด และมีประสบการณ์การปฏิบัติงานในสายงานสวัสดิการติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า  
๙๐ วัน เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๔ อ่ืน ๆ                      - 

๔.   เกณฑ์การครองยศ 
จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศเอก 



- ๑๙๔ - 
 

              ความช านาญทหารอากาศของนายทหารประทวน                ลชทอ.๗๔๑๓๐ (ขั้นก่ึงช านาญ) 
                             เจ้าหน้าที่ฝึกหัดสวัสดิการ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

๑.   ความช านาญโดยย่อ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสายงานสวัสดิการ โดยต้องการค าแนะน า และควบคุม ก ากับดูแล 

๒.   หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานสวัสดิการ ที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน  
  ๒.๒ ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่สวัสดิการ   

๓.   คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกีย่วกับการปฏิบัติงานในสายงานสวัสดิการ ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา  
   ๓.๑.๑ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติ 
ที่จ าเป็น 
   ๓.๑.๒ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติ 
ที่ต้องการ 
  ๓.๒ การฝึก   
   ผู้ ที่ ไม่ ส า เร็จการศึ กษาหลั กสู ตรตามข้อ  ๓ .๑ .๒ ต้องผ่ านการฝึกงานในหน้ าที่  
หรือส าเร็จการศึกษาหลักสูตรเจ้าหน้าที่สวัสดิการ เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
 ๓.๓ ประสบการณ์   
   ผู้ที่ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศของจ าพวกทหารอ่ืน หรือจ าพวกทหารเดียวกัน 
แต่ต่างสาขาจ าพวก หากใช้คุณวุฒิการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องมีประสบการณ์การปฏิบัติงานในสายงานสวัสดิการ
ติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๔ อ่ืน ๆ                     - 

๔.   เกณฑ์การครองยศ 
จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศโท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๙๕ - 
 

               ความช านาญทหารอากาศของนายทหารประทวน                   ลชทอ.๗๔๐๑๐ (ขั้นลูกมือ) 
                                   ลูกมือสวัสดิการ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

๑.   ความช านาญโดยย่อ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสายงานสวัสดิการ โดยต้องการค าแนะน าอย่างละเอียด และควบคุม ก ากับ 
ดูแลอย่างใกล้ชิด 

๒.   หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ช่วยเหลือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานสวัสดิการ โดยต้องการค าแนะน า และควบคุม 
ดูแลอย่างใกล้ชิด 

๓.   คุณสมบัติ 
 มีความรู้ระดับผิวเผินเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานสวัสดิการ ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา  
   มีพ้ืนฐานการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๒ การฝึก     - 
 ๓.๓ ประสบการณ์               -   
  ๓.๔ อ่ืน ๆ                         - 

๔.   เกณฑ์การครองยศ 
พลทหาร - จ่าอากาศตรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ความช านาญทหารอากาศจ าพวกทหารการศึกษาและการฝึก 
เลขหมายจ าพวก ๗๕ 

 
          
                                                หน้า 

ค าน า              ๑๙๗ 
แผนภูม ิ            ๑๙๘ 
ความช านาญทหารอากาศ 

ลชทอ.         ชื่อความช านาญ 

๗๕๑๗๐   เจ้าหน้าที่ช านาญการการศึกษาและการฝึก    ๑๙๙ 
๗๕๑๕๐    เจ้าหน้าที่การศึกษาและการฝึก      ๒๐๐ 
๗๕๑๓๐    เจ้าหน้าที่ฝึกหัดการศึกษาและการฝึก     ๒๐๑ 
๗๕๐๑๐    ลูกมือการศึกษาและการฝึก        ๒๐๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๙๗ - 
 

ค าน า 
จ าพวกทหารการศึกษาและการฝึก 

 จ าพวกทหารการศึกษาและการฝึก หมายถึง ผู้ที่ปฏิบัติงานด้านการศึกษาและการฝึก เพ่ือพัฒนา
ก าลังพลในทุกสายวิทยาการของ ทอ. โดยมีลักษณะงานที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกัน ได้แก่ งานพัฒนาหลักสูตร 
งานโครงการศึกษา งานบริหารการศึกษา งานสอนฝึกอบรม งานวัดผลและประเมินผล รวมถึงงานเอกสาร
ต ารา งานสนับสนุนความรู้ในสายวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา การจัดเตรียมอุปกรณ์
การสอน เครื่องมือเครื่องใช้ในการศึกษา และงานช่างเขียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๙๘ - 
 

แผนภูมิจ าพวกทหารนายทหารประทวน 
 

 
 
 พันจ่าอากาศตรี - พันจ่าอากาศเอก 
 
 
 
 
 
   
 
 จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศเอก 
 
 
 
 
 
 
  
 จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศโท 
 
 
 
 
 
 
  

พลทหาร - จ่าอากาศตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 

เจ้าหน้าที่ช านาญการการศึกษาและการฝึก 
๗๕๑๗๐ 

การฝึกงานในหน้าที่ หรือ 
หลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนด 

เจ้าหน้าที่การศึกษาและการฝึก 
๗๕๑๕๐ 

การฝึกงานในหน้าที่ หรือ 
หลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนด 

เจ้าหน้าที่ฝึกหัดการศึกษาและการฝึก 
๗๕๑๓๐ 

การฝึกงานในหน้าที่ หรือ 
หลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนด 

ลูกมือการศึกษาและการฝึก 
๗๕๐๑๐ 



- ๑๙๙ - 
 

                ความช านาญทหารอากาศของนายทหารประทวน             ลชทอ.๗๕๑๗๐ (ขั้นช านาญมาก) 
                    เจ้าหน้าที่ช านาญการการศึกษาและการฝึก 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

๑.   ความช านาญโดยย่อ 
 สามารถปฏิบัติงานด้านการศึกษาและการฝึกในระดับช านาญมาก ประยุกต์ใช้ความรู้ หลักการ 
ระเบียบปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถควบคุมดูแลผู้อ่ืน 

๒.   หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑ ช่วยปฏิบัติงานด้านการศึกษาและการฝึกของหน่วย 
  ๒.๒ ช่วยเหลืองานของผู้บังคับบัญชา 
 ๒.๓ ให้ค าแนะน า ควบคุมดูแล การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การศึกษา 
 ๒.๔ สอน ฝึก อบรม ในสถาบันการศึกษาของกองทัพอากาศ 

๓.   คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งในระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานการศึกษาและ  
การฝึก ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา  
   ๓.๑.๑ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
          ๓.๑.๒ ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาขึ้นไปทางการศึกษา เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
  ๓.๒ การฝึก     
   ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องผ่านการฝึกงานในหน้าที่ เป็นคุณสมบัติ 
ที่จ าเป็น 
  ๓.๓ ประสบการณ์   
   ผู้ที่ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศของจ าพวกทหารอ่ืน หากใช้คุณวุฒิการศึกษา 
ตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องส าเร็จการศึกษาหลักสูตรเจ้าหน้าที่การศึกษาและการฝึก  และมีประสบการณ์ 
การปฏิบัติงานในสายงานการศึกษาและการฝึกติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน  
เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๔ อ่ืน ๆ                   - 

๔.   เกณฑ์การครองยศ 
พันจ่าอากาศตรี - พันจ่าอากาศเอก 

 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๐๐ - 
 

               ความช านาญทหารอากาศของนายทหารประทวน                   ลชทอ.๗๕๑๕๐ (ขั้นช านาญ) 
                          เจ้าหน้าที่การศึกษาและการฝึก 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

๑.   ความช านาญโดยย่อ 
 สามารถปฏิบัติงานด้านการศึกษาและการฝึกในระดับช านาญ น าหลักการ ระเบียบปฏิบัติไปใช้ 
ได้อย่างถูกต้องและต่อเนื่อง ตลอดจนสามารถควบคุมดูแลผู้อ่ืน 

๒.   หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ๒.๑ ช่วยปฏิบัติงานด้านการศึกษาและการฝึกของหน่วย 
 ๒.๒ ช่วยเหลืองานของผู้บังคับบัญชา 
  ๒.๓ ให้ค าแนะน า ควบคุมดูแล การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการศึกษา 
 ๒.๔ สอน ฝึก อบรม ในสถาบันการศึกษาของกองทัพอากาศ 

๓.   คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานการศึกษาและการฝึก 
ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา  
   ๓.๑.๑ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
          ๓.๑.๒ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรการศึกษา หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติ
ที่ต้องการ 
  ๓.๑.๓  ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรจากโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ  
หรือเทียบเท่าหลักสูตรดังกล่าว เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
  ๓.๒ การฝึก   
   ๓.๒.๑ ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒, ข้อ ๓.๑.๓ ต้องผ่านการฝึกงานในหน้าที่  
เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๒.๒ ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๓ ต้องส าเร็จการศึกษาหลักสูตรของ 
สายวิทยาการที่ก าหนด เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น  
  ๓.๓ ประสบการณ์  
   ผู้ที่ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศของจ าพวกทหารอ่ืน หรือจ าพวกทหารเดียวกัน 
แต่ต่างสาขาจ าพวก หากใช้คุณวุฒิการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องส าเร็จการศึกษาหลักสูตรของสายวิทยาการ 
ที่ก าหนด และมีประสบการณ์การปฏิบัติ งานในสายงานการศึกษาและการฝึกติดต่อกันมาแล้ว  
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๔ อ่ืน ๆ                  - 

๔.   เกณฑ์การครองยศ 
จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศเอก 

 
 
 



- ๒๐๑ - 
 

             ความช านาญทหารอากาศของนายทหารประทวน                  ลชทอ.๗๕๑๓๐ (ขั้นก่ึงช านาญ) 
                    เจ้าหน้าที่ฝึกหัดการศึกษาและการฝึก 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.   ความช านาญโดยย่อ 
 สามารถปฏิบัติงานด้านการศึกษาและการฝึกในระดับกึ่งช านาญ น าหลักการระเบียบปฏิบัติไปใช้ 
ได้อย่างถูกต้อง ภายใต้การก ากับดูแล 

๒.   หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ๒.๑ ช่วยปฏิบัติงานด้านการศึกษาและการฝึกของหน่วย  
  ๒.๒ ช่วยเหลืองานของผู้บังคับบัญชา  

๓.   คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานการศึกษาและการฝึก ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา  
   ๓.๑.๑ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๑.๒ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า และมีความรู้พ้ืนฐาน
ทางด้านคอมพิวเตอร์ เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
  ๓.๒ การฝึก   
   ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องผ่านการฝึกงานในหน้าที่ หรือส าเร็จ
การศึกษาหลักสูตรเจ้าหน้าที่การศึกษาและการฝึก เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
 ๓.๓ ประสบการณ์  
   ผู้ที่ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศของจ าพวกทหารอ่ืน หรือจ าพวกทหารเดียวกัน 
แต่ต่างสาขาจ าพวก หากใช้คุณวุฒิการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องมีประสบการณ์การปฏิบัติงานในสายงาน
การศึกษาและการฝึกติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๔ อ่ืน ๆ                  - 

๔.   เกณฑ์การครองยศ 
จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศโท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๐๒ - 
 

               ความช านาญทหารอากาศของนายทหารประทวน                     ลชทอ.๗๕๐๑๐ (ขั้นลูกมือ) 
                             ลูกมือการศึกษาและการฝึก 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.   ความช านาญโดยย่อ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสายงานการศึกษาและการฝึก โดยต้องการค าแนะน าอย่างละเอียด 
และควบคมุดูแลอย่างใกล้ชิด 

๒.   หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ช่วยเหลือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานการศึกษาและการฝึก โดยต้องการค าแนะน า 
และควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด 

๓.   คุณสมบัติ 
 มีความรู้ระดับผิวเผินเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานการศึกษาและการฝึก ประกอบด้วย  
  ๓.๑ การศึกษา  
   ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๒ การฝึก     - 
 ๓.๓ ประสบการณ์               -   
  ๓.๔ อ่ืน ๆ                         - 

๔.   เกณฑ์การครองยศ 
พลทหาร - จ่าอากาศตรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ความช านาญทหารอากาศจ าพวกทหารดุริยางค์ 
เลขหมายจ าพวก ๗๖ 

 
          
