ระเบียบกองทัพอากาศ
ว่าด้วยการแยกประเภทกาลังพลกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๖๕

กรมกาลังพลทหารอากาศ

าง(ส-ร่าเนา)
สำเนำคู
่ ฉบั บ

หน่วยรับ

ระเบียบกองทัพอากาศ
ว่าด้วยการแยกประเภทกาลังพลกองทัพอากาศ
พ.ศ.๒๕๖5
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการแยกประเภทกาลังพลกองทัพอากาศ
ให้มีการจาแนกกาลังพลได้ถูกต้อง เหมาะสม ตามพื้นฐานความรู้ความสามารถ และตาแหน่งหน้าที่ที่ปฏิบัติ
เพื่อให้การบริหารจัดการกาลังพลกระทาได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการแยกประเภทกาลังพลกองทัพอากาศ
พ.ศ.๒๕๖5”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
๓.๑ ระเบี ย บกองทั พ อากาศว่ า ด้ ว ยการแยกประเภทก าลั ง พลกองทั พ อากาศ
พ.ศ.๒๕๖๑
๓.๒ ระเบี ย บกองทั พ อากาศว่ า ด้ ว ยการแยกประเภทก าลั ง พลกองทั พ อากาศ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓
บรรดาระเบี ย บและค าสั่ งอื่ นใด ในส่ ว นที่ ก าหนดไว้ แล้ ว ในระเบี ยบนี้ หรื อซึ่ งขั ดหรื อแย้ ง
กับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
๔.๑ “การแยกประเภทกาลังพล” หมายความว่า การจาแนกกาลังพลของกองทัพอากาศ
ออกเป็น จาพวกทหาร สาขาจาพวก โดยคานึงถึงคุณสมบัติและลักษณะงานที่ปฏิบัติที่เหมาะสมที่สุด
๔.๒ “เหล่ า ทหาร” หมายความว่ า กลุ่ ม ก าลั ง พลที่ มี คุ ณ สมบั ติ ค ล้ า ยคลึ ง กั น
และเป็นไปตามที่กระทรวงกลาโหมกาหนด
๔.๓ “จ าพวกทหาร” หมายความว่า กลุ่ ม กาลั งพลที่ มีคุณสมบัติและลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกัน
๔.๔ “สาขาจาพวก” หมายความว่า กลุ่มกาลังพลที่แบ่งย่อยออกจากจาพวกทหาร
โดยมีคุณสมบัติและลักษณะงานเหมือนกัน
๔.๕ “ความชานาญทหารอากาศ” หมายความว่า กลุ่มของลักษณะงานที่ต้องการ
คุณสมบัติพื้นฐานเดียวกัน ซึ่งแสดงโดยเลขหมายความชานาญทหารอากาศ และชื่อความชานาญทหารอากาศ
ใช้คาย่อว่า “ชทอ.”
๔.๖ “ลั ก ษณะงาน” หมายความว่ า ประเภทของงานที่ ก าลั ง พลผู้ นั้ น ปฏิ บั ติ
ตามที่ได้รับมอบหมายหรือที่กาหนดไว้ประจาตาแหน่งซึ่งกาลังพลนั้นได้รับการบรรจุ
๔.7 “ระดับความชานาญ...

-๒๔.๗ “ระดับความชานาญทหารอากาศ” หมายความว่า ระดับที่แสดงถึงขีดความสามารถ
ในการปฏิบัติงานของกาลังพล ตามเลขหมายความชานาญทหารอากาศที่ได้รับการแต่งตั้ง
๔.๘ “เลขหมายความชานาญทหารอากาศ” หมายความว่า กลุ่มตัวเลขที่กาหนดขึ้น
เพื่อใช้แสดงความชานาญทหารอากาศ ใช้คาย่อว่า “ลชทอ.” เมื่อต้องการที่จะแสดงลักษณะของความชานาญ
ทหารอากาศและคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะของบุ ค คลเพิ่ ม เติ ม ให้ ใ ช้ อั ก ษรน าและอั ก ษรตามได้ ต ามตารางที่ ๑
และตารางที่ ๒ ผนวก ก ท้ายระเบียบนี้
๔.๙ “เลขหมายความช านาญทหารอากาศหลั ก ” หมายความว่ า เลขหมาย
ความช านาญทหารอากาศที่ ก าลั ง พลได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง เพื่ อ รั บ รองความสามารถของบุ ค คล ซึ่ ง แสดงถึ ง
ความชานาญทหารอากาศที่เหมาะสมที่สุด
๔.๑๐ “เลขหมายความช านาญทหารอากาศรอง” หมายความว่ า เลขหมาย
ความช านาญทหารอากาศที่ ก าลั ง พลได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง เพื่ อ รั บ รองความสามารถ ของบุ ค คล ซึ่ ง แสดงถึ ง
ความชานาญทหารอากาศที่เหมาะสมนอกเหนือจากเลขหมายความชานาญทหารอากาศหลัก
๔.๑๑ “เลขหมายความช านาญทหารอากาศหน้ า ที่ ” หมายความว่ า เลขหมาย
ความช านาญทหารอากาศที่ ก าหนดไว้ ป ระจ าต าแหน่ ง เพื่ อ แสดงถึ ง หน้ า ที่ ข องก าลั ง พลที่ จ ะต้ อ งปฏิ บั ติ
เมื่อได้รับการบรรจุในตาแหน่งนั้น
๔.๑๒ “เลขหมายรายงาน” หมายความว่ า กลุ่ ม ตั ว เลขที่ ก าหนดขึ้ น เพื่ อ แต่ ง ตั้ ง
ให้แก่กาลังพลที่ได้รับการบรรจุในตาแหน่งซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติไม่ตรงกับลักษณะงานของจาพวกทหารใด
๔.๑๓ “เลขหมายรายงานหน้า ที่ ” หมายความว่ า กลุ่ ม ตัว เลขที่ กาหนดไว้ประจ า
ตาแหน่ งเพื่อแสดงถึงหน้ าที่ของกาลังพลที่จะต้องปฏิบัติเมื่อได้รับการบรรจุตาแหน่งนั้น ซึ่งมีลั กษณะงาน
ที่ปฏิบัติไม่ตรงกับลักษณะงานของจาพวกทหารใด
๔.๑๔ “อักษรนา” หมายความว่า อักษรนาหน้าเลขหมายความชานาญทหารอากาศหลัก
เพื่อแสดงความสามารถนอกเหนือไปจากเลขหมายความชานาญทหารอากาศนั้น
๔.๑๕ “อั ก ษรตาม” หมายความว่ า อั ก ษรย่ อ ตามหลั ง เลขหมายความช านาญ
ทหารอากาศ เพื่อแสดงประเภทหรือแบบของเครื่องมือเครื่องใช้ อาวุธยุทโธปกรณ์ หรือหน้าที่ที่มี ลักษณะเฉพาะ
ของความชานาญทหารอากาศนั้น
๔.๑๖ “หลักสูตรที่กองทัพอากาศกาหนด” หมายความว่า หลักสูตรการศึกษาหรือ
การฝึ ก อบรมที่ ก าหนดไว้ ใ นผนวกการบรรยายลั ก ษณะความช านาญทหารอากาศของแต่ ล ะเลขหมาย
ความชานาญทหารอากาศ หรือหลักสูตรภายนอกกองทัพอากาศที่กองทัพอากาศรับรองให้เทียบเท่าหลักสูตรดังกล่าว
๔.๑๗ “การบรรยายลักษณะความชานาญทหารอากาศ” หมายความว่า การอธิบาย
ลั ก ษณะความช านาญทหารอากาศของแต่ ล ะเลขหมายความช านาญทหารอากาศ โดยกล่ า วถึ ง ค าน า
แผนภูมิจาพวกทหาร ความชานาญทหารอากาศ ความชานาญโดยย่อ หน้าที่ และความรับผิดชอบ คุณสมบัติ
และเกณฑ์ ก ารครองยศ ซึ่ ง ก าหนดไว้ ใ นหมวด ๗ การบรรยายลั ก ษณะความช านาญทหารอากาศ
ตามผนวก ข และผนวก ค ท้ายระเบียบนี้
๔.๑๘ “คุณสมบัติ ” หมายความว่า คุณสมบัติของกาลั งพลทางการศึกษา การฝึ ก
ประสบการณ์ และปั จ จัย อื่น ๆ ที่กาลังพลจาเป็นต้องมีห รือควรมีตามที่กาหนดไว้ในการบรรยายลั กษณะ
ความชานาญทหารอากาศของเลขหมายความชานาญทหารอากาศนั้น
๔.๑9 “คุณสมบัติที่จาเป็น” ...

-๓๔.๑๙ “คุณสมบัติที่จาเป็น” หมายความว่า คุณสมบัติที่กาลังพลจาเป็นต้องมีในการที่
จะได้รับการแต่งตั้งหรือปฏิบัติหน้าที่ตาแหน่งใดตาแหน่งหนึ่งตามเลขหมายความชานาญทหารอากาศนั้น
๔.๒๐ “คุณสมบัติที่ต้องการ” หมายความว่า คุณสมบัติที่กาลังพลที่ควรมีและเหมาะสม
ที่จะได้รับการแต่งตั้งหรือปฏิบัติหน้าที่ตาแหน่งใดตาแหน่งหนึ่งตามเลขหมายความชานาญทหารอากาศนั้น
๔.๒๑ “ต าแหน่ ง” หมายความว่ า ชื่ อต าแหน่ งที่ มี เงิ นเดื อนอั ตราก ากั บตามอั ตรา
กองทัพอากาศซึ่งแสดงถึงหน้าที่หรือภารกิจที่ต้องปฏิบัติ
๔.๒๒ “ค าบรรยายลั ก ษณะงาน” หมายความว่ า ค าอธิ บ ายหน้ า ที่ โ ดยทั่ ว ไป
ของส่วนราชการและตาแหน่งนั้น ๆ ทีก่ าหนดไว้ในคาสั่งการกาหนดหน้าที่ของส่วนราชการและเจ้าหน้าที่
๔.๒๓ “หน่วยหัวหน้าสายวิทยาการ” หมายความว่า หน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ
ซึ่งรับผิดชอบกาลังพลในจาพวกทหารตามตารางที่ ๓ ผนวก ก ท้ายระเบียบนี้และมีหน้าที่ตามที่ระเบียบนี้กาหนด
ข้อ ๕ ให้เจ้ากรมกาลังพลทหารอากาศ รักษาการตามระเบียบนี้
หมวด ๑
หลักการทั่วไปในการแยกประเภทกาลังพล
ข้อ ๖ ความมุ่งหมายของการแยกประเภทกาลังพลกองทัพอากาศ เพื่อจาแนกกาลังพลที่มี
คุณสมบัติเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันไว้เป็นประเภทเดียวกันสาหรับใช้ในการบริหารจัดการกาลังพลให้ถูกต้อง
ตรงกับความต้องการของทางราชการ
ข้อ ๗ กาลังพลที่กองทัพอากาศพิจารณาแยกประเภท ได้แก่
๗.๑ นายทหารสัญญาบัต ร คือ ผู้ที่ได้รับยศทหารตั้งแต่ เรืออากาศตรีขึ้นไป รวมถึง
ข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร ด้วย
๗.๒ นายทหารประทวน คือ ผู้ที่ได้รับยศทหารตั้งแต่จ่าอากาศตรีจนถึงพันจ่าอากาศเอก
รวมถึงข้าราชการกลาโหมพลเรือนต่ากว่าชั้นสัญญาบัตร ด้วย
๗.๓ พลทหาร คือ ทหารกองประจาการและพลทหารประจาการ (พลอาสาสมัคร)
ข้อ ๘ กองทั พ อากาศแบ่ ง ก าลั ง พลออกเป็ น เหล่ า ทหารตามคุ ณ สมบั ติ ข องก าลั ง พลแล้ ว
กาหนดการแยกประเภทกาลังพลออกเป็น จาพวกทหาร สาขาจาพวก และใช้กลุ่มตัวเลขแสดงความหมาย
โดยเฉพาะ เรียกว่า “เลขหมายความชานาญทหารอากาศ” สาหรับกาลังพลที่ไม่ได้กาหนดเป็นจาพวกทหาร
สาขาจาพวกทหารไว้ ให้ใช้กลุ่มตัวเลขแสดงความหมายโดยเฉพาะ เรียกว่า “เลขหมายรายงาน”
ข้อ ๙ การพิจารณากาหนดจาพวกทหาร สาขาจาพวก ให้พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติ โดยในหนึ่งเหล่าทหารอาจแบ่งออกเป็นจาพวกทหารเดียวหรือหลายจาพวกทหารและจาพวกทหารหนึ่ง
อาจแบ่งมาจากเหล่าทหารเดียวหรืออาจมาจากเหล่าทหารใดก็ได้
ข้อ ๑๐ การกาหนดเลขหมายความชานาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
๑๐.๑ เลขหมายความชานาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร ประกอบด้วย
ตัวเลข ๔ ตัว คือ
๑๐.๑.๑ ตัว เลขสองตั ว แรก แทนความหมาย จ าพวกทหาร แสดงด้ว ย
ตัวเลขสองตัว โดยเริ่มจาก ๑๑ (หนึ่ง หนึ่ง) ถึง ๙๙ (เก้า เก้า)
๑๐.๑.2 ตัวเลข...