                                                หน้า 

ค าน า     ๒๐๔  
แผนภูม ิ                  ๒๐๕ 
ความช านาญทหารอากาศ 

ลชทอ.         ชื่อความช านาญ 

๗๖๑๙๐   นักดุริยางคช์ านาญการพิเศษ     ๒๐๖ 
๗๖๑๗๐    นักดุริยางคช์ านาญการ       ๒๐๗ 
๗๖๑๕๐    นักดุริยางค ์        ๒๐๘ 
๗๖๑๓๐    นักดุริยางคฝ์ึกหัด       ๒๐๙ 
๗๖๐๑๐    พลดุริยางค์       ๒๑๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๐๔ - 
 

ค าน า 
จ าพวกทหารดุริยางค์ 

  จ าพวกทหารดุริยางค์ หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในหน้าที่เกี่ยวกับงานในสายงานดุริยางค์  
อันได้แก่ การปฏิบัติเครื่องดนตรี การขับร้องการประพันธ์เพลง การเรียบเรียงเสียงประสาน การอ านวยเพลง 
การบ ารุงรักษา และซ่อมเครื่องดนตรี ตลอดจนการบริการด้านการดนตรี/ขับร้อง และการบันเทิง 
 
    
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๐๕ - 
 

แผนภูมิจ าพวกทหารนายทหารประทวน 
 

 
 
พันจ่าอากาศเอก - พันจ่าอากาศเอก (พิเศษ) 
 
 
 
 
   
 
      พันจ่าอากาศตรี - พันจ่าอากาศเอก 
 
 
 
 
 
  
 จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศเอก 
 
 

 
 
 
  

จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศโท 
 
 
 
 
 
 
 พลทหาร - จ่าอากาศตรี 
 
 
 
 

นักดุริยางค์ช านาญการพิเศษ 
๗๖๑๙๐ 

ผ่านการทดสอบจาก 
หน่วยหัวหน้าสายวิทยาการ 

นักดุริยางค์ช านาญการ 
๗๖๑๗๐ 

การฝึกงานในหน้าที่ หรือ 
หลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนด 

นักดุริยางค์ 
๗๖๑๕๐ 

การฝึกงานในหน้าที่ หรือ 
หลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนด 

นักดุริยางคฝ์ึกหัด 
๗๖๑๓๐ 

พลดุริยางค์ 
๗๖๐๑๐ 

การฝึกงานในหน้าที่ หรือ 
หลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนด 



- ๒๐๖ - 
 

           ความช านาญทหารอากาศของนายทหารประทวน                ลชทอ.๗๖๑๙๐ (ขั้นช านาญพิเศษ) 
                        นักดุริยางคช์ านาญการพิเศษ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

๑.   ความช านาญโดยย่อ 
 ปฏิบัติงานในสายงานดุริยางค์  เกี่ยวกับงานด้านดนตรี/ขับร้อง โดยมีความช านาญพิเศษ  
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมดูแลผู้อ่ืนได้ 

๒.   หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑ ปฏิบัติงานในสายงานดุริยางค์ เกี่ยวกับงานด้านดนตรี/ขับร้อง ที่ยุ่งยากซับซ้อน 
 ๒.๒ ช่วยเหลือนายทหารดุริยางค์ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านดนตรี/ขับร้อง 
 ๒.๓ ให้ค าแนะน า และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของนักดุริยางค์ช านาญการ 

๓.   คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งในระเบียบปฏิบัติในสายงานดุริยางค์ เกี่ยวกับงานดนตรี/ขับร้องอย่างดียิ่ง 
ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา  
   ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
 ๓.๒ การฝึก 
  ผ่านการทดสอบจากหน่วยหัวหน้าสายวิทยาการ เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
 ๓.๓ ประสบการณ์            - 
  ๓.๕ อ่ืน ๆ                      - 

๔.   เกณฑ์การครองยศ 
พันจ่าอากาศเอก - พันจ่าอากาศเอก (พิเศษ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



- ๒๐๗ - 
 

             ความช านาญทหารอากาศของนายทหารประทวน                ลชทอ.๗๖๑๗๐ (ขั้นช านาญมาก) 
                   นักดุริยางคช์ านาญการ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

๑.   ความช านาญโดยย่อ 
 ปฏิบัติงานในสายงานดุริยางค์ เกี่ยวกับงานดนตรี/ขับร้อง โดยมีความช านาญมาก สามารถปฏิบัติงาน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมดูแลผู้อ่ืนได้ 

๒.   หนา้ที่และความรับผิดชอบ 
 ๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการฝึกซ้อมและการบรรเลงเครื่องดนตรี/ขับร้อง 
 ๒.๒ ช่วยเหลือนักดุริยางคช์ านาญการพิเศษเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านดนตรี/ขับร้อง 
  ๒.๓ ให้ค าแนะน า และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของนักดุริยางค ์

๓.   คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งในระเบียบปฏิบัติในสายงานดุริยางค์เกี่ยวกับงานดนตรี/ขับร้อง  
  ๓.๑ การศึกษา  
   ๓.๑.๑ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๑.๒ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาศิลปการดนตรี  
หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
 ๓.๒ การฝึก   
   ผู้ที่ ไม่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒, ข้อ ๓.๑.๓ ต้องผ่านการฝึกงานในหน้าที่  
เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น  
  ๓.๓ ประสบการณ์   
   ผู้ที่ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศของจ าพวกทหารอ่ืน หรือจ าพวกทหารเดียวกัน 
แต่ต่างสาขาจ าพวก หากใช้คุณวุฒิการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องมีประสบการณ์การปฏิบัติงานในสายงาน
ดุริยางคต์ิดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๔ อ่ืน ๆ                 - 

๔.   เกณฑ์การครองยศ 
พันจ่าอากาศตรี - พันจ่าอากาศเอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๐๘ - 
 

              ความช านาญทหารอากาศของนายทหารประทวน                     ลชทอ.๗๖๑๕๐ (ขั้นช านาญ) 
                   นักดุริยางค ์
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

๑.   ความช านาญโดยย่อ 
 ปฏิบัติงานในสายงานดุริยางค์ เกี่ยวกับงานดนตรี/ขับร้องที่ค่อนข้างยุ่งยากได้ และต้องควบคุม 
ก ากับดูแลในบางโอกาส 

๒.   หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ๒.๑ ปฏิบัติงานและฝึกซ้อมเกี่ยวกับการบรรเลงเครื่องดนตรี บ ารุงรักษา การซ่อมแซม เครื่องดนตรี 
ที่ช ารุดได ้
  ๒.๒ ช่วยเหลือนักดุริยางคช์ านาญการเก่ียวกับการปฏิบัติงานด้านดนตรี/ขับร้อง 
  ๒.๓ ให้ค าแนะน า และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของนักดุริยางคฝ์ึกหัด 

๓.   คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบปฏิบัติในสายงานดุริยางค์เกี่ยวกับงานดนตรี/ขับร้องได้ดี 
ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา  
   ๓.๑.๑  ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๑.๒ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาศิลปการดนตรี  
หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
  ๓.๑.๓ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ จากโรงเรียนดุริยางค์
ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
  ๓.๒ การฝึก   
   ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒, ข้อ ๓.๑.๓ ต้องผ่านการฝึกงานในหน้าที่
เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น  
  ๓.๓ ประสบการณ์   
   ผู้ที่ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศของจ าพวกทหารอ่ืน หรือจ าพวกทหารเดียวกัน 
แต่ต่างสาขาจ าพวก หากใช้คุณวุฒิการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องมีประสบการณ์การปฏิบัติงานในสายงาน
ดุริยางค์ติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๔ อ่ืน ๆ                   - 

๔.   เกณฑ์การครองยศ 
จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศเอก 

 
 
 
 
 
 



- ๒๐๙ - 
 
            ความช านาญทหารอากาศของนายทหารประทวน                   ลชทอ.๗๖๑๓๐ (ขั้นก่ึงช านาญ) 
                 นักดุริยางค์ฝึกหัด 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

๑.   ความช านาญโดยย่อ 
 ปฏิบัติงานในสายงานดุริยางค์ เกี่ยวกับงานดนตรี/ขับร้อง โดยต้องการค าแนะน า และควบคุม 
ก ากับดูแล 

๒.   หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ๒.๑ ปฏิบัติ งานและฝึกซ้อมเกี่ยวกับการบรรเลงเครื่องดนตรี โดยต้องการค าแนะน า  
และควบคุมดูแล 
  ๒.๒ ช่วยเหลือนักดุริยางคเ์กี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านดนตรี/ขับร้อง   

๓.   คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นในสายงานดุริยางค์ เกี่ยวกับงานดนตรี/ขับร้องได้ดี ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา  
   ๓.๑.๑ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๑.๒ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติ 
ที่ต้องการ 
  ๓.๒ การฝึก  
   ผู้ ที่ ไม่ ส า เร็จการศึกษาหลักสู ตรตามข้อ  ๓ .๑ .๒  ต้ องผ่ านการฝึกงานในหน้ าที่  
หรือส าเร็จการศึกษาหลักสูตรนายทหารประทวนดุริยางค์ เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
 ๓.๓ ประสบการณ์   
   ผู้ที่ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศของจ าพวกทหารอ่ืน หรือจ าพวกทหารเดียวกัน 
แต่ต่างสาขาจ าพวก หากใช้คุณวุฒิการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องมีประสบการณ์การปฏิบัติงานในสายงาน
ดุริยางค์ติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๔ อ่ืน ๆ                  - 

๔.   เกณฑ์การครองยศ 
จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศโท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๑๐ - 
 

                   ความช านาญทหารอากาศของนายทหารประทวน                 ลชทอ.๗๖๐๑๐ (ขั้นลูกมือ) 
                            พลดุริยางค ์
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.   ความช านาญโดยย่อ 
 ปฏิบัติงานในสายงานดุริยางค์ โดยต้องการค าแนะน าอย่างละเอียด และต้องควบคุม ก ากับดูแล
อย่างใกล้ชิด 

๒.   หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ช่วยเหลือการปฏิบัติงานในสายงานดุริยางค์ โดยต้องการค าแนะน าและควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด 

๓.   คุณสมบัติ 
 มีความรู้ระดับผิวเผินเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานดุริยางค์ ประกอบด้วย  
  ๓.๑ การศึกษา  
   มีพ้ืนฐานการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๒ การฝึก    -  
 ๓.๓ ประสบการณ์               -   
 ๓.๔ อ่ืน ๆ                         - 

๔.   เกณฑ์การครองยศ 
พลทหาร - จ่าอากาศตรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ความช านาญทหารอากาศจ าพวกทหารสารวัตร 
เลขหมายจ าพวก ๗๗ 

          
                                                       
           หน้า  

ค าน า                 ๒๑๒  
แผนภูม ิ                 ๒๑๓  
ความช านาญทหารอากาศ 

ลชทอ.         ชื่อความช านาญ 

๗๗๑๗๐     ผู้บังคับหมู่ทหารสารวัตร       ๒๑๔  
๗๗๑๕๐    รองผู้บังคับหมู่ทหารสารวัตร      ๒๑๕  
๗๗๑๓๐    รองผู้บังคับหมู่ทหารสารวัตร      ๒๑๖ 
๗๗๐๑๐    พลสารวัตร        ๒๑๗ 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๑๒ - 
 

ค าน า 
จ าพวกทหารสารวัตร 

  จ าพวกทหารสารวัตร มีหน้าที่ ในการด าเนินการ ประสานงานและติดตาม ควบคุม ก ากับ ดูแล  
ชี้แจง ให้ค าแนะน าและรับผิดชอบในสายงานสารวัตรทหารเกี่ยวกับ การตรวจตราควบคุมให้ทหาร  
ข้าราชการกลาโหมพลเรือน และลูกจ้างในสังกัดกระทรวงกลาโหมอยู่ในระเบียบวินัย และศีลธรรมอันดี   
การว่ากล่าวตักเตือนและจับกุม ทหาร ข้าราชการกลาโหมพลเรือน และลูกจ้าง ในสังกัดกระทรวงกลาโหม 
ที่กระท าความผิด การสอบสวนคดีอาญา ซึ่งอยู่ในอ านาจศาลทหาร การควบคุม การจราจรในกิจการทหาร  
การรักษาความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อย และอารักขาบุคคลส าคัญ การปฏิบัติเกี่ยวกับการเรือนจ าทหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๑๓ - 
                     

แผนภูมิจ าพวกทหารนายทหารประทวน 
 
 

  
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้บังคับหมู่ทหารสารวัตร 
๗๗๑๗๐ 

พันจ่าอากาศตรี - พันจ่าอากาศเอก
เอก 

จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศเอก
เอก 

จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศโท 

พลทหาร - จ่าอากาศตรี 

การฝึกงานในหน้าที่ หรือ 
หลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนด 

รองผู้บังคับหมู่ทหารสารวัตร 
๗๗๑๕๐ 

การฝึกงานในหน้าที่ หรือ 
หลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนด 

รองผู้บังคับหมู่ทหารสารวัตร 
๗๗๑๓๐ 

การฝึกงานในหน้าที่ หรือ 
หลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนด 

พลสารวัตร 
๗๗๐๑๐ 



- ๒๑๔ - 
 

                ความช านาญทหารอากาศของนายทหารประทวน            ลชทอ.๗๗๑๗๐ (ขั้นช านาญมาก) 
                               ผู้บังคับหมู่ทหารสารวัตร 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

๑.   ความช านาญโดยย่อ 
 ปฏิบัติ งานเกี่ยวกับสายงานสารวัตรทหาร และงานเรือนจ าทหาร โดยมีช านาญมาก  
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถควบคุมดูแลผู้อ่ืนได้ 

๒.   หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานสารวัตรทหาร และงานเรือนจ าทหารที่ยุ่งยากซับซ้อน 
 ๒.๒ ช่วยเหลือนายทหารสารวัตรในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานสารวัตรทหารและ
งานเรือนจ าทหาร 
 ๒.๓ ให้ค าแนะน า และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สารวัตรทหาร 

๓.   คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งในระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานสารวัตรทหารและ
การเรือนจ าทหาร ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา  
   ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๒ การฝึก    
   ผ่านการฝึกงานในหน้าที่ เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น  
  ๓.๓ ประสบการณ์                 - 
  ๓.๔ อ่ืน ๆ                           - 

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
พันจ่าอากาศตรี - พันจ่าอากาศเอก 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๑๕ - 
 

                 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารประทวน                ลชทอ.๗๗๑๕๐ (ขั้นช านาญ) 
                              รองผู้บังคับหมู่ทหารสารวัตร 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

๑.   ความช านาญโดยย่อ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสายงานสารวัตรทหาร และงานเรือนจ าทหารที่ค่อนข้างยุ่งยากและต้องควบคุม 
ก ากับดูแลในบางโอกาส 

๒.   หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานสารวัตรทหาร และงานเรือนจ าทหาร 
 ๒.๒ ช่วยเหลืองานผู้บังคับหมู่ทหารสารวัตร 
 ๒.๓ ให้ค าแนะน า และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพลสารวัตร 

๓.   คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานสารวัตรทหาร  
ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา 
  ๓.๑.๑ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๑.๒ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตร เหล่ าทหารสารวัตร จากโรงเรียนจ่ าอากาศ   
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่าหลักสูตรดังกล่าว เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
 ๓.๒ การฝึก 
   ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องผ่านการฝึกงานในหน้าที่ เป็นคุณสมบัติ
ที่จ าเป็น  
  ๓.๓ ประสบการณ์            - 
  ๓.๔ อ่ืน ๆ                      - 

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศเอก 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๑๖ - 
 

                ความช านาญทหารอากาศของนายทหารประทวน               ลชทอ.๗๗๑๓๐ (ขั้นก่ึงช านาญ) 
                             รองผู้บังคับหมู่ทหารสารวัตร 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

๑.   ความช านาญโดยย่อ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสายงานสารวัตรทหาร และงานเรือนจ าทหารที่ค่อนข้างยุ่งยากและต้องควบคุม 
ก ากับดูแลในบางโอกาส 

๒.   หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานสารวัตรทหาร และงานเรือนจ าทหาร 
 ๒.๒ ช่วยเหลืองานผู้บังคับหมู่ทหารสารวัตร 
 ๒.๓ ให้ค าแนะน า และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพลสารวัตร 

๓.   คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานสารวัตรทหาร
ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา 
  ๓.๑.๑  ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติ 
ที่จ าเป็น 
   ๓.๑.๒  ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติ 
ที่ต้องการ    
 ๓.๒ การฝึก 
   ผู้ ที่ ไม่ ส า เร็จการศึกษาหลักสู ตรตามข้อ  ๓ .๑ .๒  ต้ องผ่ านการฝึกงานในหน้ าที่  
หรือส าเร็จการศึกษาหลักสูตร เหล่าทหารสารวัตร ส าหรับนายทหารประทวน เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
 ๓.๓ ประสบการณ์   
   ผู้ที่ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศของจ าพวกทหารอ่ืน หรือจ าพวกทหารเดียวกัน 
แต่ต่างสาขาจ าพวก หากใช้คุณวุฒิการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องมีประสบการณ์การปฏิบัติงานในสายงาน
สารวัตรทหารติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๔ อ่ืน ๆ                 - 

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศเอก 

   
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๑๗ - 
 

                     ความช านาญทหารอากาศของนายทหารประทวน               ลชทอ.๗๗๐๑๐ (ขั้นลูกมือ) 
                                             พลสารวัตร 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.   ความช านาญโดยย่อ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสายงานสารวัตรทหาร โดยต้องการค าแนะน าอย่างละเอียดและควบคุมดูแล
อย่างใกล้ชิด 

๒.   หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ช่วยเหลือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานสารวัตรทหาร และงานเรือนจ าทหาร โดยต้องการ
ค าแนะน าและควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด 

๓.   คุณสมบัติ 
 มีความรู้ระดับผิวเผินเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานสารวัตรทหาร ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา 
   มีพ้ืนฐานการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๒ การฝึก 
   ส าเร็จหลักสูตรทหารสารวัตรส าหรับพลทหาร หรือหลักสูตรผู้คุมเรือนจ าทหารส าหรับพลทหาร 
จากส านักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
 ๓.๓ ประสบการณ์           - 
  ๓.๔  อ่ืน ๆ                     - 

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
พลทหาร - จ่าอากาศตรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ความช านาญทหารอากาศจ าพวกทหารอากาศโยธิน 
เลขหมายจ าพวก ๗๘ 

 
            หน้า 
ค าน า             ๒๑๙  
แผนภูมิ             ๒๒๐  
ความช านาญทหารอากาศ 

ลชทอ.    ชื่อความช านาญ 

๗๘๑๗๐   รองผู้บังคับหมวดทหารราบ     ๒๒๑  
๗๘๑๕๐    ผู้บังคับหมู่ทหารราบ      ๒๒๒ 
๗๘๑๓๐    รองผู้บังคับหมู่ทหารราบ     ๒๒๓ 

๗๘๒๗๐   รองผู้บังคับหมวดทหารป้องกันต่อสู้อากาศยาน   ๒๒๔ 
๗๘๒๕๐    ผู้บังคับหมู่ทหารป้องกันต่อสู้อากาศยาน    ๒๒๕ 
๗๘๒๓๐    รองผู้บังคับหมู่ทหารป้องกันต่อสู้อากาศยาน  ๒๒๖ 

๗๘๓๗๐   เจ้าหน้าที่ตรวจแนะน าปฏิบัติการพิเศษ   ๒๒๗ 
๗๘๓๕๐    เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการพิเศษ     ๒๒๘ 
๗๘๓๓๐    เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการพิเศษ     ๒๒๙ 

๗๘๐๑๐    ลูกแถวอากาศโยธิน      ๒๓๐ 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๑๙ - 
 

ค าน า 
จ าพวกทหารอากาศโยธิน 

  จ าพวกทหารอากาศโยธิน หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในหน้าที่เกี่ยวกับงานในสายงาน
อากาศโยธิน ซึ่งประกอบด้วย 

  การทหารราบ อันได้แก่ การใช้ก าลังต่อสู้ป้องกันและรักษาที่ตั้งทางทหาร และหน่วยที่ตั้ง 
ของทางราชการจากการโจมตีทางภาคพ้ืนดิน 

  การป้องกันต่อสู้อากาศยาน อันได้แก่ การใช้ก าลังต่อสู้ป้องกันและรักษาที่ตั้งทางทหารและ 
หน่วยที่ตั้งของทางราชการจากการโจมตีทางภาคอากาศ 

  การปฏิบัติการพิเศษ อันได้แก่ การคุ้มครองป้องกัน อารักขาบุคคลส าคัญ ตลอดจนการช่วยเหลือ 
การชิงคืนบุคคลส าคัญ รวมทั้งการปฏิบัติการช่วยเหลือและกู้ภัยการยึดคืนอากาศยานที่ถูกยึดครอง  
โดยผู้ก่อการร้าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                      แผนภูมิจ ำพวกทหำรของนำยทหำรประทวน 

 

  

รองผู้บังคับหมวดทหารราบ 
๗๘๑๗๐ 

จ่าอากาศตรี - 
จ่าอากาศเอก 

รองผู้บังคับหมวดทหารป้องกันต่อสู้อากาศยาน 
๗๘๒๗๐ 

พันจ่าอากาศตรี - 
พันจ่าอากาศเอก  

เจ้าหน้าที่ตรวจแนะน าปฏิบัติการพิเศษ 
๗๘๓๗๐ 

ผู้บังคับหมู่ทหารราบ 
๗๘๑๕๐ 

ผู้บังคับหมู่ทหารป้องกันต่อสู้อากาศยาน 
๗๘๒๕๐ 

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการพิเศษ 
๗๘๓๕๐ 

รองผู้บังคับหมู่ทหารราบ 
๗๘๑๓๐ 

จ่าอากาศตรี - 
จ่าอากาศโท 

รองผู้บังคับหมู่ทหารป้องกันต่อสู้อากาศยาน 
๗๘๒๓๐ 

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการพิเศษ 
๗๘๓๓๐ 

การฝึกงานในหน้าที่ หรือ 
หลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนด 

พลทหาร - 
จ่าอากาศตรี 

การฝึกงานในหน้าที่ หรือ 
หลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนด 

ลูกแถวอากาศโยธิน 
๗๘๐๑๐ 

การฝึกงานในหน้าที่ หรือ 
หลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนด 

- ๒๒๐ - 

- ๒๑๖ - 



- ๒๒๑ - 
 
               ความช านาญทหารอากาศของนายทหารประทวน              ลชทอ.๗๘๑๗๐ (ข้ันช านาญมาก) 
                            รองผู้บังคับหมวดทหารราบ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

๑.   ความช านาญโดยย่อ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทหารราบ โดยมีความช านาญมาก สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และสามารถควบคุมดูแลผู้อ่ืนได้ 

๒.   หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทหารราบที่ยุ่งยากซับซ้อน 
 ๒.๒ ช่วยเหลือนายทหารอากาศโยธิน (อากาศโยธิน) ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทหารราบ 
 ๒.๓ ให้ค าแนะน า และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้บังคับหมู่ทหารราบ  

๓.   คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งในระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านการทหารราบ ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา   
    ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๒ การฝึก     
    ผ่านการฝึกงานในหน้าที่ เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๓ ประสบการณ์               - 
  ๓.๔ อ่ืน ๆ                         - 

๔.   เกณฑ์การครองยศ 
พันจ่าอากาศตรี - พันจ่าอากาศเอก 

 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๒๒ - 
                  
                  ความช านาญทหารอากาศของนายทหารประทวน               ลชทอ.๗๘๑๕๐ (ข้ันช านาญ) 
                                    ผู้บังคับหมู่ทหารราบ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

๑.   ความช านาญโดยย่อ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทหารราบ ที่ค่อนข้างยุ่งยากได้ และต้องควบคุม ก ากับดูแลในบางโอกาส 

๒.   หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทหารราบ 
 ๒.๒ ช่วยเหลือรองผู้บังคับหมวดทหารราบ 
 ๒.๓ ให้ค าแนะน า และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของรองผู้บังคับหมู่ทหารราบ 

๓.   คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการทหารราบได้ดี ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา 
   ๓.๑.๑ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติ 
ที่จ าเป็น 
  ๓.๑.๒ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตร เหล่าทหารอากาศโยธิน จากโรงเรียนจ่าอากาศ  
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่าหลักสูตรดังกล่าว เป็นคุณสมบัตทิี่ต้องการ 
 ๓.๒ การฝึก     
   ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องผ่านการฝึกงานในหน้าที่ เป็นคุณสมบัติ 
ที่จ าเป็น 
  ๓.๓ ประสบการณ์          -    
  ๓.๔ อ่ืน ๆ                    - 