-๔๑๐.๑.๒ ตั ว เลขตั ว ที่ ส าม แทนความหมาย สาขาจ าพวก แสดงด้ ว ย
ตัวเลขหนึ่งตัว โดยเริ่มจาก ๑ ถึง ๙
๑๐.๑.๓ ตัวเลขตัวที่สี่ แทนความหมาย ระดับความชานาญทหารอากาศ
แสดงด้ ว ยตั ว เลขหนึ่ ง ตั ว โดยแบ่ ง ออกเป็ น ๔ ระดั บ ความช านาญ โดยใช้ ตั ว เลข ๑, ๓, ๕ และ ๖
แทนความหมายระดับความชานาญ ดังนี้
๑๐.๑.๓.๑ เลข ๑ (ระดับแรกตั้ง) แทนความหมาย ขั้นกึ่งชานาญ
๑๐.๑.๓.๒ เลข ๓ (ระดับสมบูรณ์) แทนความหมาย ขั้นชานาญ
๑๐.๑.๓.๓ เลข ๕ (ระดับสมบูรณ์) แทนความหมาย ขั้นชานาญมาก
๑๐.๑.๓.๔ เลข ๖ (ระดับสมบูรณ์) แทนความหมาย ขั้นบริหาร
๑๐.๒ เลขหมายความชานาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร ตามตารางที่ ๔
ผนวก ก ท้ายระเบียบนี้
๑๐.๓ เลขหมายความชานาญทหารอากาศของฝ่ายเสนาธิการและฝ่ายอานวยการ
หรือนายทหารเสนาธิการ ซึ่งรับผิดชอบงานสายวิทยาการใดให้มีเลขหมายความชานาญทหารอากาศตรงตาม
เลขหมายความชานาญทหารอากาศของสายวิทยาการนั้น
ข้อ ๑๑ การกาหนดเลขหมายความชานาญทหารอากาศของนายทหารประทวนและพลทหาร
๑๑.๑ เลขหมายความชานาญทหารอากาศของนายทหารประทวนและพลทหาร
ประกอบด้วยตัวเลข ๕ ตัว คือ
๑๑.๑.๑ ตัว เลขสองตั ว แรก แทนความหมาย จ าพวกทหาร แสดงด้ว ย
ตัวเลขสองตัว โดยเริ่มจาก ๑๑ (หนึ่ง หนึ่ง) ถึง ๙๙ (เก้า เก้า)
๑๑.๑.๒ ตั ว เลขตั ว ที่ ส าม แทนความหมาย สาขาจ าพวก แสดงด้ ว ย
ตัว เลขหนึ่ ง ตัว โดยเริ่ มจาก ๑ ถึง ๙ การแบ่งสาขาจาพวกจะเริ่ มเมื่อกาลั งพลมีระดับความช านาญตั้งแต่
ระดับ ๓๐ ขึ้นไป สาหรับสาขาจาพวกที่กาหนดด้วยเลข ๐ (ศูนย์) แสดงถึงกาลังพลอยู่ระหว่างการปรับพื้นฐาน
ความชานาญในจาพวกทหารนั้น
๑๑.๑.๓ ตัวเลขสองตัวหลัง แทนความหมาย ระดับความชานาญ แสดงด้วย
ตัวเลขสองตัว กาหนดให้มี ๕ ระดับความชานาญ โดยใช้ตัวเลข ๑๐, ๓๐, ๕๐, ๗๐ และ ๙๐ แทนความหมาย
ระดับความชานาญ ดังนี้
๑๑.๑.๓.๑ เลข ๑๐ แทนความหมาย ขั้นลูกมือ
๑๑.๑.๓.๒ เลข ๓๐ แทนความหมาย ขั้นกึ่งชานาญ
๑๑.๑.๓.๓ เลข ๕๐ แทนความหมาย ขั้นชานาญ
๑๑.๑.๓.๔ เลข ๗๐ แทนความหมาย ขั้นชานาญมาก
๑๑.๑.๓.๕ เลข ๙๐ แทนความหมาย ขั้นชานาญพิเศษ
๑๑.๒ เลขหมายความชานาญทหารอากาศของนายทหารประทวนและพลทหาร
ตามตารางที่ ๕ ผนวก ก ท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๑๒ อักษรนา
๑๒.๑ อั ก ษรน าที่ ใ ช้ น าหน้ า เลขหมายความช านาญทหารอากาศหลั ก ของ
นายทหารสัญญาบัตร มีดังนี้
๑2.1.1 สธ. ...

-๕๑๒.๑.๑ สธ. แทนความหมาย ผู้สาเร็จ การศึก ษาหลัก สูต รโรงเรีย น
เสนาธิการทหารอากาศ กรมยุ ทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า
๑๒.๑.๒ อส. แทนความหมาย ผู้สาเร็จ การศึก ษาหลัก สูต รโรงเรีย น
นายทหารอากาศอาวุโ ส กรมยุ ทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า
๑๒.๑.๓ นฝ. แทนความหมาย ผู้สาเร็จ การศึก ษาหลัก สูต รโรงเรีย น
นายทหารชั้น ผู้ บั งคับ ฝู ง กรมยุ ทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า
๑๒.๑.๔ คท. แทนความหมาย ผู้สาเร็จ การศึก ษาหลั ก สูต รครูท หาร
หรื อเทีย บเท่า
๑๒.๒ อั ก ษรน าที่ ใ ช้ น าหน้ า เลขหมายความช านาญทหารอากาศหลั ก ของ
นายทหารประทวน ให้ใช้อักษรนา คท. แทนความหมาย ผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรครูทหาร หรือเทียบเท่า
ข้อ ๑๓ อักษรตาม กาหนดไว้ในหมวด ๗ การบรรยายลักษณะความชานาญทหารอากาศ
ตามผนวก ข และผนวก ค
ข้อ ๑๔ เลขหมายความช านาญทหารอากาศของนายทหารสั ญ ญาบั ต ร แสดงไว้ ต าม
ตัวอย่างที่ ๑ ถึงตัวอย่างที่ ๔ ผนวก ก ท้ายระเบียบนี้ ดังนี้
๑๔.๑ ตั ว อย่ า งที่ ๑ แสดงเลขหมายความช านาญทหารอากาศ ระดั บ แรกตั้ ง
ขั้นกึ่งชานาญ
๑๔.๒ ตัว อย่ างที่ ๒ แสดงเลขหมายความช านาญทหารอากาศ ระดั บสมบูร ณ์
ขั้นชานาญ
๑๔.๓ ตัว อย่ างที่ ๓ แสดงเลขหมายความช านาญทหารอากาศ ระดั บสมบูร ณ์
ขั้นชานาญมาก ประกอบอักษรนา
๑๔.๔ ตัว อย่ างที่ ๔ แสดงเลขหมายความช านาญทหารอากาศ ระดั บสมบูร ณ์
ขั้นบริหาร ประกอบอักษรนา
ข้อ ๑๕ เลขหมายความช านาญทหารอากาศของนายทหารประทวน แสดงไว้ ต าม
ตัวอย่างที่ ๕ ถึงตัวอย่างที่ ๙ ผนวก ก ท้ายระเบียบนี้ ดังนี้
๑๕.๑ ตัวอย่างที่ ๕ แสดงเลขหมายความชานาญทหารอากาศ ขั้นลูกมือ
๑๕.๒ ตัวอย่างที่ ๖ แสดงเลขหมายความชานาญทหารอากาศ ขั้นกึ่งชานาญ
๑๕.๓ ตัวอย่างที่ ๗ แสดงเลขหมายความชานาญทหารอากาศ ขั้นชานาญ
๑๕.๔ ตัว อย่ างที่ ๘ แสดงเลขหมายความช านาญทหารอากาศ ขั้นชานาญมาก
ประกอบอักษรนา
๑๕.๕ ตัวอย่างที่ ๙ แสดงเลขหมายความชานาญทหารอากาศ ขั้นชานาญพิเศษ
ประกอบอักษรนา
ข้อ ๑๖ การก าหนดเลขหมายรายงาน กาหนดไว้เ ฉพาะเลขหมายรายงานของกาลั ง พล
ประเภทนายทหารสัญญาบัตรและพลทหารที่ได้รับการบรรจุในตาแหน่ง ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติไม่ตรงกับ
ลักษณะงานของจาพวกทหารใด ดังนี้
16.1 เลขหมาย...

-๖๑๖.๑ เลขหมายรายงานของก าลั งพลประเภทนายทหารสั ญญาบั ตร ก าหนดด้ วย
กลุ่มตัวเลขสี่ตัว เพื่อไม่ให้ความหมายของกลุ่มตัวเลขนี้ซ้าซ้อนกับกลุ่มตัวเลขของเลขหมายความชานาญทหารอากาศ
จึงกาหนดให้เลขสามตัวแรกเป็น ๐๐๐ (ศูนย์ ศูนย์ ศูนย์) ส่วนเลขตัวที่สี่ กาหนดให้ใช้ ๑ ถึง ๙ เมื่อนาเลขทั้งสี่ตัว
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
นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจาผู้บังคับบัญชา
๑๖.๑.๕ เลขหมายรายงาน ๐๐๐๕ แทนความหมาย เลขหมายรายงาน
นายทหารฝ่ายอานวยการประจาผู้บังคับบัญชา
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 เลขหมายรายงานของกาลังพลประเภทพลทหารกาหนดด้วยกลุ่มตัวเลขห้าตัว
เพื่ อ ไม่ ให้ ความหมายของกลุ่ มตั ว เลขนี้ ซ้ าซ้ อ นกั บ กลุ่ มตั ว เลขของเลขหมายความช านาญทหารอากาศ
จึงกาหนดให้ใช้เลขสามตัวแรกเป็น ๐๐๐ (ศูนย์ ศูนย์ ศูนย์) ส่วนเลขสองตัวสุดท้าย กาหนดให้ใช้ ๒๐ เมื่อนาเลข
ทั้ ง ห้ า ตั ว มาประกอบกั น เป็ น เลขหมายรายงาน ๐๐๐๒๐ แทนความหมายเลขหมายรายงานพลทหาร
ที่ยังไม่ผ่านการฝึกภาคที่ ๑
หมวด ๒
ความสัมพันธ์ของการแยกประเภทกาลังพลกับระบบงานอื่น
ข้อ ๑๗ การแยกประเภทก าลั ง พลกองทั พ อากาศ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ระบบงานอื่ น คื อ
อัตรากองทัพอากาศ การบรรจุ การย้าย การศึกษา การฝึกงานในหน้าที่ และการทะเบียนประวัติ ดังนี้
๑๗.๑ อัตรากองทัพอากาศ
๑๗.๑.๑ การก าหนดเลขหมายความช านาญทหารอากาศหน้ า ที่ ห รื อ
เลขหมายรายงานของตาแหน่งต่าง ๆ ให้มีตาแหน่งละ ๑ เลขหมาย ยกเว้นตาแหน่งที่มีหลายลั กษณะงาน
ให้มีได้ตาแหน่งละไม่เกิน ๒ เลขหมาย
17.1.2 การกาหนด...

-๗๑๗.๑.๒ การก าหนดระดั บ ความช านาญของเลขหมายความช านาญ
ทหารอากาศหน้าที่ สาหรับตาแหน่งต่าง ๆ ต้องให้สอดคล้องกับเงินเดือนอัตรา
๑๗.๒ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นนายทหารสั ญญาบัตรหรือนายทหาร
ประทวนเข้ า ด ารงต าแหน่ ง ต่ า ง ๆ ต้ อ งพิ จ ารณาคุ ณ สมบั ติ ข องผู้ นั้ น ให้ ต รงตามเลขหมายความช านาญ
ทหารอากาศหน้าที่ของตาแหน่งนั้น
๑๗.๓ การย้าย
๑๗.๓.๑ นายทหารสัญญาบัตรย้ายเข้าดารงตาแหน่งให้พิจารณาดังนี้
๑๗.๓.๑.๑ ตาแหน่งเงินเดือนอัตราเรืออากาศเอก และอัตรา
เรืออากาศโท ให้พิจารณาผู้ที่มีเลขหมายความชานาญทหารอากาศหลักหรือเลขหมายความชานาญทหารอากาศรอง
ตรงกับ เลขหมายความช านาญทหารอากาศหน้าที่ โดยไม่ต้องพิจารณาระดับความช านาญของเลขหมาย
ความชานาญทหารอากาศหลักหรือเลขหมายความชานาญทหารอากาศรอง
๑๗.๓.๑.๒ ต าแหน่ ง เงิ น เดื อ นอั ต รา นาวาอากาศตรี ถึ ง
นาวาอากาศเอก ให้ พิ จ ารณาผู้ ที่มี เ ลขหมายความช านาญทหารอากาศหลั กหรื อ เลขหมายความช านาญ
ทหารอากาศรอง ตรงกั บ เลขหมายความช านาญทหารอากาศหน้ า ที่ โดยต้ อ งมี ร ะดั บ ความช านาญของ
เลขหมายความชานาญทหารอากาศหลักหรือเลขหมายความชานาญทหารอากาศรอง เท่ากับหรือสูงกว่าระดับ
ความชานาญของเลขหมายความชานาญทหารอากาศหน้าที่
๑๗.๓.๒ นายทหารประทวนย้ายเข้าดารงตาแหน่งให้พิจารณาดังนี้
๑๗.๓.๒.๑ ต าแหน่ งเงิ นเดื อนอั ตราจ่ าอากาศเอก ให้ พิ จารณา
ผู้ ที่ มี เลขหมายความช านาญทหารอากาศหลั กหรื อเลขหมายความช านาญทหารอากาศรอง ตรงกั บเลขหมาย
ความชานาญทหารอากาศหน้าที่ โดยไม่ต้องพิจารณาระดับความชานาญของเลขหมายความชานาญทหารอากาศหลัก
หรือเลขหมายความชานาญทหารอากาศรอง
๑๗.๓.๒.๒ ต า แ ห น่ ง เ งิ น เ ดื อ น อั ต ร า พั น จ่ า อ า ก า ศ เ อ ก
และพั น จ่ า อากาศเอกพิ เ ศษ ให้ พิ จ ารณาผู้ ที่ มี เลขหมายความช านาญทหารอากาศหลั ก หรื อ เลขหมาย
ความชานาญทหารอากาศรองตรงกับเลขหมายความชานาญทหารอากาศหน้าที่ โดยต้องมีระดับความชานาญ
ของเลขหมายความชานาญทหารอากาศหลักหรือเลขหมายความชานาญทหารอากาศรอง เท่ากับหรือสูงกว่า
ระดับความชานาญของเลขหมายความชานาญทหารอากาศหน้าที่
๑๗.๓.๓ การย้ า ยเข้ า ด ารงต าแหน่ ง ที่ ไ ม่ มี เ ลขหมายความช านาญ
ทหารอากาศหน้าที่กากับ ไว้ ให้ พิจารณาจากคาบรรยายลักษณะงานของตาแหน่งดังกล่ าวว่าสอดคล้องกับ
จ าพวกทหารใด แล้ ว ให้ พิ จ ารณาย้ า ยนายทหารสั ญ ญาบั ต รหรื อ นายทหารประทวนตามหลั ก เกณฑ์
ในข้อ ๑๗.๓.๑ หรือข้อ ๑๗.๓.๒ แล้วแต่กรณี
๑๗.๓.๔ ส าหรั บ การย้ า ยตามความจ าเป็ น ของทางราชการ ให้ เ ป็ น ไป
ตามหลักเกณฑ์การย้ายที่กาหนด
๑๗.๔ การศึกษาและการฝึกอบรม
๑๗.๔.๑ การแยกประเภทก าลั ง พล ให้ พิ จ ารณาพื้ น ฐานการศึ ก ษา
และการฝึกอบรมของกาลังพล ทั้งก่อนเข้ารับราชการและเมื่อเข้ารับราชการแล้ว
17.4.2 กาลังพล...