๔.   เกณฑ์การครองยศ 
จ่าอากาศตรี -  จ่าอากาศเอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๒๓ - 
                  
                    ความช านาญทหารอากาศของนายทหารประทวน          ลชทอ.๗๘๑๓๐ (ข้ันกึ่งช านาญ) 
                                    รองผู้บังคับหมู่ทหารราบ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.   ความช านาญโดยย่อ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทหารราบ โดยต้องการค าแนะน า และควบคุม ก ากับดูแล 

๒.   หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทหารราบ ที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน 
 ๒.๒ ช่วยเหลือผู้บังคับหมู่ทหารราบ 

๓.   คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับงานด้านการทหารราบ ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา 
      ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
 ๓.๒ การฝึก 
  ๓.๒.๑ ส าเร็จหลักสูตรทหารอากาศโยธินชั้นจ่าอากาศ หรือหลักสูตรผู้บังคับสุนัขทหาร
หรือหลักสูตรค้นหาและช่วยชีวิต หรือหลักสูตรจู่โจมของกองทัพบก หรือหลักสูตรนักท าลายใต้น้ าจู่โจม  
ของกองทัพเรือ เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๒.๒ ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๒.๑ ต้องผ่านการฝึกงานในหน้าที่  
เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๓ ประสบการณ์            - 
 ๓.๔ อ่ืน ๆ                      - 

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศโท 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๒๔ - 
 
               ความช านาญทหารอากาศของนายทหารประทวน              ลชทอ.๗๘๒๗๐ (ข้ันช านาญมาก) 
                 รองผู้บังคับหมวดทหารป้องกันต่อสู้อากาศยาน 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.   ความช านาญโดยย่อ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันต่อสู้อากาศยาน โดยมีความช านาญมาก สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมดูแลผู้อ่ืนได้ 

๒.   หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ๒.๑  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันต่อสู้อากาศยาน ที่ยุ่งยากซับซ้อน 
 ๒.๒  ช่วยเหลือนายทหารอากาศโยธิน (ต่อสู้อากาศโยธิน) ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกัน
ต่อสู้อากาศยาน 
 ๒.๓  ให้ค าแนะน า และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของรองผู้บังคับหมู่ทหารป้องกันต่อสู้อากาศยาน 

๓.   คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งในระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันต่อสู้อากาศยาน ประกอบด้วย 
  ๓.๑  การศึกษา   
     ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๒  การฝึก     
     ผ่านการฝึกงานในหน้าที่ เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๓  ประสบการณ์               - 
  ๓.๔  อ่ืน ๆ                         - 

๔.   เกณฑ์การครองยศ 
พันจ่าอากาศตรี - พันจ่าอากาศเอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๒๕ - 
                  
                 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารประทวน                ลชทอ.๗๘๒๕๐ (ข้ันช านาญ) 
                       ผู้บังคับหมู่ทหารป้องกันต่อสู้อากาศยาน 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

๑.   ความช านาญโดยย่อ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันต่อสู้อากาศยานที่ค่อนข้างยุ่งยากได้ และต้องควบคุม ก ากับดูแล 
ในบางโอกาส 

๒.   หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันต่อสู้อากาศยาน 
 ๒.๒ ช่วยเหลือรองผู้บังคับหมวดทหารป้องกันต่อสู้อากาศยาน 
 ๒.๓ ให้ค าแนะน า และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของรองผู้บังคับหมู่ทหารป้องกันต่อสู้อากาศยาน 

๓.   คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการป้องกันต่อสู้อากาศยานได้ดี  
ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา 
   ๓.๑.๑ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติ 
ที่จ าเป็น 
  ๓.๑.๒ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตร เหล่าทหารอากาศโยธิน จากโรงเรียนจ่าอากาศ 
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่าหลักสูตรดังกล่าว เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
 ๓.๒ การฝึก     
   ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องผ่านการฝึกงานในหน้าที่ เป็นคุณสมบัติ 
ที่จ าเป็น 
  ๓.๓ ประสบการณ์           -    
  ๓.๔ อ่ืน ๆ                     - 

๔.   เกณฑ์การครองยศ 
จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศเอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๒๖ - 
                  
                    ความช านาญทหารอากาศของนายทหารประทวน           ลชทอ.๗๘๒๓๐ (ข้ันกึ่งช านาญ) 
                        รองผู้บังคับหมู่ทหารป้องกันต่อสู้อากาศยาน 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.   ความช านาญโดยย่อ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับป้องกันและต่อสู้อากาศยาน โดยต้องการค าแนะน า และควบคุม ก ากับดูแล 

๒.   หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันและต่อสู้อากาศยาน ที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน 
 ๒.๒ ช่วยเหลือรองผู้บังคับหมู่ทหารป้องกันต่อสู้อากาศยาน 

๓.   คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับงานด้านการป้องกันต่อสู้อากาศยาน ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา 
   ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
 ๓.๒ การฝึก 
  ๓.๒.๑ ส าเร็จหลักสูตร บ.เป้าบินของกองทัพอากาศ, หลักสูตรจรวดต่อสู้อากาศยานหรือ
เทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๒.๒ ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๒.๑ ต้องผ่านการฝึกงานในหน้าที่  
เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๓ ประสบการณ์            - 
 ๓.๔ อ่ืน ๆ                      - 

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศโท 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๒๗ - 
                  
                ความช านาญทหารอากาศของนายทหารประทวน             ลชทอ.๗๘๓๗๐ (ข้ันช านาญมาก) 
                      เจ้าหน้าที่ตรวจแนะน าปฏิบัติการพิเศษ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

๑.   ความช านาญโดยย่อ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปฏิบัติการพิเศษ โดยมีความช านาญมาก สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมดูแลผู้อ่ืนได้ 

๒.   หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปฏิบัติการพิเศษ ที่ยุ่งยากซับซ้อน 
 ๒.๒ ช่วยเหลือนายทหารอากาศโยธิน (ปฏิบัติการพิ เศษ) ในการปฏิบัติ งานเกี่ยวกับ 
การปฏิบัติการพิเศษ 
  ๓.๓ ให้ค าแนะน า และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการพิเศษ 

๓.   คุณสมบัติ 
 ๓.๑ การศึกษา 
   ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
 ๓.๒ การฝึก 
  ผ่านการฝึกงานในหน้าที่ เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๓ ประสบการณ์               - 
 ๓.๔ อ่ืน ๆ            
   ผ่านการตรวจสอบการไว้วางใจ ชั้น “ลับที่สุด” เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
พันจ่าอากาศตรี - พันจ่าอากาศเอก 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๒๘ - 
                  
                ความช านาญทหารอากาศของนายทหารประทวน                 ลชทอ.๗๘๓๕๐ (ข้ันช านาญ) 
                               เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการพิเศษ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

๑.   ความช านาญโดยย่อ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปฏิบัติการพิเศษที่ค่อนข้างยุ่งยากได้ และต้องควบคุม ก ากับดูแลในบางโอกาส 

๒.   หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปฏิบัติการพิเศษ 
 ๒.๒ ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตรวจแนะน าปฏิบัติการพิเศษ 
  ๓.๓ ให้ค าแนะน า และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการพิเศษ (อัตรา จ.อ.) 

๓.   คุณสมบัติ 
  มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติการพิเศษได้ดี ประกอบด้วย 
 ๓.๑ การศึกษา 
   ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
 ๓.๒ การฝึก 
  ผ่านการฝึกงานในหน้าที่ เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๓ ประสบการณ์                  - 
 ๓.๔ อ่ืน ๆ            
   ผ่านการตรวจสอบการไว้วางใจ ชั้น “ลับที่สุด” เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศเอก 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๒๙ - 
                  
              ความช านาญทหารอากาศของนายทหารประทวน                ลชทอ.๗๘๓๓๐ (ข้ันกึ่งช านาญ) 
                             เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการพิเศษ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

๑.   ความช านาญโดยย่อ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปฏิบัติการพิเศษ โดยต้องการค าแนะน า และควบคุม ก ากับดูแล 

๒.   หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปฏิบัติการพิเศษ ที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน 
 ๒.๒ ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการพิเศษ (อัตรา พ.อ.อ)   

๓.   คุณสมบัติ 
  ๓.๑ การศึกษา 
   ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
 ๓.๒ การฝึก 
  ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรการปฏิบัติการพิเศษของกองทัพอากาศ เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๓ ประสบการณ์                - 
 ๓.๔ อ่ืน ๆ            
   ผ่านการตรวจสอบการไว้วางใจ ชั้น “ลับที่สุด” เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศโท 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๓๐ - 
                  
                   ความช านาญทหารอากาศของนายทหารประทวน                ลชทอ.๗๘๐๑๐ (ข้ันลูกมือ) 
                                      ลูกแถวอากาศโยธิน 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

๑.   ความช านาญโดยย่อ 
 ปฏิบัติงานในสายงานอากาศโยธิน โดยต้องการค าแนะน าอย่างละเอียด และควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด 

๒.   หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ช่วยเหลือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานอากาศโยธิน โดยต้องการค าแนะน าและควบคุม 
ดูแลอย่างใกล้ชิด 

๓.   คุณสมบัติ 
  มีความรู้ระดับผิวเผินเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานอากาศโยธิน ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา 
   มีพ้ืนฐานการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
 ๓.๒ การฝึก 
  ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรอากาศโยธินส าหรับพลทหาร เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๓ ประสบการณ์             - 
 ๓.๔ อ่ืน ๆ                       -   

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
พลทหาร - จ่าอากาศตรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ความช านาญทหารอากาศจ าพวกทหารการข่าวกรอง 
เลขหมายจ าพวก ๘๐ 

 
                             หน้า 
ค ำน ำ            ๒๓๒ 
แผนภูมิ            ๒๓๓ 
ควำมช ำนำญทหำรอำกำศ 

ลชทอ.    ชื่อความช านาญ 

๘๐๑๗๐   เจ้ำหน้ำที่ช ำนำญกำรข่ำวกรอง    ๒๓๔ 
๘๐๑๕๐    เจ้ำหน้ำที่กำรข่ำวกรอง     ๒๓๕ 
๘๐๑๓๐    เจ้ำหน้ำที่ฝึกหัดกำรข่ำวกรอง     ๒๓๖ 
๘๐๐๑๐    ลูกมือกำรข่ำวกรอง      ๒๓๗ 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๓๒ - 
 

ค าน า 
จ าพวกทหารการข่าวกรอง 

   จ ำพวกทหำรกำรข่ำวกรอง หมำยถึง ผู้ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถในหน้ำที่เกี่ยวกับงำนในสำยงำน
ด้ำนกำรข่ำว อันได้แก่ กำรรวบรวม กำรประเมินค่ำ กำรสนธิกรรม กำรตีควำม  กำรกระจำยข่ำวกรอง  
กำรบรรยำยสรุป แผนที่ กำรป้องกันกำรจำรกรรม กำรบ่อนท ำลำย กำรก่อวินำศกรรม และกำรรักษำ 
ควำมปลอดภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๓๓ - 
 

แผนภูมิจ าพวกทหารนายทหารประทวน 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เจ้ำหน้ำที่ช ำนำญกำรข่ำวกรอง 
๘๐๑๗๐ 

กำรฝึกงำนในหน้ำที่ หรือ 
หลักสูตรที่กองทัพอำกำศก ำหนด 

เจ้ำหน้ำที่กำรข่ำวกรอง 
๘๐๑๕๐ 

กำรฝึกงำนในหน้ำที่ หรือ 
หลักสูตรที่กองทัพอำกำศก ำหนด 

เจ้ำหน้ำที่ฝึกหัดกำรข่ำวกรอง 
๘๐๑๓๐ 

กำรฝึกงำนในหน้ำที่ หรือ 
หลักสูตรที่กองทัพอำกำศก ำหนด 

ลูกมือกำรข่ำวกรอง 
๘๐๐๑๐ 

พันจ่ำอำกำศตรี - พันจ่ำอำกำศเอก 

จ่ำอำกำศตรี - จ่ำอำกำศเอก 

จ่ำอำกำศตรี - จ่ำอำกำศโท 

พลทหำร - จ่ำอำกำศตรี 



- ๒๓๔ - 
 
           ควำมช ำนำญทหำรอำกำศของนำยทหำรประทวน                 ลชทอ.๘๐๑๗๐ (ข้ันช ำนำญมำก) 
                      เจ้ำหน้ำที่ช ำนำญกำรข่ำวกรอง 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