-๘๑๗.๔.๒ กาลั งพลที่จะเข้ ารับการศึกษาหรือการฝึ กอบรมตามหลั กสู ต ร
ที่กองทัพอากาศกาหนด ให้พิจารณาจากคุณสมบัติและแผนภูมิจาพวกทหารที่กาหนดไว้ในผนวกการบรรยาย
ลักษณะความชานาญทหารอากาศ และผ่านการพิจารณาจากหน่วยหัวหน้าสายวิทยาการของจาพวกทหาร
๑๗.๔.๓ กาลังพลที่สาเร็จการศึกษาหรือการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กาหนด
จะได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนระดับความชานาญเลขหมายความชานาญทหารอากาศตามหลักสูตรนั้นได้
๑๗.๕ การฝึกงานในหน้าที่ นายทหารประทวนเมื่อได้รับการบรรจุเข้ารับราชการแล้ว
จะได้รับการพิจารณาเข้ารับการฝึกงานในหน้าที่ ดังนี้
๑๗.๕.๑ ฝึกเลื่อนระดับความชานาญตามขั้นตอนในแผนภูมิจาพวกทหาร
ที่กาหนดไว้ในผนวก ค โดยทาการฝึกตามเลขหมายความชานาญทหารอากาศหน้าที่ ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการฝึกจะต้อง
มีเลขหมายความชานาญทหารอากาศหลักตรงกับเลขหมายความชานาญทหารอากาศหน้าที่ที่กาหนดไว้ในตาแหน่ง
สาหรั บผู้ ที่ดารงตาแหน่ งประจาหน่ ว ยให้ทาการฝึกตามเลขหมายความช านาญทหารอากาศหลักของผู้ นั้น
เมื่อผ่านการฝึกงานในหน้าที่แล้วจะได้รับการเลื่อนระดับความชานาญตามเลขหมายความชานาญทหารอากาศ
ที่ทาการฝึก
๑๗.๕.๒ ฝึ กเปลี่ ยนสายงาน ซึ่ ง หมายถึ งการเปลี่ ยนจ าพวกทหาร หรื อ
สาขาจาพวก ผู้ที่เข้ารับการฝึกจะต้องมีเลขหมายความชานาญทหารอากาศรองตรงกับเลขหมายความชานาญ
ทหารอากาศหน้าที่หรือตรงกับคาบรรยายลักษณะงานของตาแหน่งนั้น
๑๗.๖ การทะเบียนประวัติ กาลังพลที่ได้รับการแต่งตั้ง เลื่อนระดับความชานาญ
เปลี่ ย นแปลง และถอดถอนเลขหมายความช านาญทหารอากาศ ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ก าลั ง พลบั น ทึ ก ลงใน
ช่องรายการเกี่ยวกับความชานาญการทหารของประวัติรับราชการตามที่กาหนดไว้ในระเบียบกระทรวงกลาโหม
หรือระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยประวัติรับราชการ
หมวด ๓
หลักเกณฑ์การแยกประเภทกาลังพล
ข้อ ๑๘ การกาหนดเหล่าทหารนายสัญญาบัตร นายทหารประทวน และพลทหาร เมื่อได้รับ
การบรรจุเข้ารับราชการ จะได้รับการกาหนดเหล่าทหารตามคุณสมบัติพื้นฐานของกาลังพลและเป็นไปตามที่
กระทรวงกลาโหมกาหนด
ข้อ ๑๙ การแต่ ง ตั้ง เลขหมายความช านาญทหารอากาศ ให้ ก ระท าได้ เมื่ อ ก าลั ง พลผู้ นั้ น
ยังไม่ได้รับการแต่งตั้งเลขหมายความชานาญทหารอากาศนั้นมาก่อน ดังนี้
๑๙.๑ การแต่งตั้งเลขหมายความชานาญทหารอากาศหลัก
๑๙.๑.๑ นายทหารสัญญาบัตร
๑๙.๑.๑.๑ ผู้ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ เป็นนายทหารสัญญาบัตร
หรือนายทหารประทวนที่ได้รับเลื่อนยศเป็นนายทหารสัญญาบัตรจะได้รับการแต่งตั้ง เลขหมายความชานาญ
ทหารอากาศหลักให้ตรงตามเลขหมายความชานาญทหารอากาศหน้าที่ของตาแหน่ง ที่บรรจุ ภายใน ๖๐ วัน
นับตั้งแต่วันบรรจุเข้ารับราชการในตาแหน่งนั้น สาหรับผู้ที่มีคุณสมบัติยังไม่ครบถ้วนตามที่กาหนดไว้ในผนวก ข
ให้พิจารณาแต่งตั้งเลขหมายความชานาญทหารอากาศในระดับแรกตั้งก่อน ส่วนผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนแล้ว
ให้พิจารณาแต่งตั้งเลขหมายความชานาญทหารอากาศในระดับสมบูรณ์
19.1.1.2 ผู้ที่ได้รับ...

-๙๑๙.๑.๑.๒ ผู้ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ เป็นนายทหารสัญญาบัตร
หรือนายทหารประทวนที่ได้รับการเลื่อนยศเป็นนายทหารสัญญาบัตร ถ้าตาแหน่งนั้นกาหนดเลขหมายความชานาญ
ทหารอากาศหน้าที่ไว้สองเลขหมาย หรือไม่ได้กาหนดเลขหมายความชานาญทหารอากาศหน้าที่ไว้ ให้พิจารณา
แต่งตั้งเลขหมายความชานาญทหารอากาศหลักตามคุณสมบัติที่ เหมาะสมที่สุดของผู้นั้น ทั้งนี้ต้องเป็นไปตาม
คาบรรยายลักษณะงานของตาแหน่งนั้น
๑๙.๑.๑.๓ ผู้ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ เป็นนายทหารสัญญาบัตร
จาพวกทหารแพทย์ จาพวกทหารทันตแพทย์ และจาพวกทหารเวชศาสตร์การบิน (สาขาจาพวกแพทย์เวชศาสตร์การบิน)
ให้พิจารณาแต่งตั้งเลขหมายความชานาญทหารอากาศหลักในระดับสมบูรณ์
๑๙.๑.๒ นายทหารประทวน
๑๙.๑.๒.๑ ผู้ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน
จะได้รับการแต่งตั้งเลขหมายความชานาญทหารอากาศหลักให้ตรงตามเลขหมายความชานาญทหารอากาศหน้าที่
ของตาแหน่งที่บรรจุ ภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันบรรจุเข้ารับราชการในตาแหน่งนั้น แต่ทั้งนี้ระดับความชานาญ
จะต้องเป็นไปตามคุณสมบัติที่กาหนดไว้ในหมวด ๗ การบรรยายลักษณะความชานาญทหารอากาศ และตามผนวก ค
๑๙.๑.๒.๒ ผู้ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน
ถ้าตาแหน่งนั้นกาหนดเลขหมายความชานาญทหารอากาศหน้าที่ไว้สองเลขหมาย หรือไม่ได้กาหนดเลขหมาย
ความชานาญทหารอากาศหน้าที่ไว้ ให้พิจารณาแต่งตั้งเลขหมายความชานาญทหารอากาศหลัก ตามคุณสมบัติ
ที่เหมาะสมที่สุดของผู้นั้น ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามคาบรรยายลักษณะงานของตาแหน่งนั้น
๑๙.๑.๓ พลทหาร
๑๙.๑.๓.๑ ทหารกองประจ าการ จะได้ รั บการแต่ งตั้ งเลขหมาย
ความชานาญทหารอากาศหลักให้ตรงกับเลขหมายความชานาญทหารอากาศหน้าที่เมื่อผ่านการฝึกภาคที่ ๑
๑๙.๑.๓.๒ ทหารประจาการ (พลอาสาสมัคร) จะได้รับการแต่งตั้ง
เลขหมายความช านาญทหารอากาศหลั ก ให้ ต รงกั บ เลขหมายความช านาญทหารอากาศหน้ า ที่ ภายใน
๖๐ วัน นับตั้งแต่วันบรรจุเข้ารับราชการในตาแหน่งนั้น
๑๙.๒ การแต่งตั้งเลขหมายความชานาญทหารอากาศรอง
๑๙.๒.๑ นายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน เมื่อได้รับการแต่งตั้ง
เลขหมายความชานาญทหารอากาศหลักแล้ว สามารถแต่งตั้งเลขหมายความชานาญทหารอากาศรองที่เหมาะสมได้อีก
ไม่เกิน ๒ เลขหมาย การแต่งตั้งให้กระทาได้เมื่อคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่กาหนดไว้ ดังนี้
๑๙.๒.๑.๑ มีพื้นฐานการศึกษาตามหลักสูตรที่กองทัพอากาศกาหนด
๑๙.๒.๑.๒ สาเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กองทัพอากาศกาหนด
ให้แต่งตั้งได้ตั้งแต่วันที่สาเร็จหลักสูตร
๑๙.๒.๑.๓ มีประสบการณ์โดยได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่
ในความชานาญทหารอากาศของเลขหมายความชานาญทหารอากาศนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน โดยมีคาสั่ง
กองทัพอากาศหรือคาสั่งของหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศสั่งการไว้
๑๙.๒.๒ นายทหารสั ญญาบั ตรที่ มี คุ ณสมบั ติ ครบถ้ ว นตามที่ ก าหนดไว้
ในผนวกการบรรยายลักษณะความชานาญทหารอากาศของเลขหมายความชานาญทหารอากาศนั้นจะได้รับ
การแต่ ง ตั้ ง เลขหมายความช านาญทหารอากาศในระดั บ สมบู ร ณ์ หากมี คุ ณ สมบั ติ ไ ม่ ค รบถ้ ว นจะได้ รั บ
การแต่งตั้งเลขหมายความชานาญทหารอากาศรองในระดับแรกตั้ง
๑๙.๒.3 นายทหารประทวน...

- ๑๐ ๑๙.๒.๓ นายทหารประทวนที่ มี พื้ น ฐานการศึ ก ษาและประสบการณ์
จะได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง เลขหมายความช านาญทหารอากาศรองในระดั บ ความช านาญระดั บ ใดขึ้ น อยู่ กั บ
คุณวุฒิที่ขอแต่งตั้งและประสบการณ์ตามที่ กาหนดไว้ในผนวกการบรรยายลักษณะความชานาญทหารอากาศ
ของเลขหมายความชานาญทหารอากาศนั้น
ข้อ ๒๐ การเลื่ อ นระดั บ ความช านาญ ให้ ก ระท าได้ เ มื่ อ ก าลั ง พลผู้ นั้ น ได้ รั บ เลขหมาย
ความชานาญทหารอากาศมาแล้ว และมีคุณสมบัติเพิ่มขึ้นครบถ้วนตามที่กาหนดไว้ในระเบียบดังนี้
๒๐.๑ นายทหารสัญญาบัตร
๒๐.๑.๑ ผู้ที่มีประสบการณ์เพิ่มขึ้นครบถ้วนตามเลขหมายความชานาญ
ทหารอากาศที่มีระดับความชานาญที่สูงกว่า
๒๐.๑.๒ ผู้ ที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รที่ ก องทั พ อากาศก าหนด
ให้เลื่อนระดับความชานาญได้เฉพาะเลขหมายความชานาญทหารอากาศหลัก หรือเลขหมายความชานาญ
ทหารอากาศรอง ซึ่งตรงกับเลขหมายความชานาญทหารอากาศหน้าที่ของตาแหน่งที่กาลังพลผู้นั้นบรรจุ อยู่เท่านั้น
ยกเว้ น เหล่ า ทหารนั ก บิ น จ าพวกทหารนั ก บิ น เหล่ า ทหารต้ น หน จ าพวกทหารผู้ ท าการในอ ากาศ
และเหล่าทหารต้นหน จาพวกทหารผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับ ซึ่งจะต้องมีการรักษาสมรรถภาพเป็นประจา
และต่ อ เนื่ อ ง ให้ เ ลื่ อ นเลขหมายความช านาญของเลขหมายความช านาญทหารอากาศหลั ก ได้ ด้ ว ย
ตั้งแต่วันที่สาเร็จหลักสูตรและมีประสบการณ์ครบถ้วน ดังนี้
๒๐.๑.๒.๑ ส าเร็ จ หลั ก สู ต รโรงเรี ย นนายทหารชั้ น ผู้ บั ง คั บ ฝู ง
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ให้เลื่อนระดับความชานาญเป็นระดับ ๕
๒๐.๑.๒.๒ ส าเร็ จ หลั ก สู ต รโรงเรี ย นเสนาธิ ก ารทหารอากาศ
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หลักสูตรโรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ให้เลื่อน
ระดับความชานาญเป็นระดับ ๖
๒๐.๑.๓ นายทหารสั ญญาบัต รชั้น นาวาอากาศโท ที่ ไม่ ส าเร็จ หลั ก สู ต ร
โรงเรี ย นเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุ ทธศึกษาทหารอากาศ หลั กสู ตรโรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโ ส
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จะเลื่อนระดับความชานาญเป็นระดับ ๖ ได้ จะต้องเข้าหลั กเกณฑ์ข้อหนึ่งข้อใด
ดังต่อไปนี้
๒๐.๑.๓.๑ ผู้ ที่ มี คุ ณ วุ ฒิ ต่ ากว่ า ปริ ญ ญาตรี ต้ อ งเป็ น ผู้ ที่ ค รอง
เลขหมายความชานาญทหารอากาศระดับ ๕ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี มีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวคิด
สมรรถนะกาลังพลกองทัพอากาศอยู่ในเกณฑ์ที่กาหนดให้ย้ายเลื่อนตาแหน่ งสูงขึ้นได้ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง
กองทัพอากาศเห็นสมควรให้เลื่อนระดับความชานาญเป็น ระดับ ๖ ได้
๒๐.๑.๓.๒ ผู้ ที่ มี คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาตรี ห รื อ เที ย บเท่ า ต้ อ งครอง
เลขหมายความชานาญทหารอากาศ ระดับ ๕ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๗ ปี
๒๐.๑.๓.๓ ผู้ ที่ มี คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาโทหรื อ เที ย บเท่ า ต้ อ งครอง
เลขหมายความชานาญทหารอากาศ ระดับ ๕ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี
๒๐.๑.๓.๔ ผู้ ที่มี คุณวุ ฒิ ปริ ญญาเอกหรือ เทีย บเท่ า ต้ องครอง
เลขหมายความชานาญทหารอากาศ ระดับ ๕ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี
๒๐.๑.4 ผู้ที่ได้รับ...