๑.   ควำมช ำนำญโดยย่อ 
 ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับสำยงำนกำรข่ำวกรอง โดยมีควำมช ำนำญมำก สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ และสำมำรถควบคุมดูแลผู้อ่ืนได้ 

๒.   หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
 ๒.๑ ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับงำนในสำยงำนกำรข่ำวกรองที่ยุ่งยำกซับซ้อน 
 ๒.๒ ช่วยเหลือนำยทหำรข่ำวในกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับงำนในสำยงำนกำรข่ำวกรอง 
 ๒.๓ ให้ค ำแนะน ำ และควบคุมดูแลกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่กำรข่ำวกรอง 

๓.   คุณสมบัติ 
 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ลึกซึ้งในระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนในสำยงำนข่ำวกรอง 
ประกอบด้วย 
  ๓.๑ กำรศึกษำ   
    ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรมัธยมศึกษำตอนต้น หรือเทียบเท่ำ เป็นคุณสมบัติที่จ ำเป็น 
  ๓.๒ กำรฝึก     
    ผ่ำนกำรฝึกงำนในหน้ำที่ เป็นคุณสมบัติที่จ ำเป็น 
  ๓.๓ ประสบกำรณ์               - 
  ๓.๔ อ่ืน ๆ                         - 

๔.   เกณฑ์กำรครองยศ 
พันจ่ำอำกำศตรี - พันจ่ำอำกำศเอก 

 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๓๕ - 
 

               ควำมช ำนำญทหำรอำกำศของนำยทหำรประทวน                   ลชทอ.๘๐๑๕๐ (ข้ันช ำนำญ) 
                               เจ้ำหน้ำที่กำรข่ำวกรอง 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.   ควำมช ำนำญโดยย่อ 
 ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับสำยงำนกำรข่ำวกรองที่ค่อนข้ำงยุ่งยำกได้ และต้องควบคุม ก ำกับดูแลในบำงโอกำส 

๒.   หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
 ๒.๑ ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับงำนในสำยงำนกำรข่ำวกรอง 
  ๒.๒ ช่วยเหลืองำนเจ้ำหน้ำที่ช ำนำญกำรข่ำวกรอง 
  ๒.๓ ให้ค ำแนะน ำ และควบคุมดูแลกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ฝึกหัดกำรข่ำวกรอง 

๓.   คุณสมบัติ 
 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนในสำยงำนกำรข่ำวกรองได้ดี ประกอบด้วย 
  ๓.๑ กำรศึกษำ 
   ๓.๑.๑ ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรมัธยมศึกษำตอนต้นหรือเทียบเท่ำ เป็นคุณสมบัติที่จ ำเป็น 
   ๓.๑.๒ ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ หรือเทียบเท่ำ เป็นคุณสมบัติ 
ที่ต้องกำร  
  ๓.๑.๓ ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรจำกโรงเรียนจ่ำอำกำศ กรมยุทธศึกษำทหำรอำกำศ หรือ
เทียบเท่ำหลักสูตรดังกล่ำว เป็นคุณสมบัติที่ต้องกำร 
 ๓.๒ กำรฝึก     
   ๓.๒.๑ ผู้ที่ไม่ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรตำมข้อ ๓.๑.๒, ข้อ ๓.๑.๓ ต้องผ่ำนกำรฝึกงำนในหน้ำที่
เป็นคุณสมบัติที่จ ำเป็น 
  ๓.๒.๒ ผู้ที่ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรตำมข้อ ๓.๑.๓ ต้องส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรของ 
สำยวิทยำกำรข่ำวกรองก ำหนด เป็นคุณสมบัติที่จ ำเป็น 
  ๓.๓ ประสบกำรณ์   
   ผู้ที่ได้รับเลขหมำยควำมช ำนำญทหำรอำกำศของจ ำพวกทหำรอ่ืน หรือจ ำพวกทหำรเดียวกัน 
แต่ต่ำงสำขำจ ำพวก หำกใช้คุณวุฒิกำรศึกษำตำมข้อ ๓.๑.๒ ต้องส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรของสำยวิทยำกำร
ข่ำวกรองก ำหนด และมีประสบกำรณ์กำรปฏิบัติงำนในสำยงำนกำรข่ำวกรองติดต่อกันมำแล้วเป็นระยะเวลำไม่
น้อยกว่ำ ๙๐ วัน เป็นคุณสมบัติที่จ ำเป็น 
 ๓.๔ อ่ืน ๆ                  - 

๔.   เกณฑ์กำรครองยศ 
จ่ำอำกำศตรี - จ่ำอำกำศเอก 

 
 
 
 
 
 



- ๒๓๖ - 
                  
                 ควำมช ำนำญทหำรอำกำศของนำยทหำรประทวน              ลชทอ.๘๐๑๓๐ (ข้ันกึ่งช ำนำญ) 
                             เจ้ำหน้ำที่ฝึกหัดกำรข่ำวกรอง 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

๑.   ควำมช ำนำญโดยย่อ 
 ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับสำยงำนกำรข่ำวกรอง โดยต้องกำรค ำแนะน ำและควบคุม ก ำกับดูแล 

๒.   หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
 ๒.๑ ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับงำนในสำยงำนกำรข่ำวกรองที่ไม่ยุ่งยำกซับซ้อน 
  ๒.๒ ช่วยเหลืองำนเจ้ำหน้ำที่ข่ำวกรอง 

๓.   คุณสมบัติ 
 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเบื้องต้นเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนในสำยงำนกำรข่ำวกรอง ประกอบด้วย 
  ๓.๑ กำรศึกษำ 
   ๓.๑.๑ ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรมัธยมศึกษำตอนต้น หรือเทียบเท่ำ เป็นคุณสมบัติที่จ ำเป็น 
   ๓.๑.๒ ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรมัธยมศึกษำตอนปลำย หรือเทียบเท่ำ เป็นคุณสมบัติ 
ที่ต้องกำร    
 ๓.๒ กำรฝึก 
  ๓.๒.๑ ผู้ที่ไม่ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรตำมข้อ ๓.๑.๒ ต้องผ่ำนกำรฝึกงำนในหน้ำที่  
หรือส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรเจ้ำหน้ำที่ข่ำวกรองทำงอำกำศ เป็นคุณสมบัติที่จ ำเป็น 
 ๓.๓ ประสบกำรณ์   
   ผู้ที่ได้รับเลขหมำยควำมช ำนำญทหำรอำกำศของจ ำพวกทหำรอ่ืน หรือจ ำพวกทหำรเดียวกัน 
แต่ต่ำงสำขำจ ำพวก หำกใช้คุณวุฒิกำรศึกษำตำมข้อ ๓.๑.๒ ต้องมีประสบกำรณ์กำรปฏิบัติงำนในสำยงำน
กำรข่ำวกรองติดต่อกันมำแล้วเป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ ๙๐ วัน เป็นคุณสมบัติที่จ ำเป็น   
 ๓.๔ อ่ืน ๆ                   - 

๔.  เกณฑ์กำรครองยศ 
จ่ำอำกำศตรี - จ่ำอำกำศโท 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๓๗ - 
                 
                 ควำมช ำนำญทหำรอำกำศของนำยทหำรประทวน                   ลชทอ.๘๐๐๑๐ (ข้ันลูกมือ) 
                                   ลูกมือกำรข่ำวกรอง 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.   ควำมช ำนำญโดยย่อ 
 ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับสำยงำนกำรข่ำวกรอง โดยต้องกำรค ำแนะน ำอย่ำงละเอียดและควบคุมดูแล
อย่ำงใกล้ชิด 

๒.   หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
 ช่วยเหลือกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับงำนในสำยงำนกำรข่ำวกรอง โดยต้องกำรค ำแนะน ำและ 
ควบคุม ดูแลอย่ำงใกล้ชิด 

๓.   คุณสมบัติ 
  มีควำมรู้ระดับผิวเผินเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนในสำยงำนกำรข่ำวกรอง ประกอบด้วย 
  ๓.๑ กำรศึกษำ 
   มีพ้ืนฐำนกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนต้น หรือเทียบเท่ำ เป็นคุณสมบัติที่จ ำเป็น 
 ๓.๒ กำรฝึก   - 
 ๓.๓ ประสบกำรณ์           - 
 ๓.๔ อ่ืน ๆ                     -   

๔.  เกณฑ์กำรครองยศ 
พลทหำร - จ่ำอำกำศตรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ความช านาญทหารอากาศจ าพวกทหารกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ 
เลขหมายจ าพวก ๘๑ 

 
                 หน้า 
ค าน า            ๒๓๙  
แผนภูมิ            ๒๔๐ 
ความช านาญทหารอากาศ 

ลชทอ.    ชื่อความช านาญ 

๘๑๑๗๐   เจ้าหน้าที่ช านาญการกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์  ๒๔๑  
๘๑๑๕๐    เจ้าหน้าที่กิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์   ๒๔๒ 
๘๑๑๓๐    เจ้าหน้าที่ฝึกหัดกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์   ๒๔๓ 
๘๑๐๑๐    ลูกมือกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์     ๒๔๔ 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๓๙ - 
 

ค าน า 
จ าพวกทหารกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ 

   จ าพวกทหารกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์  หมายถึง ผู้ที่ มีความรู้ความสามารถ 
ในด้านการด าเนินการเกี่ยวกับกิจการพลเรือน การปฏิบัติการจิตวิทยา การบรรเทาสาธารณภัย งานด้านมวลชน 
และส่งเสริมงานด้านการพัฒนาประเทศ การช่วยเหลือประชาชน การรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
กองทัพอากาศกับประชาชน การประชาสัมพันธ์ การถ่ายภาพ ผลิตภาพ ภาพยนตร์ วีดีทัศน์ เพ่ืองาน 
ด้านกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ของกองทัพอากาศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๔๐ - 
 

แผนภูมิจ าพวกทหารนายทหารประทวน 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
   
                       
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เจ้าหน้าที่ช านาญการกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ 
๘๑๑๗๐ 

   

การฝึกงานในหน้าที่ หรือ 
หลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนด 

เจ้าหน้าที่กิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ 
๘๑๑๕๐ 

การฝึกงานในหน้าที่ หรือ 
หลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนด 

เจ้าหน้าที่ฝึกหัดกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ 
๘๑๑๓๐ 

การฝึกงานในหน้าที่ หรือ 
หลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนด 

ลูกมือกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ 
๘๑๐๑๐ 

พันจ่าอากาศตรี - พันจ่าอากาศเอก 

จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศเอก 

จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศโท 

พลทหาร - จ่าอากาศตรี 



- ๒๔๑ - 
 

              ความช านาญทหารอากาศของนายทหารประทวน              ลชทอ.๘๑๑๗๐ (ข้ันช านาญมาก) 
          เจ้าหน้าที่ช านาญการกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

๑.   ความช านาญโดยย่อ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสายงานกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ โดยมีความช านาญมาก  
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมดูแลผู้อ่ืนได้ 

๒.   หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ และสามารถน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี  
และมีความช านาญในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพในเรื่องดังนี้ 
  ๒.๑ การปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชน งานมวลชน งานจัดตั้ง งานเสริมสร้างขวัญก าลังใจ 
ของฝ่ายเราและการท าลายขวัญ ความเป็นปึกแผ่นของฝ่ายตรงข้าม งานปลูกฝังศรัทธาและความเชื่อมั่น 
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข แก่ก าลังพลกองทัพอากาศ  
และครอบครัว งานส่งเสริมความมั่นคงของชาติในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การทหาร สังคมจิตวิทยา 
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ ของกองทัพอากาศแก่สาธารณชน 
  ๒.๒ งานประชาสัมพันธ์ งานแถลงข่าว งานเผยแพร่กิจการของกองทัพอากาศ 
  ๒.๓ งานด้านการถ่ายภาพ ผลิตภาพ ภาพยนตร์ วีดีทัศน์ เพ่ืองานด้านกิจการพลเรือนและ
ประชาสัมพันธ์ 
 ๒.๔ ช่วยเหลือนายทหารกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ในการปฏิบั ติงานเกี่ยวกับ 
การประชาสัมพันธ์ การถ่ายภาพ และการประเมินค่าการปฏิบัติงานตามข้อ ๒.๑ - ๒.๓ 
  ๒.๕ ให้การฝึกศึกษาและอบรมเกี่ยวกับงานในสายงานกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์  