- ๑๑ ๒๐.๑.๔ ผู้ที่ได้รับการเลื่อนระดับความชานาญเป็นระดับ ๕ เนื่องจากสาเร็จ
หลักสู ตรตามข้อ ๒๐.๑.๒.๑ ให้กาหนดอักษรนา “นฝ.” นาหน้าเลขหมายความชานาญทหารอากาศหลั ก
และเลื่ อ นระดั บ ความช านาญเป็ น ระดั บ ๕ ของเลขหมายความช านาญทหารอากาศหลั ก หรื อเลขหมาย
ความชานาญทหารอากาศรอง ที่ตรงกับเลขหมายความชานาญทหารอากาศหน้าที่
๒๐.๑.๕ ผู้ที่ได้รับการเลื่อนระดับความชานาญเป็นระดับ ๖ เนื่องจากสาเร็จ
หลักสูตรตามข้อ ๒๐.๑.๒.๒ ให้กาหนดอักษรนา “สธ.” หรือ “อส.” นาหน้าเลขหมายความชานาญทหารอากาศหลัก
และเลื่ อนระดั บความช านาญเป็ น ระดั บ ๖ ของเลขหมายความช านาญทหารอากาศหลั ก หรื อ เลขหมาย
ความชานาญทหารอากาศรอง ที่ตรงกับเลขหมายความชานาญทหารอากาศหน้าที่
๒๐.๑.๖ ผู้ที่ได้รับการเลื่อนระดับความชานาญเป็นระดับ ๖ ตามข้อ ๒๐.๑.๒.๒
ให้ยกเลิกอักษรนา “นฝ.” ที่ใช้นาหน้าเลขหมายความชานาญทหารอากาศหลัก
๒๐.๑.๗ การพิ จารณาพื้ นฐานการศึ กษาปริ ญญาสาขาต่ าง ๆ ประกอบ
การเลื่ อ นระดับ ความช านาญจากระดับ ๕ เป็ นระดับ ๖ ของแต่ ล ะเลขหมายความช านาญทหารอากาศ
ปริญญาที่นามาเป็ นเกณฑ์ในการพิจ ารณาเลื่อนระดับความชานาญนั้น จะต้องตรงกับปริญญาสาขาต่าง ๆ
ที่กาหนดไว้ในผนวก ข ของเลขหมายความชานาญทหารอากาศที่ขอเลื่อนระดับความชานาญ
๒๐.๒ นายทหารประทวน
๒๐.๒.๑ ผู้ ที่ ส าเร็ จ การฝึ ก อบรมตามหลั ก สู ต รหรื อ มี ป ระสบการณ์
ตามที่กองทัพอากาศกาหนดให้เลื่อนระดับความชานาญทหารอากาศ จากระดับ ๑๐ เป็น ระดับ ๓๐ ได้ตั้งแต่
วันที่ออกคาสั่ง
๒๐.๒.๒ ผู้ ที่ ส าเร็ จ การฝึ ก อบรมตามหลั ก สู ต รและมี ป ระสบการณ์
ตามที่กองทัพอากาศกาหนดให้เลื่อนระดับความชานาญทหารอากาศ จากระดับ ๓๐ เป็น ระดับ ๕๐ ได้ตั้งแต่
วันที่ออกคาสั่ง
๒๐.๒.๓ ผู้ที่ผ่านการฝึกงานในหน้าที่ตามเลขหมายความชานาญทหารอากาศ
ที่มีระดับความชานาญจากระดับ ๕๐ เป็น ระดับ ๗๐ ให้เลื่อนระดับความชานาญได้ตั้งแต่วันที่ผู้บัญชาการทหารอากาศ
อนุมัติให้ผ่านการฝึกงานในหน้าที่ และผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถจากหน่วยหัวหน้าสายวิทยาการ
เพื่อเลื่อนระดับความชานาญทหารอากาศ เป็นระดับ ๙๐ ให้เลื่อนระดับความชานาญได้ตั้งแต่วันที่ผ่านการทดสอบ
ความรู้ความสามารถ
๒๐.๓ พลทหารจะได้รับการเลื่อนระดับความชานาญให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์
ที่ใช้กับนายทหารประทวน
ข้อ ๒๑ การเปลี่ ยนเหล่ าทหาร ให้ กระทาได้เมื่อกาลังพลได้รับการแยกประเภทกาลังพล
หรื อ เปลี่ ย นจ าพวกทหาร ต้ อ งเปลี่ ย นเหล่ า ทหารให้ ต รงกั บ เหล่ า ทหารของจ าพวกทหารนั้ น หากได้ รั บ
การแยกประเภทก าลั ง พลหรื อ เปลี่ ย นจ าพวกทหารเป็ น จ าพวกทหารที่ ไ ม่ ไ ด้ ก าหนดเหล่ า ทหารก ากั บ ไว้
ให้ถือเป็นเหล่าทหารเดิม
ข้อ ๒๒ การเปลี่ยนแปลงเลขหมายความชานาญทหารอากาศ ให้กระทาได้ในกรณีดังต่อไปนี้
๒๒.๑ นายทหารสัญญาบัตร
๒๒.๑.๑ เมื่อเปลี่ยนจาพวกทหาร โดยจะเปลี่ยนเหล่าทหารหรือไม่ก็ตาม
หรือเมื่อเปลี่ยนสาขาจาพวกในจาพวกทหารเดียวกัน ให้พิจารณาดังนี้
๒๒.๑.๑.๑ สาเร็จ...

- ๑๒ ๒๒.๑.๑.๑ สาเร็จการฝึ กอบรมตามหลั กสู ตรที่กองทัพอากาศ
กาหนด และมีข้อผูกพันว่าจะต้องเปลี่ยนจาพวกทหาร หรือสาขาจาพวก
๒๒.๑.๑.๒ มี คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสมตามที่ ท างราชการต้ อ งการ
และมีความจาเป็นให้เปลี่ยนจาพวกทหาร หรือสาขาจาพวก
๒๒.๑.๒ เมื่อย้ายเข้าดารงตาแหน่งในอัตรากองทัพอากาศที่มีเลขหมายรายงาน
กากับ
๒๒.๑.๒.๑ ผู้ ที่ ย้ า ยเข้ า ด ารงต าแหน่ ง อั ต รานาวาอากาศเอก
ซึ่งได้รับเงินเดือนอัตรานาวาอากาศเอกพิเศษ ให้เปลี่ยนเป็นเลขหมายรายงาน ๐๐๐๒
๒๒.๑.๒.๒ ผู้ที่ย้ายเข้าดารงตาแหน่งผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ
หรือรองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ ให้เปลี่ยนเลขหมายรายงาน ๐๐๐๓
๒๒.๑.๒.๓ ผู้ ที่ ย้ า ยด ารงต าแหน่ ง นายทหารฝ่ า ยเสนาธิ ก าร
ประจาผู้บังคับบัญชา ให้เปลี่ยนเป็นเลขหมายรายงาน ๐๐๐๔
๒๒.๑.๒.๔ ผู้ ที่ ย้ า ยด ารงต าแหน่ ง นายทหารฝ่ า ยอ านวยการ
ประจาผู้บังคับบัญชา ให้เปลี่ยนเป็นเลขหมายรายงาน ๐๐๐๕
๒๒.๑.๒.๕ ผู้ที่ย้ายเข้าดารงตาแหน่ง หั วหน้ากอง (ทางธุรการ
ที่บังคับบัญชารับผิดชอบงานหลายสายวิทยาการ) ให้เปลี่ยนเป็นเลขหมายรายงาน ๐๐๐๖
๒๒.๑.๒.๖ ผู้ที่ย้ายเข้าดารงตาแหน่ งหัวหน้าแผนก (ทางธุรการ
ที่บังคับบัญชารับผิดชอบงานหลายสายวิทยาการ) ให้เปลี่ยนเป็นเลขหมายรายงาน ๐๐๐๗
๒๒.๑.๒.๗ ผู้ ที่ ย้ า ยเข้ า ด ารงต าแหน่ ง นายทหารคนสนิ ท
ให้เปลี่ยนเป็นเลขหมายรายงาน ๐๐๐๘
๒๒.๑.๒.๘ ผู้ที่ย้ายเข้าดารงตาแหน่งศิษย์การบิน ให้เปลี่ยนเป็น
เลขหมายรายงาน ๐๐๐๙
๒๒.๒ นายทหารประทวน
๒๒.๒.๑ เมื่อเปลี่ยนจาพวกทหาร โดยจะเปลี่ยนเหล่าทหารหรือไม่ก็ตาม
หรือเมื่อเปลี่ยนสาขาจาพวกในจาพวกทหารเดียวกัน ให้พิจารณาดังนี้
๒๒.๒.๑.๑ สาเร็จการฝึ กอบรมตามหลั กสู ตรที่กองทัพอากาศ
กาหนด และมีข้อผูกพันว่าต้องเปลี่ยนจาพวกทหาร หรือสาขาจาพวก
๒๒.๒.๑.๒ มี คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสมตามที่ ท างราชการต้ อ งการ
และความจาเป็นให้เปลี่ยนจาพวกทหาร หรือสาขาจาพวก
๒๒.๒.๒ เมื่ อ ผ่ า นการฝึ ก งานในหน้ า ที่ ป ระเภทการฝึ ก เปลี่ ย นสายงาน
ซึ่งหมายถึง การเปลี่ยนจาพวกทหาร หรือสาขาจาพวก
๒๒.๓ นายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน ต้องเปลี่ยนแปลงเลขหมาย
ความช านาญทหารอากาศรองเป็ น เลขหมายความช านาญทหารอากาศหลั ก เมื่ อ ระดั บ ความช านาญ
ทหารอากาศของเลขหมายความชานาญทหารอากาศรองเท่ากับหรือสูงกว่าระดับความชานาญทหารอากาศของ
เลขหมายความช านาญทหารอากาศหลั ก และมีเลขหมายความช านาญทหารอากาศรองตรงกับเลขหมาย
ความชานาญทหารอากาศหน้าที่หรือตรงกับคาบรรยายลักษณะงานของตาแหน่งนั้น ยกเว้น เหล่าทหารนักบิน
จาพวกทหารนักบิน เหล่าทหารต้นหน จาพวกทหารผู้ทาการในอากาศ และเหล่าทหารต้นหน จาพวกทหาร
ผู้บังคับอากาศยานไร้ คนขับ ซึ่งจะต้องมีการรักษาสมรรถภาพเป็นประจาและต่อเนื่อง ไม่ต้องเปลี่ยนแปลง
เลขหมายความชานาญทหารอากาศ
22.4 พลทหาร...

- ๑๓ ๒๒.๔ พลทหารจะได้รั บ การเปลี่ ยนแปลงเลขหมายความช านาญทหารอากาศ
ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ใช้กับนายทหารประทวน
ข้อ ๒๓ การถอดถอนเลขหมายความช านาญทหารอากาศ นายทหารสั ญ ญาบั ต ร
นายทหารประทวน และพลทหาร ให้กระทาได้ในกรณีดังต่อไปนี้
๒๓.๑ ทางราชการยกเลิกเลขหมายความชานาญทหารอากาศนั้น
๒๓.๒ ผู้ ครองเลขหมายความช านาญทหารอากาศนั้นขอถอดถอน (เฉพาะในกรณี
ของเลขหมายความชานาญทหารอากาศรอง)
ข้อ ๒๔ การแต่งตั้ง เปลี่ยนแปลง และถอดถอนเลขหมายรายงาน
๒๔.๑ การแต่งตั้งเลขหมายรายงาน
๒๔.๑.๑ นายทหารสั ญ ญาบั ต ร ให้ พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง เลขหมายรายงาน
เมื่ อ ได้ รั บ การบรรจุ เ ข้ า รั บ ราชการหรื อ ย้ า ยโอนมาด ารงต าแหน่ ง ที่ มี เ ลขหมายรายงานหน้ า ที่ ก ากั บ ไว้
ในอัตรากองทัพอากาศ
๒๔.๑.๒ ทหารกองประจ าการ ให้ พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง เลขหมายรายงาน
๐๐๐๒๐ ตั้งแต่วันที่บรรจุ
๒๔.๒ การเปลี่ยนแปลงเลขหมายรายงาน
๒๔.๒.๑ นายทหารสั ญ ญาบั ต ร จะได้ รั บ การเปลี่ ย นแปลงเลขหมาย
รายงานในกรณีดังนี้
๒๔.๒.๑.๑ ผู้ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้ดารงตาแหน่งเงินเดือนอัตราชั้นนายพลอากาศ จะได้รับการเปลี่ยนแปลงเลขหมายรายงานเป็น ๐๐๐๑
๒๔.๒.๑.๒ ผู้ที่ได้รับเลขหมายรายงานอยู่แล้ว เมื่อย้ายเข้าดารง
ตาแหน่งที่กาหนดเลขหมายรายงานหน้าที่ ที่กากับไว้ในอัตรากองทัพอากาศ ให้เปลี่ยนแปลงเป็นเลขหมาย
รายงานนั้น
๒๔.๒.๑.๓ ผู้ที่ได้รับเลขหมายรายงานอยู่แล้ว เมื่อย้ายเข้าดารง
ตาแหน่ ง ที่ก าหนดเลขหมายรายงานหน้ าที่ หรือ ไม่ ไ ด้ก าหนดเลขหมายความช านาญทหารอากาศหน้ า ที่
กากับ ไว้ในอัตรากองทัพอากาศ ให้ เ ปลี่ ย นแปลงเลขหมายรายงานที่มีอยู่ เดิม เป็นเลขหมายความช านาญ
ทหารอากาศตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
๒๔.๒.๒ ทหารกองประจาการ เมื่อผ่านการฝึกภาคที่ ๑ แล้ว ให้เปลี่ยนแปลง
เลขหมายรายงานที่มีอยู่เดิม ให้เป็นเลขหมายความชานาญทหารอากาศตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
๒๔.๓ การถอดถอนเลขหมายรายงาน จะได้รับการถอดถอนเลขหมายรายงาน
ในกรณีที่ทางราชการยกเลิกเลขหมายรายงานนั้น
ข้อ ๒๕ การแต่ งตั้ งเลขหมายความช านาญทหารอากาศรองและเปลี่ ยนจ าพวกทหารให้ แก่
ข้ าราชการที่ ส าเร็ จการศึ กษาหลั กสู ตรที่ ผู้ บั ญชาการทหารอากาศอนุ มั ติ ให้ เปลี่ ยนเหล่ าทหารได้ เมื่ อส าเร็ จ
การศึ กษา โดยเมื่ อมี ค าสั่ งกองทั พอากาศให้ ปรั บย้ ายและเปลี่ ยนเหล่ าทหารให้ กั บข้ าราชการดั งกล่ าวแล้ ว
ให้ กรมก าลั งพลทหารอากาศด าเนิ นการขออนุ มั ติ ผู้ บั ญชาการทหารอากาศ แต่ งตั้ งเลขหมายความช านาญ
ทหารอากาศรอง พร้อมกับเปลี่ยนจาพวกทหารในคราวเดียวกัน ดังนี้
25.1 หลักสูตร...

- ๑๔ ๒๕.๑ หลั ก สู ต รศิ ษ ย์ ก ารบิ น ของกองทั พ อากาศ ส าหรั บนายทหารสั ญญาบั ตร
เมื่ อ ส าเร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รศิ ษ ย์ ก ารบิ น ของกองทั พ อากาศ จากโรงเรี ย นการบิ น ของกองทั พ อากาศ
หรือหลักสูตรการฝึกอบรมและฝึกบินนายทหารสัญญาบัตรหญิงของกองทัพอากาศ จากกองบิน ๖ ซึ่งให้เปลี่ยน
จากเหล่าทหารเดิม เป็น เหล่าทหารนักบิน
๒๕.๒ หลักสูตรการปฏิบัติการพิเศษของกองทัพอากาศ สาหรับนายทหารสัญญาบัตร
และนายทหารประทวน เมื่ อ ส าเร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รการปฏิ บั ติ ก าร พิ เ ศษของกองทั พ อากาศ
จากหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ซึ่งให้เปลี่ยนจากเหล่าทหารเดิม เป็น เหล่าทหารอากาศโยธิน
ข้อ ๒๖ การแต่งตั้งเลขหมายความช านาญทหารอากาศหลั กให้ กับข้าราชการที่ปรับย้า ย
มาจากหน่ ว ยงานภายนอกกองทั พ อากาศ ให้ พิ จ ารณาคุ ณ สมบั ติ ข องข้ า ราชการดั ง กล่ า วเที ย บเคี ย งกั บ
การบรรยายลักษณะความชานาญทหารอากาศ ตามเลขหมายความชานาญทหารอากาศหน้าที่ หรือลักษณะงาน
ในตาแหน่งใหม่ ดังนี้
๒๖.๑ นายทหารสัญญาบัตร
๒๖.๑.๑ ปรับย้ายเข้ารับราชการในตาแหน่งอัตราเรืออากาศเอก และอัตรา
เรืออากาศโท ให้แต่งตั้งเลขหมายความชานาญทหารอากาศหลัก ตรงตามเลขหมายความชานาญทหารอากาศหน้าที่
โดยให้ มี ร ะดั บ ความช านาญทหารอากาศเป็ น ไปตามค าบรรยายลั ก ษณะความช านาญทหารอากาศ
ของแต่ละจาพวกทหารที่กาหนดไว้
๒๖.๑.๒ ปรั บ ย้ า ยเข้ า รั บ ราชการในต าแหน่ ง อั ต รานาวาอากาศตรี
ให้ แ ต่ ง ตั้ ง เลขหมายความช านาญทหารอากาศหลั ก โดยให้ มี ร ะดั บ ความช านาญทหารอากาศ ระดั บ ๕
สาหรั บอัตรานาวาอากาศโท และอัตรานาวาอากาศเอก ให้ แต่งตั้งเลขหมายความช านาญทหารอากาศหลั ก
โดยให้มีระดับความชานาญทหารอากาศ ระดับ ๖ หากยังไม่สาเร็จการศึกษาหลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือ โรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า
ให้พิจารณาเข้ารับการศึกษาเป็นลาดับแรก
๒๖.๒ นายทหารประทวน
๒๖.๒.๑ ปรับย้ายเข้ารับราชการในตาแหน่ง อัตราจ่าอากาศเอก ให้แต่งตั้ง
เลขหมายความช านาญทหารอากาศหลั ก ตรงตามเลขหมายความช านาญทหารอากาศหน้ าที่ โดยให้ มี
ระดับความชานาญทหารอากาศเป็นไปตามคาบรรยายลักษณะความชานาญทหารอากาศของแต่ละจาพวกทหาร
ที่กาหนดไว้
๒๖.๒.๒ ปรั บ ย้ า ยเข้ า รั บ ราชการในต าแหน่ ง อั ต ราพั น จ่ า อากาศเอก
ให้แต่งตั้งเลขหมายความชานาญทหารอากาศหลัก ตรงตามเลขหมายความชานาญทหารอากาศหน้าที่ โดยให้มี
ระดับความชานาญทหารอากาศ ระดับ ๗๐ และอัตราพันจ่าอากาศเอก (รับเงินเดือนอัตราพันจ่าอากาศเอกพิเศษ)
ให้แต่งตั้งเลขหมายความชานาญทหารอากาศหลัก โดยให้มีระดับความชานาญทหารอากาศ ระดับ ๗๐ หรือ ๙๐
ให้เป็นไปตามคาบรรยายลักษณะความชานาญทหารอากาศของแต่ละจาพวกทหารที่กาหนดไว้
หมวด ๔ ...

- ๑๕ หมวด ๔
วิธีการดาเนินการแยกประเภทกาลังพล
ข้อ ๒๗ ก าลั ง พลของกองทั พ อากาศเมื่ อ ได้ รั บ การก าหนดเหล่ า ทหาร โดยค าสั่ ง บรรจุ
เข้ารับราชการแล้ว จะได้รับการดาเนินการแยกประเภทกาลังพลที่เกี่ยวกับการแต่งตั้ง การเลื่อนระดับความชานาญ
การเปลี่ยนแปลง และการถอดถอนเลขหมายความชานาญทหารอากาศ ตามขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้
๒๗.๑ การแต่งตั้งเลขหมายความชานาญทหารอากาศหลัก ให้แก่ นายทหารสัญญาบัตร
นายทหารประทวน และพลทหาร ให้ปฏิบัติดังนี้
๒๗.๑.๑ ผู้ ที่ ข อรั บ การแต่ ง ตั้ ง เลขหมายความช านาญทหารหลั ก
เขียนรายงานพร้อมกรอกข้อความในใบแบบรายงานขอรับการพิจารณาแยกประเภทกาลังพล เสนอผู้บังคับบัญชา
ตามลาดับชั้นจนถึงหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ โดยผ่านนายทหารกาลังพลของหน่วย ตามขั้นตอน
การดาเนินการแยกประเภทกาลังพล
๒๗.๑.๒ นายทหารกาลังพลของหน่วย รายงานขออนุมัติหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง
กองทัพ อากาศ ภายใน ๖๐ วัน นั บ ตั้ งแต่วั นที่ได้ รับการบรรจุ ในตาแหน่ง ส าหรั บ พลทหารให้ ดาเนินการ
ภายใน ๖๐ วันเมื่อผ่านการฝึกภาคที่ ๑ แล้ว
๒๗.๑.๓ เมื่ อ ได้ รั บ อนุ มั ติ จ ากหั ว หน้ า หน่ ว ยขึ้ น ตรงกองทั พ อากาศแล้ ว
ให้ดาเนินการออกเป็นคาสั่งของหน่วย พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลลงในระบบสารสนเทศสาหรับการบริหารงาน
ด้านกาลังพลกองทัพอากาศ (Human Resource Information System ; HRIS) ภายใน ๓๐ วัน หลังจากวันที่
ออกคาสั่ง
๒๗.๒ การแต่งตั้งเลขหมายความชานาญทหารอากาศรอง ให้แก่นายทหารสัญญาบัตร
นายทหารประทวน และพลทหาร ให้ปฏิบัติดังนี้
๒๗.๒.๑ ผู้ ข อรั บ การแต่ ง ตั้ ง เลขหมายความช านาญทหารอากาศรอง
เขี ย นรายงานพร้ อ มกรอกข้ อ ความในใบแบบรายงานขอรั บ การพิ จ ารณาแยกประเภทก าลั ง พล
เสนอผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น จนถึงหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ โดยผ่านนายทหารกาลังพลหน่วย
๒๗.๒.๒ นายทหารกาลังพลของหน่วยตรวจสอบความถูกต้อง แล้วรายงาน
ขออนุมัติหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ
๒๗.๒.๓ เมื่ อ ได้ รั บ อนุ มั ติ จ ากหั ว หน้ า หน่ ว ยขึ้ น ตรงกองทั พ อากาศแล้ ว
ให้ เ สนอหน่ ว ยหั ว หน้ า สายวิ ท ยาการของเลขหมายความช านาญทหารอากาศรองที่ ข อแต่ ง ตั้ ง พิ จ ารณา
ให้ความเห็นชอบก่อน โดยดาเนินการผ่านระบบสารสนเทศสาหรับการบริหารงานด้านกาลังพลกองทัพอากาศ (HRIS)
๒๗.๒.๔ เมื่ อ หน่ ว ยหั ว หน้ า สายวิ ท ยาการของเลขหมายความช านาญ
ทหารอากาศรองให้ความเห็นชอบแล้ว เสนอให้กรมกาลังพลทหารอากาศตรวจสอบความถูกต้อง ผ่านระบบ
สารสนเทศสาหรับการบริหารงาน ด้านกาลังพลกองทัพอากาศ (HRIS)
๒๗.๒.๕ เมื่ อ กรมก าลั ง พลทหารอากาศตรวจสอบความถู ก ต้ อ งแล้ ว
เสนอให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศที่เป็นหน่วยต้นสังกัดออกคาสั่งของหน่วย พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลลงในระบบ
สารสนเทศสาหรับการบริหารงานด้านกาลังพลกองทัพอากาศ (HRIS) ภายใน ๓๐ วัน หลังจากวันที่ออกคาสั่ง
๒๗.3 การเลื่อนระดับ...

- ๑๖ ๒๗.๓ การเลื่อนระดับความชานาญ
๒๗.๓.๑ การเลื่ อ นระดั บ ความช านาญของเลขหมายความช านาญ
ทหารอากาศหลั ก ของนายทหารสั ญ ญาบั ต ร ให้ ป ฏิ บั ติ เ ช่ น เดี ย วกั บ การแต่ ง ตั้ ง เลขหมายความช านาญ
ทหารอากาศหลั ก โดยให้ เ ลื่ อ นระดั บ ความช านาญได้ ตั้ ง แต่ วั น ที่ อ อกค าสั่ ง ยกเว้ น ผู้ ที่ ค รองเลขหมาย
ความชานาญทหารอากาศระดับ ๕ ตามข้อ ๒๐.๑.๓ เมื่อได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศแล้ว
ให้เสนอกรมกาลังพลทหารอากาศ เพื่อตรวจสอบก่อนและเมื่อผ่านการตรวจสอบของกรมกาลังพลทหารอากาศแล้ว
จึ ง ด าเนิ น การออกค าสั่ ง ของหน่ ว ย พร้ อ มทั้ ง บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ลงในระบบสารสนเทศส าหรั บ การบริ ห ารงาน
ด้านกาลังพลกองทัพอากาศ (HRIS) ภายใน ๓๐ วัน หลังจากวันที่ออกคาสั่ง
๒๗.๓.๒ การเลื่ อ นระดั บ ความช านาญของเลขหมายความช านาญ
ทหารอากาศหลักของนายทหารประทวน
๒๗.๓.๒.๑ ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามข้อ ๒๐.๒.๑ และ ๒๐.๒.๒
ให้ปฏิบัติดังนี้
๒๗.๓.๒.๑ (๑) เขียนรายงานพร้อมกรอกข้อความ
ในใบแบบรายงานขอรั บ การพิ จ ารณาแยกประเภทก าลั ง พล เสนอผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาตามล าดั บ ชั้ น จนถึ ง
หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ โดยผ่านนายทหารกาลังพลของหน่วย
๒๗.๓.๒.๑ (๒) นายทหารก าลั งพลของหน่ ว ย
ตรวจสอบความถูกต้องแล้วรายงานขออนุมัติหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ
๒๗.๓.๒.๑ (๓) เ มื่ อ ไ ด้ รั บ อ นุ มั ติ จ า ก หั ว ห น้ า
หน่ว ยขึ้น ตรงกองทัพอากาศแล้ ว ให้ดาเนินการออกเป็นคาสั่ งของหน่วย พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลลงในระบบ
สารสนเทศสาหรับการบริหารงานด้านกาลังพลกองทัพอากาศ (HRIS) ภายใน ๓๐ วัน หลังจากวันที่ออกคาสั่ง
๒๗.๓.๒.๒ ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามข้อ ๒๐.๒.๓ ให้ปฏิบัติดังนี้
๒๗.๓.๒.๒ (๑) ผู้ ที่ ผ่ า นการฝึ ก งานในหน้ า ที่
ตามเลขหมายความช านาญทหารอากาศที่ มี ร ะดั บ ความช านาญจากระดั บ ๕๐ เป็ น ระดั บ ๗๐
ให้กรมกาลังพลทหารอากาศดาเนินการออกเป็นคาสั่งกองทัพอากาศ ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ผู้บัญชาการทหารอากาศ
อนุมัติให้ผ่านการฝึกงานในหน้าที่ พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลลงในระบบสารสนเทศสาหรับการบริหารงานด้านกาลังพล
กองทัพอากาศ (HRIS) ภายใน ๓๐ วัน หลังจากวันที่ออกคาสั่ง
๒๗.๓.๒.๒ (๒) ผู้ ที่ ผ่ า นการทดสอบความรู้
ความสามารถจากหน่ ว ยหั ว หน้ า สายวิ ท ยาการ เพื่ อ เลื่ อ นระดั บ ความช านาญเป็ น ระดั บ ๙๐ ให้ ป ฏิ บั ติ
เช่นเดียวกับการแต่งตั้งเลขหมายความชานาญทหารอากาศหลัก โดยให้นายทหารกาลังพลของหน่วยรายงาน
ขออนุมัติเลื่อนระดับความชานาญออกเป็นคาสั่งของหน่วย ตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติให้ผ่านการทดสอบความรู้
ความสามารถ พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลลงในระบบสารสนเทศสาหรับการบริหารงานด้านกาลังพลกองทัพอากาศ
(HRIS) ภายใน ๓๐ วัน หลังจากวันที่ออกคาสั่งหน่วย
๒๗.๓.๓ การเลื่ อ นระดั บ ความช านาญของเลขหมายความช านาญ
ทหารอากาศหลักของพลทหาร ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับการเลื่อนระดับความชานาญของนายทหารประทวน
๒๗.๓.๔ การเลื่ อ นระดั บ ความช านาญของเลขหมายความช านาญ
ทหารอากาศรองของนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับการแต่งตั้งเลขหมาย
ความชานาญทหารอากาศรอง
27.4 การเปลี่ยนแปลง...