๓.   คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งในระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานกิจการพลเรือน
และประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา   
   ๓.๑.๑ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๑.๒ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า สาขาพาณิชยการ
เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
  ๓.๒ การฝึก     
   ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องผ่านการฝึกงานในหน้าที่ เป็นคุณสมบัติ 
ที่จ าเป็น 
   ๓.๓ ประสบการณ์  
   ผู้ที่ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศของจ าพวกทหารอ่ืน หรือจ าพวกทหารเดียวกัน 
แต่ต่างสาขาจ าพวก หากใช้คุณวุฒิการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องมีประสบการณ์การปฏิบัติงานในสายงาน
กิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น  
 ๓.๔ อ่ืน ๆ                    - 

๔.   เกณฑ์การครองยศ 
พันจ่าอากาศตรี - พันจ่าอากาศเอก 



- ๒๔๒ - 
 

                  ความช านาญทหารอากาศของนายทหารประทวน               ลชทอ.๘๑๑๕๐ (ข้ันช านาญ) 
                     เจ้าหน้าที่กิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

๑.   ความช านาญโดยย่อ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวบรวม กระจายข่าวสาร ข้อมูล สถิติ จัดเตรียมและเก็บรักษาอุปกรณ์ 
ที่ใช้ในสายงานกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ 

๒.   หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ และสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานกิจการพลเรือน
และประชาสัมพันธ์ ดังนี้ 
  ๒.๑ รวบรวมและกระจายข่าวสาร ข้อมูล สถิติ เกี่ยวกับงานในสายงานกิจการพลเรือนและ
ประชาสัมพันธ์ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  ๒.๒ จัดเตรียม เก็บรักษา และรวบรวมข้อขัดข้องเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ ใช้ในการปฏิบัติงาน 
ในสายงานกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์  

๓.   คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานกิจการพลเรือนและ
ประชาสัมพันธ์ได้ดี ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา 
   ๓.๑.๑ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติ 
ที่จ าเป็น 
   ๓.๑.๒ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรืเทียบเท่าสาขาพาณิชยการ 
เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ  
  ๓.๑.๓ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรจากโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ  
หรือเทียบเท่าหลักสูตรดังกล่าว เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
 ๓.๒ การฝึก     
   ๓.๒.๑ ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒, ข้อ ๓.๑.๓ ต้องผ่านการฝึกงานในหน้าที่ 
เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๒.๒ ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๓ ต้องส าเร็จการศึกษาหลักสูตรของ 
สายวิทยาการที่ก าหนด เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๓ ประสบการณ์   
   ผู้ที่ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศของจ าพวกทหารอ่ืน หรือจ าพวกทหารเดียวกัน 
แต่ต่างสาขาจ าพวก หากใช้คุณวุฒิ การศึกษาตามข้อ ๓ .๑ .๒ ต้องส าเร็จการศึกษาหลักสูตรของ 
สายวิทยาการที่ก าหนด และมีประสบการณ์การปฏิบัติงานในสายงานกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์
ติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น  
  ๓.๔ อ่ืน ๆ                - 

๔.   เกณฑ์การครองยศ 
จ่าอากาศตรี -  จ่าอากาศเอก 

 



- ๒๔๓ - 
 

                    ความช านาญทหารอากาศของนายทหารประทวน          ลชทอ.๘๑๑๓๐ (ข้ันกึ่งช านาญ) 
                    เจ้าหน้าที่ฝึกหัดกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

๑.   ความช านาญโดยย่อ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสายงานกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ โดยต้องการค าแนะน าและควบคุม 
ก ากับดูแล 

๒.   หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการเบื้องต้น เกี่ยวกับงานในสายงานกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ 
และมีความสามารถในการปฏิบัติงานกิจการพลเรือน ประชาสัมพันธ์ และการถ่ายภาพผลิตภาพ ภาพยนตร์ 
วีดิทัศน์ เพ่ืองานด้านกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ โดยได้รับค าแนะน าควบคุมจากเจ้าหน้าที่กิจการพลเรือน
และประชาสัมพันธ์ในเรื่องดังนี้ 
 ๒.๑ ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่กิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ ในกาประชาสัมพันธ์และการภาพ 
ในการรวบรวมข่าวสาร ระเบียบ ค าสั่ง ข้อบังคับ สถิติ ที่เกี่ยวกับงานในสายงานกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ 
  ๒.๒ ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่กิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ ในการประชาสัมพันธ์และการภาพ 
ในการจัดเตรียม เก็บรักษาอุปกรณ์ท่ีใช้งานในสายงานกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ 

๓.   คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจในเบื้องต้นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานกิจการพลเรือนและ
ประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา 
   ๓.๑.๑ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๑.๒ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ    
 ๓.๒ การฝึก 
  ผู้ ที่ ไม่ ส า เร็จการศึกษาหลักสู ตรตามข้อ  ๓ .๑ .๒  ต้ องผ่ านการฝึกงานในหน้ าที่  
หรือส าเร็จหลักสูตรเจ้าหน้าที่กิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ของกองทัพอากาศ, หลักสูตรการปฏิบัติการ
จิตวิทยาของเหล่าทัพ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
 ๓.๓ ประสบการณ์  
   ผู้ที่ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศของจ าพวกทหารอ่ืน หรือจ าพวกทหารเดียวกัน 
แต่ต่างสาขาจ าพวก หากใช้คุณวุฒิการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องมีประสบการณ์การปฏิบัติงานในสายงาน
กิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น   
 ๓.๔ อ่ืน ๆ                      - 

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศโท 

    
 
 
 



- ๒๔๔ - 
                 
                   ความช านาญทหารอากาศของนายทหารประทวน                ลชทอ.๘๑๐๑๐ (ข้ันลูกมือ) 
                        ลูกมือกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

๑.   ความช านาญโดยย่อ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสายงานกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ โดยต้องการค าแนะน าอย่างละเอียด
และควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด 

๒.   หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ช่วยเหลือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานกิจการพลเรือน โดยต้องการค าแนะน าและ
ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด 

๓.   คุณสมบัติ 
  มีความรู้ระดับผิวเผินเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานกิจการพลเรือน ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา 
   มีพ้ืนฐานการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
 ๓.๒ การฝึก  - 
 ๓.๓ ประสบการณ์       - 
 ๓.๔ อ่ืน ๆ                 -   

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
พลทหาร - จ่าอากาศตรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ความช านาญทหารอากาศจ าพวกทหารอนุศาสนาจารย์ 
เลขหมายจ าพวก ๘๙ 

 
 
             หน้า 
ค าน า             ๒๔๖  
แผนภูมิ            ๒๔๗ 
ความช านาญทหารอากาศ 

ลชทอ.    ชื่อความช านาญ 

๘๙๑๗๐   พนักงานตรวจแนะน าบริการอนุศาสนาจารย์   ๒๔๘ 
๘๙๑๕๐    พนักงานบริการอนุศาสนาจารย์     ๒๔๙ 
๘๙๑๓๐    พนักงานฝึกหัดบริการอนุศาสนาจารย์     ๒๕๐ 
๘๙๐๑๐   ลูกมืออนุศาสนาจารย์      ๒๕๑ 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๔๖ - 
 

ค าน า 
จ าพวกทหารอนุศาสนาจารย์ 

    จ าพวกทหารอนุศาสนาจารย์ หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในหน้าที่เกี่ยวกับงานในสายงาน
อนุศาสนาจารย์ อันได้แก่ การด าเนินศาสนาบริการ การเสนอแนะเรื่องราวต่าง ๆ เกี่ยวกับสวัสดิภาพ 
ทางจิตใจ ศีลธรรม และสังคม ต่อผู้บังคับบัญชา การจัดท ารายการปฏิบัติต่าง ๆ ทางวัฒนธรรม ตลอดจน  
จัดสถานอบรม พัสดุภัณฑ์ในทางศาสนา ให้แก่ข้าราชการกองทัพอากาศและบุคคลที่เก่ียวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๔๗ - 
 

แผนภูมิจ าพวกทหารนายทหารประทวน 
 

 
  
 
   
 
 
 
   
                       
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พนักงานตรวจแนะน าบริการอนุศาสนาจารย์ 
๘๙๑๗๐ 

การฝึกงานในหน้าที่ หรือ 
หลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนด 

พนักงานบริการอนุศาสนาจารย์ 
๘๙๑๕๐ 

การฝึกงานในหน้าที่ หรือ 
หลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนด 

พนักงานฝึกหัดบริการอนุศาสนาจารย์ 
๘๙๑๓๐ 

พันจ่าอากาศตรี - พันจ่าอากาศเอก 

จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศเอก 

จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศโท 

การฝึกงานในหน้าที่ หรือ 
หลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนด 

ลูกมืออนุศาสนาจารย์ 
๘๙๐๑๐ 

พลทหาร - จ่าอากาศตรี 



- ๒๔๘ - 
 
              ความช านาญทหารอากาศของนายทหารประทวน              ลชทอ.๘๙๑๗๐ (ข้ันช านาญมาก) 
                 พนักงานตรวจแนะน าบริการอนุศาสนาจารย์ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

๑.   ความช านาญโดยย่อ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสายงานอนุศาสนาจารย์ โดยมีความช านาญมาก สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมดูแลผู้อ่ืนได้ 

๒.   หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานอนุศาสนาจารย์ ที่ยุ่งยากซับซ้อน 
 ๒.๒ ช่วยเหลือนายทหารอนุศาสนาจารย์ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานอนุศาสนาจารย์ 
 ๒.๓ ให้ค าแนะน า และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานบริการอนุศาสนาจารย์ 

๓.   คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งในระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานอนุศาสนาจารย์
ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา   
   ๓.๑.๑ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๑.๒ ส าเร็จการศึกษาทางด้านศาสนาและสอบนักธรรม เปรียญธรรม ๙ ประโยค 
เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
  ๓.๒ การฝึก     
   ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องผ่านการฝึกงานในหน้าที่ เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
 ๓.๓ ประสบการณ์               -   
 ๓.๔ อ่ืน ๆ                         - 

๔.   เกณฑ์การครองยศ 
พันจ่าอากาศตรี - พันจ่าอากาศเอก 

 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๔๙ - 
 
                 ความช านาญทหารอากาศของนายทหารประทวน                ลชทอ.๘๙๑๕๐ (ข้ันช านาญ) 
                             พนักงานบริการอนุศาสนาจารย์ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.   ความช านาญโดยย่อ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสายงานอนุศาสนาจารย์  โดยมีความช านาญ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมดูแลผู้อื่นได ้

๒.   หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานอนุศาสนาจารย์ ที่ยุ่งยากซับซ้อน 
 ๒.๒ ช่วยเหลือนายทหารอนุศาสนาจารย์ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานอนุศาสนาจารย์ 
 ๒.๓ ให้ค าแนะน า และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานบริการอนุศาสนาจารย์ 

๓.   คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งในระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานอนุศาสนาจารย์
ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา   
   ๓.๑.๑ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๑.๒ ส าเร็จการศึกษาทางด้านศาสนาและสอบนักธรรมชั้นโท เปรียญธรรม ๖ ประโยค
เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
  ๓.๒ การฝึก     
   ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องผ่านการฝึกงานในหน้าที่ เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
    ๓.๓ ประสบการณ์   
   ผู้ที่ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศของจ าพวกทหารอ่ืน หรือจ าพวกทหารเดียวกัน 
แต่ต่างสาขาจ าพวก หากใช้คุณวุฒิการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องมีประสบการณ์การปฏิบัติงานในสายงาน
อนุศาสนาจารย์ติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น    
 ๓.๔ อ่ืน ๆ                    - 

๔.   เกณฑ์การครองยศ 
จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศเอก 

 
        
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๕๐ - 
 
                ความช านาญทหารอากาศของนายทหารประทวน              ลชทอ.๘๙๑๓๐ (ข้ันกึ่งช านาญ) 
                        พนักงานฝึกหัดบริการอนุศาสนาจารย์ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