- 17 ๒๗.๔ การเปลี่ยนแปลงเลขหมายความชานาญทหารอากาศ
๒๗.๔.๑ เมื่อเปลี่ยนจาพวกทหารของนายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน
และพลทหาร ให้ปฏิบัติดังนี้
๒๗.๔.๑.๑ ผู้ที่ขอเปลี่ยนจาพวกทหาร โดยจะเปลี่ยนเหล่าทหาร
หรือไม่ก็ตาม ให้เขียนรายงานขออนุมัติพร้อมกรอกข้อความในใบแบบรายงานขอรับการพิจารณาแยกประเภท
กาลั งพลเสนอผู้ บั งคับ บั ญชาตามล าดับ ชั้น จนถึ งหั ว หน้าหน่ว ยขึ้นตรงกองทัพอากาศ โดยผ่ า นนายทหาร
กาลังพลของหน่วย
๒๗.๔.๑.๒ นายทหารกาลั งพลของหน่วยตรวจสอบความถูกต้อง
แล้วรายงานขออนุมัติหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ
๒๗.๔.๑.๓ เมื่อหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศอนุมัติแล้ว
ให้เสนอหน่วยหัวหน้าสายวิทยาการเดิมพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน แล้วจึงเสนอให้หน่วยหัวหน้าสายวิทยาการใหม่
ให้ความเห็นชอบ จากนั้นให้เสนอกรมกาลังพลทหารอากาศตรวจสอบความถูกต้อง
๒๗.๔.๑.๔ กรมกาลังพลทหารอากาศตรวจสอบความถูกต้อง
และดาเนินการออกคาสั่งกองทัพอากาศให้เปลี่ยนจาพวกทหาร
๒๗.๔.๑.๕ การดาเนินการตามข้อ ๒๗.๔.๑.๓ และ ๒๗.๔.๑.๔
ให้ดาเนินการผ่านระบบสารสนเทศสาหรับการบริหารงานด้านกาลังพลกองทัพอากาศ (HRIS)
๒๗.๔.๒ เมื่อเปลี่ยนสาขาจาพวกของนายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน
และพลทหาร ให้ปฏิบัติดังนี้
๒๗.๔.๒.๑ ผู้ ที่ ข อเปลี่ ย นสาขาจ าพวก เขี ย นรายงานพร้ อ ม
กรอกข้อความในใบแบบรายงานขอรับการพิจารณาแยกประเภทกาลังพล เสนอผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น
จนถึงหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ โดยผ่านนายทหารกาลังพลของหน่วย
๒๗.๔.๒.๒ นายทหารกาลังพลของหน่วยตรวจสอบความถูกต้อง
แล้วรายงานขออนุมัติหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ
๒๗.๔.๒.๓ เมื่อหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศอนุมัติแล้ว
ให้เสนอหน่วยหัวหน้าสายวิทยาการที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบ จากนั้นให้เสนอกรมกาลังพลทหารอากาศ
ตรวจสอบความถูกต้อง
๒๗.๔.๒.๔ เมื่อกรมกาลังพลทหารอากาศตรวจสอบความถูกต้องแล้ว
ให้เสนอหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศที่เป็นต้นสังกัด ดาเนินการออกคาสั่งของหน่วยให้การเปลี่ยนแปลงสาขาจาพวก
๒๗.๔.๒.๕ การดาเนินการตามข้อ ๒๗.๔.๒.๓ และ ๒๗.๔.๒.๔
ให้ดาเนินการผ่านระบบสารสนเทศสาหรับการบริหารงานด้านกาลังพลกองทัพอากาศ (HRIS) พร้อมทั้งให้
หน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศที่เป็นต้นสังกัด บันทึกข้อมูลลงในระบบสารสนเทศสาหรับการบริหารงานด้านกาลังพล
กองทัพอากาศ (HRIS) ภายใน ๓๐ วัน หลังจากวันที่ออกคาสั่ง
๒๗.๕ การเปลี่ยนเหล่าทหารโดยไม่เปลี่ยนจาพวกทหาร ให้ปฏิบัติดังนี้
๒๗.๕.๑ นายทหารก าลั ง พลของหน่ ว ยรายงานขออนุ มั ติ หั ว หน้ า
หน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ ผ่านผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น
๒๗.๕.๒ เมื่อหัวหน้า…

- 18 ๒๗.๕.๒ เมื่ อ หั ว หน้ า หน่ ว ยขึ้ น ตรงกองทั พ อากาศอนุ มั ติ แ ล้ ว ให้ เ สนอ
กรมก าลั ง พลทหารอากาศผ่ านระบบสารสนเทศส าหรั บการบริ หารงานด้ านก าลั งพลกองทั พอากาศ (HRIS)
จากนั้ นให้กรมกาลังพลทหารอากาศดาเนินการออกคาสั่งกองทัพอากาศพร้อมทั้งบันทึกข้อมูล ลงในระบบ
สารสนเทศสาหรับการบริหารงานด้านกาลังพลกองทัพอากาศ (HRIS) ภายใน ๓๐ วัน หลังจากวันที่ออกคาสั่ง
๒๗.๖ การถอดถอนเลขหมายความชานาญทหารอากาศ นายทหารสัญญาบัตร
นายทหารประทวน และพลทหาร ให้ปฏิบัติดังนี้
๒๗.๖.๑ กรณี ทางราชการยกเลิ ก เลขหมายความช านาญทหารอากาศ
ให้นายทหารกาลังพลของหน่วยรายงานขออนุมัติหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว
ให้ดาเนินการออกคาสั่งเป็นคาสั่งของหน่วย พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลลงในระบบสารสนเทศสาหรับการบริหารงาน
ด้านกาลังพลกองทัพอากาศ (HRIS) ภายใน ๓๐ วัน หลังจากวันที่ออกคาสั่ง
๒๗.๖.๒ กรณี ข อถอดถอนเลขหมายความช านาญทหารอากาศรอง
ให้ปฏิบัติดังนี้
๒๗.๖.๒.๑ ผู้ที่ขอถอดถอนเลขหมายความชานาญทหารอากาศ
เขียนรายงานพร้อมกรอกข้อความในใบแบบรายงานขอรับการพิจารณาแยกประเภทกาลังพลเสนอผู้บังคับบัญชา
ตามลาดับชั้น จนถึงหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ โดยผ่านนายทหารกาลังพลของหน่วย
๒๗.๖.๒.๒ นายทหารกาลั งพลของหน่วยตรวจสอบความถูกต้อง
แล้วรายงานขออนุมัติหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ
๒๗.๖.๒.๓ เมื่อได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ
แล้ วให้ เสนอหน่ วยหั วหน้ าสายวิ ทยาการที่ เกี่ ยวข้ องพิ จารณาให้ ความเห็ นชอบ จากนั้ นเสนอให้ หน่ วยขึ้ นตรง
กองทั พ อากาศที่ เ ป็ น ต้ น สั ง กั ด ด าเนิ น การออกค าสั่ ง ของหน่ ว ยในการถอดถอนเลขหมายความช านาญ
ทหารอากาศนั้น ทั้งนี้ให้ดาเนินการผ่านระบบสารสนเทศสาหรับการบริหารงานด้านกาลังพลกองทัพอากาศ
(HRIS) พร้ อ มทั้ ง ให้ หน่ วยขึ้ นตรงกองทั พอากาศที่ เป็ นต้ นสั งกั ด บั นทึ กข้ อมู ลลงในระบบสารสนเทศส าหรั บ
การบริหารงาน ด้านกาลังพลกองทัพอากาศ (HRIS) ภายใน ๓๐ วัน หลังจากวันที่ออกคาสั่ง
ข้อ ๒๘ การแต่งตั้ง เปลี่ยนแปลง และถอดถอนเลขหมายรายงาน ให้ปฏิบัติดังนี้
๒๘.๑ นายทหารสัญญาบัตรชั้นยศเรืออากาศตรีถึงนาวาอากาศเอก และพลทหาร
ที่เข้าหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง เปลี่ยนแปลง และถอดถอนเลขหมายรายงาน ให้ห น่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ
ดาเนินการออกคาสั่งของหน่วย พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลลงในระบบสารสนเทศสาหรับการบริหารงานด้านกาลังพล
กองทัพอากาศ (HRIS) ภายใน ๓๐ วัน หลังจากวันที่ออกคาสั่ง
๒๘.๒ นายทหารสั ญ ญาบั ต รชั้ น ยศนาวาอากาศเอก ซึ่ ง ได้ รั บ เงิ น เดื อ นอั ต รา
นาวาอากาศเอกพิเศษ ให้กรมกาลังพลทหารอากาศดาเนินการเปลี่ยนแปลงเป็นเลขหมายรายงาน ๐๐๐๒
โดยคาสั่งย้ายเข้าดารงตาแหน่งซึ่งได้รับเงินเดือนอัตรานาวาอากาศเอกพิเศษ
๒๘.๓ นายทหารสัญญาบัตรชั้นยศนายพลอากาศ การเปลี่ยนแปลงจากเลขหมาย
รายงาน ๐๐๐๒ เป็นเลขหมายรายงาน ๐๐๐๑ ให้กรมกาลังพลทหารอากาศดาเนินการออกคาสั่งกองทัพอากาศ
พร้ อ มทั้ ง บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ลงในระบบสารสนเทศส าหรับ การบริ ห ารงานด้ า นก าลั ง พลกองทั พ อากาศ (HRIS)
ภายใน ๓๐ วัน หลังจากวันที่ออกคาสั่ง
ข้อ 29 การกรอก...

- 19 ข้อ ๒๙ การกรอกใบแบบรายงานขอรับการพิจารณาแยกประเภทกาลังพล
๒๙.๑ ใบแบบรายงานขอรับการพิจารณาแยกประเภทกาลังพล แบ่งออกเป็น ๓ ตอน
ตามตัวอย่างที่ ๑๐ ท้ายระเบียบนี้ ดังนี้
๒๙.๑.๑ ตอนที่ ๑ กาลั งพลผู้ ขอรับการพิจารณาแยกประเภทกาลั งพล
กรอกข้ อ มู ล ให้ ถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว น ชั ด เจน แล้ ว ลงยศ ลายมื อ ชื่ อ ตลอดจน วั น เดื อ น ปี ที่ ร ายงานขอรั บ
การพิจารณา
๒๙.๑.๒ ตอนที่ ๒ นายทหารก าลั ง พลตรว จสอบและพิ จ ารณา
แล้วลงยศ ลายมือชื่อ ตลอดจน วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ
๒๙.๑.๓ ตอนที่ ๓ หั ว หน้ า หน่ ว ยขึ้ น ตรงกองทั พ อากาศพิ จ ารณา
แล้วลงยศ ลายมือชื่อ ตาแหน่ง และ วัน เดือน ปี ที่พิจารณา
๒๙.๒ การกรอกข้ อ ความในใบแบบรายงานขอรั บ การพิ จ ารณาแยกประเภท
กาลังพล ให้ปฏิบัติดังนี้
๒๙.๒.๑ ตอนที่ ๑ กาลั งพลผู้ ขอรับการพิจารณาแยกประเภทกาลั งพล
กรอก ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตาแหน่ง หมายเลขประจาตัว เลขหมายความชานาญทหารอากาศหน้าที่ เหล่าทหาร
จาพวกทหาร เลขหมายความชานาญทหารอากาศหลัก เลขหมายความชานาญทหารอากาศรอง ตั้งแต่ คาสั่ง
ขอรับการพิจารณา ต้องการ เหล่าทหาร จาพวกทหาร เลขหมายความชานาญทหารอากาศหลั ก เลขหมาย
ความช านาญทหารอากาศรอง เหตุ ผ ลที่ ขอรั บการพิ จารณา และลงยศ ลายมื อชื่ อ ตลอดจน วั น เดื อน ปี
ที่ขอรายงานขอรับการพิจารณา
๒๙.๒.๒ ตอนที่ ๒ นายทหารก าลั ง พล ตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ ข องผู้ รั บ
การพิ จ ารณาแยกประเภทก าลั ง พล แล้ ว ท าเครื่ อ งหมาย ลงในช่ อ ง  สมควร หรื อ  ไม่ ส มควร
ได้รับการพิจารณา พร้อมทั้งเหตุผล แล้วลงยศ ลายมือชื่อ และวัน เดือน ปี ที่ทาการตรวจสอบ
๒๙.๒.๓ ตอนที่ ๓ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ เมื่อพิจารณาแล้ว
ให้ทาเครื่องหมาย ลงในช่อง  อนุมัติ หรือ  ไม่อนุมัติ และลงยศ ลายมือชื่อ ตาแหน่ง วัน เดือน ปี
ที่พิจารณา
หมวด ๕
ความรับผิดชอบในการดาเนินการแยกประเภทกาลังพล
ข้อ ๓๐ หน่วยรับผิดชอบในการแยกประเภทกาลังพล
๓๐.๑ กรมกาลังพลทหารอากาศ มีหน้าที่
๓๐.๑.๑ วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ และเสนอแนะเกี่ยวกับการแยกประเภท
กาลังพล ให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้
๓๐.๑.๒ ตรวจสอบและพิ จ ารณาการขอเลื่ อ นระดั บ ความช านาญ
จากระดับ ๕ เป็น ระดับ ๖ ของนายทหารสั ญญาบัตรที่ไม่ส าเร็จหลักสู ตรโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ
กรมยุ ทธศึกษาทหารอากาศ หลั กสู ตรโรงเรี ยนนายทหารอากาศอาวุโ ส กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือ
เทียบเท่าหลักสูตรดังกล่าว
๓๐.๑.๓ ตรวจสอบและพิจารณาการขอแต่งตั้ง เลื่อนระดับความชานาญ
เลขหมายความช านาญทหารอากาศรอง เปลี่ ยนแปลงสาขาจาพวก และถอดถอนเลขหมายความช านาญ
ทหารอากาศ
๓๐.๑.๔ ตรวจสอบ...

- 20 ๓๐.๑.๔ ตรวจสอบและพิจารณาดาเนินการเปลี่ยนเหล่าทหารและ/หรือ
จาพวกทหาร หรือเหล่าทหารและจาพวกทหาร
๓๐.๑.๕ แต่ ง ตั้ ง เปลี่ ย นแปลง และถอดถอนเลขหมายรายงาน ให้ แ ก่
นายทหารสัญญาบัตรซึ่งบรรจุในตาแหน่งที่กาหนดเลขหมายรายงานหน้าที่ไว้ เฉพาะชั้นยศนาวาอากาศเอก
ซึ่งได้รับเงินเดือนอัตรานาวาอากาศเอกพิเศษ และนายพลอากาศ
๓๐.๑.๖ ตรวจสอบและพิจารณาดาเนินการในการขอแก้ไข ปรับปรุง และ
พัฒนาระบบการแยกประเภทกาลังพลกองทัพอากาศให้เป็นไปตามนโยบายและแผนพัฒนาของกองทัพอากาศ
โดยผ่านการพิจารณาของคณะเจ้าหน้าที่ชุดทางานพิจารณาระบบการแยกประเภทกาลังพลกองทัพอากาศ
และคณะกรรมการพิจารณาระบบการแยกประเภทกาลังพลกองทัพอากาศ
๓๐.๑.๗ รายงานขออนุ มั ติ ผู้ บั ญ ชาการทหารอากาศ แก้ ไ ข ปรั บ ปรุ ง
เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกแบบธรรมเนียมเกี่ยวกับการแยกประเภทกาลังพล
๓๐.๑.๘ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล การเปลี่ ย นเหล่ า ทหาร และหรื อ จ าพวกทหาร
ลงในระบบสารสนเทศสาหรับการบริหารงานด้านกาลังพลกองทัพอากาศ (HRIS)
๓๐.๒ กองบัญชาการกองทัพอากาศ มีหน้าที่ตรวจสอบ พิจารณา และดาเนินการ
แยกประเภทก าลั ง พลในเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วกั บ การแต่ ง ตั้ ง การ เลื่ อ นระดั บ ความช านาญ การเปลี่ ย นแปลง
และการถอดถอนเลขหมายความชานาญทหารอากาศ ให้แก่กาลังพลในสังกัดกองบัญชาการกองทัพอากาศ
๓๐.๓ กรมพลาธิการทหารอากาศ มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาใบแบบรายงาน
ขอรับการพิจารณาแยกประเภทกาลังพลตามข้อ ๒๙.๑ ของระเบียบนี้
๓๐.๔ สานั กปลัดบัญชีทหารอากาศ มีห น้าที่ส นับสนุนงบประมาณในการจัด ทา
ระเบี ยบแยกประเภทกาลังพลและใบแบบรายงานขอรับการพิจารณาแยกประเภทกาลั งพลตามข้อ ๒๙.๑
ของระเบียบนี้
๓๐.๕ หน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ มีหน้าที่
๓๐.๕.๑ แต่งตั้ง เลื่ อนระดับความช านาญ เปลี่ ยนแปลง หรือถอดถอน
เลขหมายความชานาญทหารอากาศ ให้แก่กาลังพลในความรับผิดชอบ
๓๐.๕.๒ รายงานขอเลื่อนระดับความชานาญจากระดับ ๕ เป็นระดับ ๖
สาหรับนายทหารสัญญาบัตรที่ไม่สาเร็จหลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
หลั ก สู ต รโรงเรี ย นทหารอากาศอาวุ โ ส กรมยุ ท ธศึ ก ษาทหารอากาศ หรื อ เที ย บเท่ า หลั ก สู ต รดั ง กล่ า ว
ให้กรมกาลังพลทหารอากาศ ตรวจสอบและพิจารณาก่อนดาเนินการออกคาสั่งของหน่วย
๓๐.๕.๓ รายงานขอแต่ ง ตั้ ง หรื อ เลื่ อ นระดั บ ความช านาญเลขหมาย
ความชานาญทหารอากาศรอง เปลี่ยนสาขาจาพวกของกาลังพลในความรับผิดชอบให้กรมกาลังพลทหารอากาศ
ตรวจสอบและพิจารณา โดยผ่านหัวหน้าสายวิทยาการที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
๓๐.๕.๔ รายงานขอเปลี่ ย นเหล่ า ทหารและ/หรื อ จ าพวกทหาร หรื อ
เหล่าทหารและจาพวกทหาร ให้กรมกาลังพลทหารอากาศพิจารณาดาเนินการ
๓๐.๕.๕ แต่ ง ตั้ ง เปลี่ ย นแปลง หรื อ ถอดถอนเลขหมายรายงาน ให้ แ ก่
นายทหารสัญญาบัตรชั้นยศเรืออากาศตรีถึงนาวาอากาศเอก และพลทหาร
๓๐.๕.๖ บันทึกข้อมูลการแต่งตั้ง เลื่อนระดับความชานาญ เปลี่ยนแปลง
หรือถอดถอนเลขหมายรายงานของกาลังพลในความรับผิดชอบ ลงในระบบสารสนเทศสาหรับการบริหารงาน
ด้านกาลังพลกองทัพอากาศ (HRIS)
๓๐.๖ หน่วยหัวหน้า..

- 21 ๓๐.๖ หน่วยหัวหน้าสายวิทยาการ มีหน้าที่
๓๐.๖.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาระบบการแยกประเภทกาลังพลของหน่วย
๓๐.๖.๒ พิจารณาควบคุ ม สถานภาพ และจานวนกาลั ง พลประจาการ
ในความรับผิดชอบ สาหรับนายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน และพลทหาร กรณีออกจากประจาการ
ให้ สั งกัด กองบั ญชาการกองทัพอากาศ ส าหรับนายทหารสั ญญาบัตรชั้นนายพลอากาศให้ สั งกัด ส านักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหมตามเดิม (เกี่ยวกับเรื่องเบี้ยหวัดบาเหน็จบานาญ)
๓๐.๖.๓ พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบในการขอแต่ ง ตั้ ง หรื อ เลื่ อ นระดั บ
ความช านาญของเลขหมายความช านาญทหารอากาศรอง การขอเปลี่ ย นแปลงเหล่ า ทหารและ/หรื อ
จาพวกทหาร สาขาจาพวก หรือการถอดถอนเลขหมายความชานาญทหารอากาศของกาลังพลในสายวิทยาการ
ที่รับผิดชอบ
๓๐.๖.๔ รายงานขอแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกแบบธรรมเนียม
ที่เกี่ยวกับการแยกประเภทกาลังพลของสายวิทยาการที่รับผิดชอบ ให้กรมกาลังพลทหารอากาศพิจารณาดาเนินการ
๓๐.๖.๕ ก าหนดหลั ก สู ต รของสายวิ ท ยาการที่ รั บ ผิ ด ชอบ ซึ่ ง เกี่ ย วกั บ
การแต่งตั้งหรือเลื่อนระดับความชานาญเลขหมายความชานาญทหารอากาศ โดยพิจารณาเนื้อหาสาระของ
หลักสูตรจากหน้าที่และความรับผิดชอบที่กาหนดไว้ในผนวกการบรรยายลักษณะความชานาญทหารอากาศ
ของแต่ละเลขหมายความชานาญทหารอากาศ
๓๐.๖.๖ พิจ ารณาให้ ก ารศึ ก ษา การฝึ กและอบรมวิ ท ยาการ ตลอดจน
การควบคุม และดาเนินการฝึกงานในสายวิทยาการที่รับผิดชอบ
๓๐.๖.๗ พิจารณา เสนอแนะ การบรรจุ การย้ายตาแหน่ง การเลื่อนตาแหน่ง
การเปลี่ยนเหล่าทหารและ/หรือจาพวกทหาร การย้ายโอน และการปลดกาลังพลในสายวิทยาการที่รับผิดชอบ
๓๐.๖.๘ พิจารณายกเลิกหรือกาหนดจาพวกทหาร สาขาจาพวก เพิ่มเติม
ในสายวิทยาการที่รับผิดชอบ
๓๐.๖.๙ ควบคุม ตรวจตรา ให้ คาแนะนาแก่ กาลั งพลในสายวิท ยาการ
ที่รับผิดชอบ
๓๐.๖.๑๐ พิจารณากาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแยกประเภท
กาลังพลในความรับผิดชอบได้ตามความจาเป็นโดยไม่ขัดกับระเบียบ
ข้อ ๓๑ ผู้รับผิดชอบในการดาเนินการดาเนินการแยกประเภทกาลังพล
๓๑.๑ ผู้ที่จะขอรับการพิจารณาแยกประเภทกาลังพล จะต้องเขียนรายงานพร้อม
กรอกข้ อ ความในใบแบบรายงานขอรั บ การพิ จ ารณาแยกประเภทก าลั ง พลที่ ก าหนด ไว้ ท้ า ยระเบี ย บ
โดยผ่านผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น
๓๑.๒ ผู้บังคับบัญชาโดยตรง มีหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการให้กาลังพลของหน่วย
รายงานขอรับการพิจารณาแยกประเภทกาลังพล
๓๑.๓ นายทหารกาลังพลหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ มีหน้าที่
๓๑.๓.๑ รวบรวม ตรวจสอบความถูกต้องเกี่ยวกับการแต่งตั้ง การเลื่อนระดับ
ความช านาญ การเปลี่ ยนแปลง และการถอดถอน และเลขหมายความช านาญทหารอากาศตามหลั กเกณฑ์
ที่กาหนด เพื่อนาเรียนขออนุมัติหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ
๓๑.๓.๒ ดาเนินการ...

- 22 ๓๑.๓.๒ ด าเนิ นการเปลี่ ยนเหล่ าทหารให้ แก่ ผู้ ที่ มี เหล่ าทหารไม่ ตรงกั บ
จาพวกทหารที่กาลังพลผู้นั้นได้รับการกาหนดไว้
๓๑.๔ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ มีหน้าที่รับผิดชอบในการแยกประเภท
กาลังพลของหน่วย
หมวด ๖
คณะกรรมการเกี่ยวกับการแยกประเภทกาลังพลกองทัพอากาศ
ข้อ ๓๒ ให้มีคณะกรรมการเกี่ยวกับการแยกประเภทกาลังพลกองทัพอากาศ ดังต่อไปนี้
๓๒.๑ คณะกรรมการพิจารณาระบบการแยกประเภทกาลังพลกองทัพอากาศ
๓๒.๑.๑ คณะกรรมการพิจารณาระบบการแยกประเภทกาลังพลกองทัพอากาศ
ประกอบด้วย
๓๒.๑.๑.๑ รองเสนาธิ ก ารทหารอากาศ (สายงานก าลั ง พล)
เป็นประธานกรรมการ
๓๒.๑.๑.๒ เจ้ากรมกาลังพลทหารอากาศ เป็นรองประธานกรรมการ
๓๒.๑.๑.๓ หัวหน้าส่วนราชการของหน่วยหัวหน้าสายวิทยาการ
ที่เกี่ยวข้อง เป็นกรรมการ
๓๒.๑.๑.๔ ผู้อานวยการส านักการปกครองและพัฒนากาลั งพล
กรมกาลังพลทหารอากาศ เป็นกรรมการ
๓๒.๑.๑.5 ผู้ อ านวยการส านั ก นโยบายและบริ ห ารก าลั ง พล
กรมกาลังพลทหารอากาศ เป็นกรรมการ
๓๒.๑.๑.6 ผู้ อ านวยการกองควบคุ ม และพั ฒ นาก าลั ง พล
สานักการปกครองและพัฒนากาลังพล กรมกาลังพลทหารอากาศ เป็นกรรมการและเลขานุการ
๓๒.๑.๑.7 รองผู้ อ านวยการกองควบคุ มและพั ฒนาก าลั งพล
สานักการปกครองและพัฒนากาลังพล กรมกาลังพลทหารอากาศ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓๒.๑.๑.8 หั ว หน้ า แผนกควบคุ ม และแยกประเภทก าลั งพล
กองควบคุมและพัฒนากาลังพล สานักการปกครองและพัฒนากาลังพล กรมกาลังพลทหารอากาศ เป็นกรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ
๓๒.๑.๒ คณะกรรมการพิ จ ารณาระบบการแยกประเภทก าลั ง พล
กองทัพอากาศ มีหน้าที่พิจารณา ดาเนินการ กาหนด แก้ไข ปรับปรุงและพัฒนาระบบการแยกประเภทกาลังพล
กองทัพอากาศให้เป็นไปตามนโยบายและแผนพัฒนากองทัพอากาศ
๓๒.๑.๓ ประธานกรรมการพิ จ ารณาระบบการแยกประเภทก าลั ง พล
กองทั พ อากาศ อาจเชิ ญ ผู้ แ ทนส่ ว นราชการหรือ เจ้ า หน้ าที่ ผู้ ท รงคุณ วุ ฒิ ที่ เ กี่ย วข้ อ งมาให้ ค าปรึก ษา หรื อ
ให้คาชี้แจง หรือเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการพิจารณาระบบการแยกประเภทกาลังพลกองทัพอากาศได้
ตามความจาเป็น
๓๒.๒ คณะเจ้าหน้าที่ชุดทางานพิจารณาระบบการแยกประเภทกาลังพลกองทัพอากาศ
๓๒.๒.๑ คณะเจ้ า หน้ า ที่ ชุ ด ท างานพิ จ ารณาระบบการแยกประเภท
กาลังพลกองทัพอากาศ ประกอบด้วย
๓๒.๒.๑.๑ รองเจ้ากรม…

- 23 ๓๒.๒.๑.๑ รองเจ้ า กรมก าลั ง พลทหารอากาศ เป็ น หั ว หน้ า
คณะเจ้าหน้าที่
๓๒.๒.๑.๒ รองผู้อานวยการสานักการปกครองและพัฒนากาลังพล
กรมกาลังพลทหารอากาศ เป็นรองหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่
๓๒.๒.๑.๓ ผู้ แ ทนหน่ ว ยหั ว หน้ า สายวิ ท ยาการที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
เป็นเจ้าหน้าที่
๓๒.๒.๑.๔ ผู้อานวยการกองการปกครอง ส านักการปกครอง
และพัฒนากาลังพล กรมกาลังพลทหารอากาศ เป็นเจ้าหน้าที่
๓๒.๒.๑.๕ ผู้ อ านวยการกองการศึ ก ษา ส านั ก การปกครอง
และพัฒนากาลังพล กรมกาลังพลทหารอากาศ เป็นเจ้าหน้าที่
๓๒.๒.๑.๖ ผู้ อ านวยการกองควบคุ ม และพั ฒ นาก าลั ง พล
สานักการปกครองและพัฒนากาลังพล กรมกาลังพลทหารอากาศ เป็นเจ้าหน้าที่
๓๒.๒.๑.๗ ผู้ อ านวยการกองการจั ด ส านั กนโยบายและแผน
กรมยุทธการทหารอากาศ เป็นเจ้าหน้าที่
๓๒.๒.๑.๘ รองผู้ อานวยการกองควบคุ มและพั ฒ นากาลั งพล
สานักการปกครองและพัฒนากาลังพล กรมกาลังพลทหารอากาศ เป็นเจ้าหน้าที่
๓๒.๒.๑.๙ หั ว หน้ า แผนกควบคุ ม และแยกประเภทก าลั ง พล
กองควบคุ ม และพั ฒ นาก าลั ง พล ส านั ก การปกครองและพั ฒ นาก าลั ง พล กรมก าลั ง พลทหารอากาศ
เป็นเจ้าหน้าที่และเลขานุการ
๓๒.๒.๒ คณะเจ้ า หน้ า ที่ ชุ ด ท างานพิ จ ารณาระบบการแยกประเภท
มีหน้าที่ดาเนินการพิจารณากลั่นกรองเกี่ยวกับเรื่องการขอกาหนด แก้ไข ปรับปรุงและพัฒนาระบบการแยก
ประเภทกาลังพล ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนพัฒนากองทัพอากาศ ก่อนนาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาระบบการแยกประเภทกาลังพลกองทัพอากาศ
๓๒.๒.๓ หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ชุดทางานพิจารณาระบบการแยกประเภท
กาลั ง พลกองทั พ อากาศ อาจเชิ ญ ผู้ แ ทนส่ ว นราชการ หรื อ ผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งมาให้ ค าปรึ ก ษา หรื อ
ให้ ค าชี้ แ จง หรื อ เข้ า ร่ ว มประชุ ม กั บ คณะเจ้ า หน้ า ที่ ชุ ด ท างานพิ จ ารณาระบบการแยกประเภทก าลั ง พล
กองทัพอากาศได้ตามความจาเป็น
๓๒.๓ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร พิ จ า ร ณ า ร ะ บ บ ก า ร แ ย ก ป ร ะ เ ภ ท ก า ลั ง พ ล ข อ ง
หน่วยหัวหน้าสายวิทยาการ
๓๒.๓.๑ คณะกรรมการพิ จ ารณาระบบการแยกประเภทก าลั ง พลของ
หน่วยหัวหน้าสายวิทยาการ ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า ๕ คน ดังนี้
๓๒.๓.๑.๑ รองหัวหน้าหน่วยหรือเสนาธิการของหน่วยหัวหน้า
สายวิทยาการ เป็นประธานกรรมการ
๓๒.๓.๑.๒ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงของหน่วยหัวหน้าสายวิทยาการ
เป็นกรรมการ
๓๒.๓.๑.๓ นายทหารบริหารกาลังพลของหน่วยหัวหน้าสายวิทยาการ
เป็นกรรมการและเลขานุการ
๓๒.๓.2 คณะกรรมการ...