๑.   ความช านาญโดยย่อ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสายงานอนุศาสนาจารย์ โดยต้องการค าแนะน า และควบคุม ก ากับดูแล 

๒.   หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานอนุศาสนาจารย์ ที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน 
 ๒.๒ ช่วยเหลือพนักงานบริการอนุศาสนาจารย์ 

๓.   คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานอนุศาสนาจารย์ ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา   
   ๓.๑.๑ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติ 
ที่จ าเป็น 
   ๓.๑.๒ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติ 
ที่ต้องการ 
  ๓.๒ การฝึก     
   ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องผ่านการฝึกงานในหน้าที่ เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
    ๓.๓ ประสบการณ์   
   ผู้ที่ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศของจ าพวกทหารอ่ืน หรือจ าพวกทหารเดียวกัน 
แต่ต่างสาขาจ าพวก หากใช้คุณวุฒิการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องมีประสบการณ์การปฏิบัติงานในสายงาน
อนุศาสนาจารย์ติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น    
 ๓.๔ อ่ืน ๆ                       - 

๔.   เกณฑ์การครองยศ 
จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศโท 

 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๕๑ - 
                 
                   ความช านาญทหารอากาศของนายทหารประทวน                ลชทอ.๘๙๐๑๐ (ข้ันลูกมือ) 
                                 ลูกมอือนุศาสนาจารย์ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

๑.   ความช านาญโดยย่อ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสายงานอนุศาสนาจารย์ โดยต้องการค าแนะน าอย่างละเอียด และควบคุมดูแล
อย่างใกล้ชิด 

๒.   หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ช่วยเหลือการปฏิบัติ งานเกี่ยวกับงานในสายงานอนุศาสนาจารย์ โดยต้องการค าแนะน า 
และควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด 

๓.   คุณสมบัติ 
  มีความรู้ระดับผิวเผินเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานอนุศาสนาจารย์ ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา 
   มีพ้ืนฐานการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
 ๓.๒ การฝึก  - 
 ๓.๓ ประสบการณ์       - 
 ๓.๔ อ่ืน ๆ                 -   

๔.  เกณฑ์การครองยศ 
พลทหาร - จ่าอากาศตรี 

 
 



 
 

ความช านาญทหารอากาศจ าพวกทหารบริการแพทย์ 
เลขหมายจ าพวก ๙๐ 

 
 
                             หน้า 
ค ำน ำ            ๒๕๓ 
แผนภูมิ            ๒๕๔ 
ควำมช ำนำญทหำรอำกำศ 

ลชทอ.     ชื่อความช านาญ 

๙๐๑๗๐    เจ้ำหน้ำที่ช ำนำญกำรบริกำรแพทย์    ๒๕๕ 
๙๐๑๕๐    เจ้ำหน้ำที่บริกำรแพทย์      ๒๕๖ 
๙๐๑๓๐    เจ้ำหน้ำที่ฝึกหัดบริกำรแพทย์     ๒๕๗ 
๙๐๐๑๐    ลูกมือบริกำรแพทย ์     ๒๕๘ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๕๓ - 
 

ค าน า 
จ าพวกทหารบริการแพทย์ 

  จ ำพวกทหำรบริกำรแพทย์ หมำยถึง ผู้ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถในงำนด้ำนบริกำรแพทย์  
ของกองทัพอำกำศ ปฏิบัติงำนทั้งในและนอกสถำนพยำบำล อันได้แก่ งำนสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน 
ด้ำนกำรรักษำพยำบำล งำนปฏิบัติกำรฉุกเฉินกำรแพทย์ โดยให้กำรดูแลผู้ป่วยตั้งแต่จุดเกิดเหตุจนถึง
สถำนพยำบำล งำนด้ำนยุทธกำรทำงกำรแพทย์ และงำนสนับสนุนบริกำรแพทย์อ่ืนๆ โดยใช้ควำมรู้และ
ทักษะ ด้ำนบริกำรแพทย์ให้บริกำรได้ตำมมำตรฐำนวิชำชีพภำยใต้กำรควบคุมก ำกับดูแลของวิชำชีพ 
ที่เก่ียวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๕๔ - 
 

แผนภูมิจ าพวกทหารนายทหารประทวน 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
   
                       
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เจ้ำหน้ำที่ช ำนำญกำรบริกำรแพทย์ 
๙๐๑๗๐ 

กำรฝึกงำนในหน้ำที่ หรือ 
หลักสูตรที่กองทัพอำกำศก ำหนด 

เจ้ำหน้ำที่บริกำรแพทย์ 
๙๐๑๕๐ 

กำรฝึกงำนในหน้ำที่ หรือ 
หลักสูตรที่กองทัพอำกำศก ำหนด 

เจ้ำหน้ำที่ฝึกหัดบริกำรแพทย์ 
๙๐๑๓๐ 

กำรฝึกงำนในหน้ำที่ หรือ 
หลักสูตรที่กองทัพอำกำศก ำหนด 

ลูกมือบริกำรแพทย์ 
๙๐๐๑๐ 

พันจ่ำอำกำศตรี - พันจ่ำอำกำศเอก 

จ่ำอำกำศตรี - จ่ำอำกำศเอก 

จ่ำอำกำศตรี - จ่ำอำกำศโท 

พลทหำร - จ่ำอำกำศตรี 



- ๒๕๕ - 
 
             ควำมช ำนำญทหำรอำกำศของนำยทหำรประทวน                ลชทอ.๙๐๑๗๐ (ข้ันช ำนำญมำก) 
                         เจ้ำหน้ำที่ช ำนำญกำรบริกำรแพทย ์
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.   ควำมช ำนำญโดยย่อ 
 ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับสำยงำนบริกำรแพทย์ โดยมีควำมช ำนำญมำก สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำง  
มีประสิทธิภำพ และสำมำรถควบคุมดูแลผู้อ่ืนได้ 

๒.   หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
 ๒.๑ ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับงำนในสำยงำนบริกำรแพทย์ที่ยุ่งยำกซับซ้อน 
 ๒.๒ ช่วยเหลือแพทย์ พยำบำล หรือนำยทหำรบริกำรแพทย์ ในกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับงำน 
ในสำยงำนบริกำรแพทย์ 
 ๒.๓ ให้ค ำแนะน ำ และควบคุมดูแลกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่บริกำรแพทย์ 

๓.   คุณสมบัติ 
 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ลึกซึ้งในระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนในสำยงำนบริกำรแพทย์  
ประกอบด้วย 
  ๓.๑ กำรศึกษำ   
    ๓.๑.๑ ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรมัธยมศึกษำตอนต้น หรือเทียบเท่ำ เป็นคุณสมบัติที่จ ำเป็น 
   ๓.๑.๒ ส ำเร็จหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง สำขำปฏิบัติกำรฉุกเฉินกำรแพทย์หรือ
เวชกิจฉุกเฉิน เป็นคุณสมบัติที่ต้องกำร 
  ๓.๒ กำรฝึก     
   ผู้ที่ไม่ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรตำมข้อ ๓.๑.๒ ต้องผ่ำนกำรฝึกงำนในหน้ำที่ เป็นคุณสมบัติ
ที่จ ำเป็น 
   ๓.๓ ประสบกำรณ์               - 
 ๓.๔ อ่ืน ๆ                         - 

๔.   เกณฑ์กำรครองยศ 
พันจ่ำอำกำศตรี - พันจ่ำอำกำศเอก 

 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๕๖ - 
 
                 ควำมช ำนำญทหำรอำกำศของนำยทหำรประทวน                 ลชทอ.๙๐๑๕๐ (ข้ันช ำนำญ) 
                                 เจ้ำหน้ำที่บริกำรแพทย์ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.   ควำมช ำนำญโดยย่อ 
 ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับสำยงำนบริกำรแพทย์ที่ค่อนข้ำงยุ่งยำกได้ และต้องควบคุม ก ำกับดูแลในบำงโอกำส 

๒.   หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
 ๒.๑ ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับงำนในสำยงำนบริกำรแพทย์ 
 ๒.๒ ช่วยเหลือเจ้ำหน้ำที่ช ำนำญกำรบริกำรแพทย์ 
 ๒.๓ ให้ค ำแนะน ำ และควบคุมดูแลกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ฝึกหัดบริกำรแพทย์ 

๓.   คุณสมบัติ 
 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนในสำยงำนบริกำรแพทย์ได้ดี 
ประกอบด้วย 
  ๓.๑ กำรศึกษำ   
   ๓.๑.๑ ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรมัธยมศึกษำตอนต้น หรือเทียบเท่ำ เป็นคุณสมบัติที่จ ำเป็น 
   ๓.๑.๒ ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ เวชกิจฉุกเฉิน หรือเทียบเท่ำ
หลักสูตรดังกล่ำว เป็นคุณสมบัติที่ต้องกำร 
  ๓.๑.๓ ส ำ เร็จกำรศึ กษ ำหลั กสู ต ร เหล่ ำทหำรแพทย์  จำกโรงเรียนจ่ ำอำกำศ  
กรมยุทธศึกษำทหำรอำกำศ หรือเทียบเท่ำหลักสูตรดังกล่ำว เป็นคุณสมบัติที่ต้องกำร 
  ๓.๒ กำรฝึก     
   ผู้ที่ไม่ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรตำมข้อ ๓.๑.๒ และ ๓.๑.๓ ต้องผ่ำนกำรฝึกงำนในหน้ำที่ 
เป็นคุณสมบัติที่จ ำเป็น 
 ๓.๓ ประสบกำรณ์ 
  ผู้ที่ได้รับเลขหมำยควำมช ำนำญทหำรอำกำศของจ ำพวกทหำรอ่ืน หรือจ ำพวกทหำรเดียวกัน 
หำกใช้คุณวุฒิกำรศึกษำตำมข้อ ๓.๑.๒ ต้องส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรของสำยวิทยำกำรบริกำรแพทย์ก ำหนด  
และมีประสบกำรณ์กำรปฏิบัติงำนในสำยงำนด้ำนบริกำรแพทย์มำแล้วติดต่อกันเป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 
๑๒ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จ ำเป็น              
 ๓.๔ อ่ืน ๆ                         - 

๔.   เกณฑ์กำรครองยศ 
จ่ำอำกำศตรี - จ่ำอำกำศเอก 

 
        
 
 
 
 
 



- ๒๕๗ - 
 
                  ควำมช ำนำญทหำรอำกำศของนำยทหำรประทวน             ลชทอ.๙๐๑๓๐ (ข้ันกึ่งช ำนำญ) 
                              เจ้ำหน้ำที่ฝึกหัดบริกำรแพทย์ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.   ควำมช ำนำญโดยย่อ 
 ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับสำยงำนบริกำรแพทย์ โดยต้องกำรค ำแนะน ำ และควบคุม ก ำกับดูแล 

๒.   หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
 ๒.๑ ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับสำยงำนบริกำรแพทย์ ที่ไม่ยุ่งยำกซับซ้อน 
 ๒.๒ ช่วยเหลือเจ้ำหน้ำที่บริกำรแพทย์ 

๓.   คุณสมบัติ 
 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเบื้องต้นเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนในสำยงำนบริกำรแพทย์ ประกอบด้วย 
  ๓.๑ กำรศึกษำ   
   ๓.๑.๑ ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรมัธยมศึกษำตอนต้น หรือเทียบเท่ำ เป็นคุณสมบัติที่จ ำเป็น 
   ๓.๑.๒ ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล จำกสถำบันที่ทำงรำชกำร
และสภำกำรพยำบำลรับรอง เป็นคุณสมบัติที่ต้องกำร  
  ๓.๒ กำรฝึก     
   ผู้ที่ ไม่ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรตำมข้อ ๓.๑.๒ ต้องผ่ำนกำรฝึกงำนในหน้ำที่  หรือ 
ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรของสำยวิทยำกำรบริกำรแพทย์ก ำหนด เป็นคุณสมบัติที่จ ำเป็น   
   ๓.๓ ประสบกำรณ์ 
  ผู้ที่ได้รับเลขหมำยควำมช ำนำญทหำรอำกำศของจ ำพวกทหำรอ่ืน หรือจ ำพวกทหำรเดียวกัน  
หำกใช้คุณวุฒิกำรศึกษำตำมข้อ ๓.๑.๒ ต้องมีประสบกำรณ์กำรปฏิบัติงำนในสำยงำนบริกำรแพทย์ติดต่อกันมำแล้ว
เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ ๙๐ วัน เป็นคุณสมบัติที่จ ำเป็น 
 ๓.๔ อ่ืน ๆ                     - 

๔.   เกณฑ์กำรครองยศ 
จ่ำอำกำศตรี - จ่ำอำกำศโท 

 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๕๘ - 
 
               ควำมช ำนำญทหำรอำกำศของนำยทหำรประทวน                     ลชทอ.๙๐๐๑๐ (ข้ันลูกมือ) 
                                 ลูกมือบริกำรแพทย ์
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

๑.   ควำมช ำนำญโดยย่อ 
 ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับสำยงำนบริกำรแพทย์ โดยต้องกำรค ำแนะน ำอย่ำงละเอียด และควบคุมดูแล
อย่ำงใกล้ชิด 

๒.   หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
 ช่วยเหลือกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับงำนในสำยงำนบริกำรแพทย์ โดยต้องกำรค ำแนะน ำและ
ควบคุมดูแลอย่ำงใกล้ชิด 

๓.   คุณสมบัติ 
 มีควำมรู้ระดับผิวเผินเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนในสำยงำนบริกำรแพทย์ ประกอบด้วย 
  ๓.๑ กำรศึกษำ   
   มีพ้ืนฐำนกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนต้น หรือเทียบเท่ำ เป็นคุณสมบัติที่จ ำเป็น  
  ๓.๒ กำรฝึก      - 
   ๓.๓ ประสบกำรณ์               - 
 ๓.๔ อ่ืน ๆ                         - 

๔.   เกณฑ์กำรครองยศ 
พลทหำร - จ่ำอำกำศตรี 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ความช านาญทหารอากาศจ าพวกทหารเวชศาสตร์การบิน 
เลขหมายจ าพวก ๙๙ 

 
 
            หน้า 
ค าน า             ๒๖๐  
แผนภูมิ            ๒๖๑ 
ความช านาญทหารอากาศ 

ลชทอ.     ชื่อความช านาญ 

๙๙๑๗๐    เจ้าหน้าที่ช านาญการเวชศาสตร์การบิน    ๒๖๒  
๙๙๑๕๐    เจ้าหน้าที่เวชศาสตร์การบิน     ๒๖๓  
๙๙๑๓๐    เจ้าหน้าที่เวชศาสตร์การบินฝึกหัด     ๒๖๔  
๙๙๐๑๐    ลูกมือพยาบาลเวชศาสตร์การบิน    ๒๖๕ 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๖๐ - 
 

ค าน า 
จ าพวกทหารเวชศาสตร์การบิน 

  จ าพวกทหารเวชศาสตร์การบิน หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในงานด้านเวชศาสตร์การบิน 
อันได้แก่ เป็นผู้ช่วยในการตรวจ ควบคุมมาตรฐาน ส่งเสริมสุขภาพผู้ท าการในอากาศและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
การบิน การส่งเสริมความปลอดภัยในการบิน การสอบสวนหาสาเหตุของอากาศยานอุบัติเหตุทางการแพทย์ 
และมนุษยปัจจัย การล าเลียงผู้ป่วยทางอากาศ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอากาศยานอุบัติเหตุ  
การบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนการบริการผู้ป่วยโดยใช้ความรู้และทักษะทางการพยาบาลในการให้บริการ
ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพส่งผลให้ผู้รับบริการมีสุขภาวะที่ดี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๖๑ - 
 

แผนภูมิจ าพวกทหารนายทหารประทวน 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
   
                       
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เจ้าหน้าที่ช านาญการเวชศาสตร์การบิน 
๙๙๑๗๐ 

การฝึกงานในหน้าที่ หรือ 
หลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนด 

เจ้าหน้าที่เวชศาสตร์การบิน 
๙๙๑๕๐ 

การฝึกงานในหน้าที่ หรือ 
หลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนด 

เจ้าหน้าที่เวชศาสตร์การบินฝึกหัด 
๙๙๑๓๐ 

การฝึกงานในหน้าที่ หรือ 
หลักสูตรที่กองทัพอากาศก าหนด 

ลูกมือพยาบาลเวชศาสตร์การบิน 
๙๙๐๑๐ 

พันจ่าอากาศตรี - พันจ่าอากาศเอก 

จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศเอก 

จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศโท 

พลทหาร - จ่าอากาศตรี 



- ๒๖๒ - 
 
              ความช านาญทหารอากาศของนายทหารประทวน              ลชทอ.๙๙๑๗๐ (ข้ันช านาญมาก) 
                    เจ้าหน้าที่ช านาญการเวชศาสตร์การบิน 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

๑.   ความช านาญโดยย่อ 
 สามารถให้ความช่วยเหลือและพยาบาลผู้ป่วย ซึ่งได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานเสี่ยงอันตรายกองทัพอากาศ 
และผู้ที่เกี่ยวข้องในด้านเวชศาสตร์การบิน โดยมีความช านาญมาก สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และสามารถควบคุมดูแลผู้อ่ืนได้ 

๒.   หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ให้ความช่วยเหลือพยาบาลด้านเวชศาสตร์การบิน การช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอากาศยาน
อุบัติเหตุการล าเลียงผู้ป่วยทางอากาศ และสรีรวิทยาการบิน หรือให้การปฐมพยาบาลในหน่วยราชการสนาม
และภารกิจติดตามบุคคลส าคัญ โดยใช้ความรู้และทักษะในการช่วยเหลือการพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ 
ซึ่งต้องได้รับการแนะน า ก ากับดูแลจากพยาบาลวิชาชีพ 

๓.   คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งในระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานพยาบาล 
ด้านเวชศาสตร์การบิน ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา   
   ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ๓.๒ การฝึก     
   ผ่านการฝึกงานในหน้าที่ เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น    
   ๓.๓ ประสบการณ์                - 
 ๓.๔ อ่ืน ๆ                          - 

๔.   เกณฑ์การครองยศ 
พันจ่าอากาศตรี - พันจ่าอากาศเอก 

 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๖๓ - 
 

            ความช านาญทหารอากาศของนายทหารประทวน                     ลชทอ.๙๙๑๕๐ (ข้ันช านาญ) 
                          เจ้าหน้าที่เวชศาสตร์การบิน 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.   ความช านาญโดยย่อ 
 สามารถให้ความช่วยเหลือพยาบาลผู้ป่วย ซึ่งได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานเสี่ยงอันตรายของกองทัพอากาศ 
ที่เกี่ยวข้องด้านเวชศาสตร์การบินที่ไม่ซับซ้อน และปฏิบัติงานเกี่ยวกับสายงานพยาบาลเวชศาสตร์การบิน 
ที่ค่อนข้างยุ่งยากได้ โดยควบคุม ก ากับดูแลในบางโอกาส 

๒.   หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ให้ความช่วยเหลือพยาบาลด้านเวชศาสตร์การบิน การช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอากาศยานอุบัติเหตุ 
การล าเลียงผู้ป่วยทางอากาศ และเวชศาสตร์การบินโดยใช้ความรู้และทักษะในการช่วยเหลือการพยาบาล
ตามมาตรฐานวิชาชีพ ซึ่งต้องได้รับการแนะน า ก ากับดูแลจากพยาบาลวิชาชีพ 

๓.   คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานพยาบาลเวชศาสตร์การบินได้ดี 
ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา   
   ๓.๑.๑ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๑.๒ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตร เหล่าทหารแพทย์ จากโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษา 
ทหารอากาศ หรือเทียบเท่าหลักสูตรดังกล่าว เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ 
  ๓.๒ การฝึก     
   ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องผ่านการฝึกงานในหน้าที่ เป็นคุณสมบัติ 
ที่จ าเป็น    
   ๓.๓ ประสบการณ์  
   ผู้ที่ ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศของจ าพวกทหารพยาบาล และ/หรือ 
จ าพวกทหารบริการแพทย์ หากใช้คุณวุฒิการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องส าเร็จหลักสูตรพยาบาลเวชศาสตร์การบิน
จากสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศหรือเทียบเท่า และได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ งาน 
ในสายวิทยาการด้านเวชศาสตร์การบินมาแล้วติดต่อกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน เป็นคุณสมบัติ
ที่จ าเป็น 
 ๓.๔ อ่ืน ๆ                    - 

๔.   เกณฑ์การครองยศ 
จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศเอก 

 
 
    
 
 
 
 



- ๒๖๔ - 
 

                ความช านาญทหารอากาศของนายทหารประทวน               ลชทอ.๙๙๑๓๐ (ข้ันกึ่งช านาญ) 
                          เจ้าหน้าที่เวชศาสตร์การบินฝึกหัด     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

๑.   ความช านาญโดยย่อ 
 สามารถให้ความช่วยเหลือพยาบาลในการดูแลและเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ขณะล าเลียงทางอากาศและ 
ภาคพ้ืน และช่วยเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์การฝึกด้านเวชศาสตร์การบิน โดยต้องการ 
ค าแนะน า และต้องควบคุม ก ากับดูแล 

๒.   หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ให้ความช่วยเหลือในกิจการของพยาบาลในการดูแลผู้ป่วย เช่น การวัดปรอท ชีพจร การหายใจ 
ความดันโลหิต ชั่งน้ าหนักตัวและวัดส่วนสูง ดูแลท าความสะอาดเครื่องมือเครื่องใช้และจัดเตรียมของใช้  
ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติการพยาบาล ช่วยเหลือแพทย์และพยาบาลเวชศาสตร์การบินในการเคลื่อนย้าย 
ผู้ป่วย รวมทั้งเตรียมอุปกรณ์การฝึกด้านเวชศาสตร์การบินและอุปกรณ์ตรวจพิเศษ พร้อมทั้งท าความสะอาด 
และจัดเก็บ ตลอดจนงานต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากพยาบาลวิชาชีพ 

๓.   คุณสมบัติ 
 มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานพยาบาลเวชศาสตร์การบิน  
ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา   
   ๓.๑.๑ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น 
   ๓.๑.๒ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรการศึกษาผู้ช่วยพยาบาล จากสถาบัน  
ที่ทางราชการและสภาการพยาบาลรับรอง เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ  
  ๓.๒ การฝึก     
   ผู้ ที่ ไม่ ส า เร็จการศึกษาหลักสู ตรตามข้อ  ๓ .๑ .๒  ต้ องผ่ านการฝึกงานในหน้ าที่   
หรือส าเร็จหลักสูตรพยาบาลเวชศาสตร์การบิน จากสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ หรือเทียบเท่า 
เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ  
   ๓.๓ ประสบการณ์ 
   ผู้ที่ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศของจ าพวกทหารพยาบาล และ/หรือ 
จ าพวกทหารบริการแพทย์ หากใช้คุณวุฒิการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องส าเร็จหลักสูตรพยาบาลเวชศาสตร์
การบินจากสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศหรือเทียบเท่า และได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน  
ในสายวิทยาการด้านเวชศาสตร์การบินมาแล้วติดต่อกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน เป็นคุณสมบัติ
ที่จ าเป็น 
 ๓.๔ อ่ืน ๆ                    - 

๔.   เกณฑ์การครองยศ 
จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศโท 

 
 
 
 



- ๒๖๕ - 
 
                ความช านาญทหารอากาศของนายทหารประทวน                    ลชทอ.๙๙๐๑๐ (ข้ันลูกมือ) 
                         ลูกมือพยาบาลเวชศาสตร์การบิน 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

๑.   ความช านาญโดยย่อ 
 สามารถช่วยพยาบาลในการเฝ้าระวังและเคลื่อนย้ายผู้ป่วย และดูแลสถานที่ สิ่งแวดล้อม 
เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์ฝึกด้านเวชศาสตร์การบิน โดยต้องการค าแนะน าอย่างละเอียด 
และควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด 

๒.   หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ช่วยเหลือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานพยาบาลเวชศาสตร์การบิน โดยต้องการ
ค าแนะน าและควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด 

๓.   คุณสมบัติ 
 มีความรู้ระดับผิวเผินเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานพยาบาลเวชศาสตร์การบิน ประกอบด้วย 
  ๓.๑ การศึกษา   
   มีพ้ืนฐานการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น  
  ๓.๒ การฝึก      - 
   ๓.๓ ประสบการณ์               - 
 ๓.๔ อ่ืน ๆ                         - 

๔.   เกณฑ์การครองยศ 
พลทหาร - จ่าอากาศตรี 
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