- ๒4 ๓๒.๓.๒ คณะกรรมการพิ จ ารณาระบบการแยกประเภทก าลั ง พลของ
หน่วยหัวหน้าสายวิทยาการ มีหน้าที่พิจารณาดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องการขอกาหนด แก้ไข ปรับปรุงและพัฒนา
ระบบการแยกประเภทก าลั ง พลของสายวิ ท ยาการที่ รั บ ผิ ด ชอบ ให้ เ ป็ น ไปตามนโยบายและแผนพั ฒ นา
กองทัพอากาศ รวมทั้งพิจารณาการขอแต่งตั้ง หรือเลื่อนระดับความชานาญทหารอากาศรอง หรือเปลี่ยนแปลง
หรือถอดถอนเลขหมายความชานาญทหารอากาศในสายวิทยาการที่เกี่ยวข้อง
๓๒.๓.๓ ประธานกรรมการพิจารณาระบบการแยกประเภทกาลังพลของ
หน่วยหัวหน้ าสายวิทยาการ อาจเชิญผู้แทนส่วนราชการ หรือผู้ ทรงคุณวุฒิ ที่เกี่ยวข้องมาให้คาปรึกษาหรือ
ให้คาชี้แจง หรือเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการพิจารณาระบบการแยกประเภทกาลังพลของหน่วยหัวหน้า
สายวิทยาการได้ตามความจาเป็น
หมวด ๗
การบรรยายลักษณะความชานาญทหารอากาศ
ข้อ ๓๓ การบรรยายลักษณะความชานาญทหารอากาศนายทหารสัญญาบัตรตามผนวก ข
และการบรรยายลักษณะความชานาญทหารอากาศนายทหารประทวนและพลทหารการตามผนวก ค ท้ายระเบียบนี้
ให้มีหัวข้อต่อไปนี้
๓๓.๑ คานา กล่าวถึงจาพวกทหาร โดยอธิบายถึงความรู้ความสามารถของกาลังพล
อาจรวมถึงหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติงานในสายงานนั้น ความรู้ความสามารถต้องครอบคลุมและสอดคล้องกับภารกิจ
ของสายวิทยาการที่รับผิดชอบจาพวกทหาร
๓๓.๒ แผนภูมิจาพวกทหาร แสดงถึงการเลื่ อนระดับความชานาญและความสัมพันธ์
เกี่ยวเนื่องกันของจาพวกทหารนั้น ตามตัวอย่างที่ ๑๑ และตัวอย่างที่ ๑๒ ผนวก ก ท้ายระเบียบนี้
๓๓.๓ ความช านาญทหารอากาศ กล่ า วถึ ง ชื่ อ ความช านาญทหารอากาศ
และเลขหมายความชานาญทหารอากาศนั้น
๓๓.๔ ความช านาญโดยย่ อ กล่ า วถึ ง ความสามารถในการปฏิ บั ติ ง านโดยย่ อ
ตามขอบเขตของระดับความชานาญทหารอากาศนั้น
๓๓.๕ หน้าที่และความรับผิดชอบ กล่าวถึงงานที่จะต้องปฏิบัติด้วยความรับผิดชอบ
ตามขอบเขตระดับความชานาญของแต่ละเลขหมายความชานาญทหารอากาศนั้น เช่น การกาหนดนโยบาย
การวางแผน อานวยการ และติดต่อประสานงาน ตลอดถึงการควบคุมกากับดูแล การให้คาแนะนา และการปฏิบัติ
หรือช่วยเหลือการปฏิบัติโดยไม่รวมถึงหน้าที่ในการปกครองบังคับบัญชาและการปฏิบัติตามระเบียบวินัยทหาร
๓๓.๖ คุ ณ สมบั ติ กล่ า วถึ ง ความรู้ ความเข้ า ใจ และทั ก ษะในงานที่ ต้ อ งปฏิ บั ติ
อัน เป็ น คุณสมบั ติของกาลั งพลที่จ าเป็ น หรือต้องการ เพื่อให้ ได้รับเลขหมายความช านาญทหารอากาศนั้น
ประกอบด้วย
๓๓.๖.๑ การศึกษา กล่าวถึงพื้นฐานการศึกษา หรือคุณวุฒิทางการศึกษา
ของสถาบั น อั น เป็ น คุ ณ สมบั ติ ข องก าลั ง พลที่ จ าเป็ น หรื อ ต้ อ งการ เพื่ อ ให้ ไ ด้ รั บ เลขหมายความช านาญ
ทหารอากาศ หรือเลื่อนระดับความชานาญทหารอากาศนั้น
๓๓.๖.๒ การฝึก กล่าวถึงการอบรมทางด้านอาชีพทหารอันเป็นคุณสมบัติ
ของก าลั ง พลที่ จ าเป็ น หรื อ ต้ อ งการ เพื่ อ ให้ ไ ด้ รั บ เลขหมายความช านาญทหารอากาศ หรื อ เลื่ อ นระดั บ
ความชานาญทหารอากาศนั้น
๓๓.๖.๓ ประสบการณ์ ...

- ๒5 ๓๓.๖.๓ ประสบการณ์ กล่าวถึงระยะเวลาการปฏิบัติงานในความชานาญ
ทหารอากาศ อั น เป็ น คุ ณ สมบั ติ ข องก าลั ง พลที่ จ าเป็ น หรื อ ต้ อ งการ เพื่ อ ให้ ไ ด้ รั บ เลขหมายความช านาญ
ทหารอากาศ หรือเลื่อนระดับความชานาญทหารอากาศนั้น
๓๓.๖.๔ อื่น ๆ กล่าวถึงคุณสมบัติเฉพาะที่จาเป็นต้องมี หรือควรมีเพิ่มเติม
เช่น มาตรฐานด้านกายภาพ การเข้าถึงชั้นความลับ เป็นต้น
๓๓.๗ เกณฑ์การครองยศ กล่าวถึงระดับชั้นยศที่ต้องสอดคล้องกับระดับความชานาญนั้น
ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕
(ลงชื่อ) พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย์
(นภาเดช ธูปะเตมีย์)
ผู้บัญชาการทหารอากาศ
การแจกจ่าย
- นขต.ทอ. และ นขต.กพ.ทอ.
สาเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ) น.อ.ศักดิ์เสรี สยามพันธ์
(ศักดิ์เสรี สยามพันธ์)
ผอ.กคพ.สปพ.กพ.ทอ.
8 มี.ค.65

ร.อ.ประเสริฐ ฯ

พิมพ์/ทาน

พ.อ.ต.กฤษฎา ฯ
น.ท.อนุศาสน์ ฯ

พิมพ์/ทาน
ตรวจ

ผนวก ก
การอธิบายเลขหมายความชำนาญทหารอากาศ

-2ตารางที่ ๑ การอธิบายเลขหมายความชำนาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
(ตามระเบียบข้อ ๔.๘)
ลำดับ
๑
อักษรนำ
๒
๓
๔
๕

ลักษณะ

ตัวเลขสองตัวแรก
ตัวเลขตัวที่สาม
ตัวเลขตัวที่สี่
อักษรตาม

ความชำนาญ
อักษรย่อนำหน้าเลขหมายความชำนาญทหารอากาศ
เพื่อแสดงความสามารถ นอกเหนือไปจากเลขหมาย
ความชำนาญทหารอากาศนั้น
จำพวกทหาร
สาขาจำพวก
ระดับความชำนาญ
อักษรย่อท้ายเลขหมายความชำนาญทหารอากาศเพื่อแสดง
ประเภทแบบของเครื่องมือเครื่องใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ หรือ
หน้าที่ที่มีลักษณะเฉพาะของความชำนาญทหารอากาศนั้น

ตารางที่ ๒ การอธิบายเลขหมายความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวนและพลทหาร
(ตามระเบียบข้อ ๔.๘)
ลำดับ
๑
อักษรนำ
๒
๓
๔
๕

ลักษณะ

ตัวเลขสองตัวแรก
ตัวเลขตัวที่สาม
ตัวเลขสองตัวสุดท้าย
อักษรตาม

ความชำนาญ
อักษรย่อนำหน้าเลขหมายความชำนาญทหารอากาศ
เพื่อแสดงความสามารถ นอกเหนือไปจากเลขหมาย
ความชำนาญทหารอากาศนั้น
จำพวกทหาร
สาขาจำพวก
ระดับความชำนาญ
อักษรย่อท้ายเลขหมายความชำนาญทหารอากาศเพื่อแสดง
ประเภทแบบของเครื่องมือเครื่องใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ หรือ
หน้าที่ที่มีลักษณะเฉพาะของความชำนาญทหารอากาศนั้น

-๓ตัวอย่างที่ ๑ แสดงเลขหมายความชำนาญทหารอากาศระดับแรกตั้ง ขั้นกึ่งชำนาญ
(ตามระเบียบข้อ ๑๔.๑)
เลขหมายความชำนาญทหารอากาศ
๗๓
๓

๑

๑

(ตัวเลขสองตัวแรก)
จำพวกทหารกำลังพล
(ตัวเลขตัวที่สาม)
สาขาจำพวกกำลังพล
(ตัวเลขตัวที่สี่)
ระดับความชำนาญ ขั้นกึ่งชำนาญ
หมายถึ ง เลขหมายความชำนาญทหารอากาศของนายทหารกำลั ง พล ที่ มี ร ะดั บ ความชำนาญ
ขั้นกึ่งชำนาญ

-๔ตัวอย่างที่ ๒ แสดงเลขหมายความชำนาญทหารอากาศระดับสมบูรณ์ ขั้นชำนาญ
(ตามระเบียบข้อ ๑๔.๒)
เลขหมายความชำนาญทหารอากาศ
๗๓
๗๓

๑

๓

(ตัวเลขสองตัวแรก)
จำพวกทหารกำลังพล
(ตัวเลขตัวที่สาม)
สาขาจำพวกกำลังพล
(ตัวเลขตัวทีส่ ี่)
ระดับความชำนาญ ขั้นชำนาญ
หมายถึ ง เลขหมายความชำนาญทหารอากาศของนายทหารกำลั งพล ที่ มี ร ะดั บ ความชำนาญ
ขั้นชำนาญ

-๕ตัวอย่างที่ ๓ แสดงเลขหมายความชำนาญทหารอากาศระดับสมบูรณ์ ขัน้ ชำนาญมาก ประกอบอักษรนำ
(ตามระเบียบข้อ ๑๔.๓)
เลขหมายความชำนาญทหารอากาศ
อักษรนำ
นฝ.

๗๓
๓

๑

๕

สำเร็จการศึกษาหลักสูตร
โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
(ตัวเลขสองตัวแรก)
จำพวกทหารกำลังพล
(ตัวเลขตัวที่สาม)
สาขาจำพวกกำลังพล
(ตัวเลขตัวทีส่ ี่)
ระดับความชำนาญ ขั้นชำนาญมาก
หมายถึง เลขหมายความชำนาญทหารอากาศของนายทหารกำลังพลชั้นสูง ซึ่งสำเร็จหลักสูตรโรงเรียน
นายทหารชั้นผู้บังคับฝูง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

-๖ตัวอย่างที่ ๔ แสดงเลขหมายความชำนาญทหารอากาศระดับสมบูรณ์ ขั้นบริหาร
(ตามระเบียบข้อ ๑๔.๔)
เลขหมายความชำนาญทหารอากาศ
อักษรนำ
สำเร็จการศึกษาหลักสูตร
โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

สธ.

๗๓

๑

๖

(ตัวเลขสองตัวแรก)
จำพวกทหารกำลังพล
(ตัวเลขตัวทีส่ าม)
สาขาจำพวกกำลังพล
(ตัวเลขตัวที่สี่)
ระดับความชำนาญ ขั้นบริหาร
หมายถึง เลขหมายความชำนาญทหารอากาศของนายทหารกำลังพลอาวุโส ซึ่งสำเร็จหลักสูตร
โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

-๗ตัวอย่างที่ ๕ แสดงเลขหมายความชำนาญทหารอากาศ ขั้นลูกมือ (ตามระเบียบข้อ ๑๕.๑)
เลขหมายความชำนาญทหารอากาศ
๗๓

๐

๑๐

(ตัวเลขสองตัวแรก)
จำพวกทหารกำลังพล
(ตัวเลขตัวที่สาม)
กำลังพลอยู่ระหว่าง
การปรับพืน้ ฐานความชำนาญ
(ตัวเลขสองตัวสุดท้าย)
ระดับความชำนาญ ขั้นลูกมือ

หมายถึง เลขหมายความชำนาญทหารอากาศของลูกมือ กำลังพล ที่มีระดับความชำนาญ
ขั้นลูกมือ

-๘ตัวอย่างที่ ๖ แสดงเลขหมายความชำนาญทหารอากาศ ขั้นกึ่งชำนาญ (ตามระเบียบข้อ ๑๕.๒)
เลขหมายความชำนาญทหารอากาศ
๗๓

๑

๓๐

(ตัวเลขสองตัวแรก)
จำพวกทหารกำลังพล
(ตัวเลขตัวที่สาม)
สาขาจำพวกกำลังพล
(ตัวเลขสองตัวสุดท้าย)
ระดับความชำนาญ ขั้นกึง่ ชำนาญ
หมายถึง เลขหมายความชำนาญทหารอากาศของเจ้าหน้าที่ฝึกหัดกำลังพล ที่มีระดับความชำนาญ
ขัน้ กึ่งชำนาญ

-๙ตัวอย่างที่ ๗ แสดงเลขหมายความชำนาญทหารอากาศ ขั้นชำนาญ (ตามระเบียบข้อ ๑๕.๓)
เลขหมายความชำนาญทหารอากาศ
๗๓

๑

๕๐

(ตัวเลขสองตัวแรก)
จำพวกทหารกำลังพล
(ตัวเลขตัวที่สาม)
สาขาจำพวกกำลังพล
(ตัวเลขสองตัวสุดท้าย)
ระดับความชำนาญ ขั้นชำนาญ
หมายถึ ง เลขหมายความชำนาญทหารอากาศของเจ้ า หน้ า ที่ ก ำลั ง พล ที่ มี ร ะดั บ ความชำนาญ
ขั้นชำนาญ

- ๑๐ ตัวอย่างที่ ๘ แสดงเลขหมายความชำนาญทหารอากาศ ขั้นชำนาญมาก ประกอบอักษรนำ
(ตามระเบียบข้อ ๑๕.๔)
เลขหมายความชำนาญทหารอากาศ
อักษรนำ
คท.

๗๓

๑

๗๐

สำเร็จหลักสูตรครูทหาร
(ตัวเลขสองตัวแรก)
จำพวกทหารกำลังพล
(ตัวเลขตัวที่สาม)
สาขาจำพวกกำลังพล
(ตัวเลขสองตัวสุดท้าย)
ระดับความชำนาญ ขั้นชำนาญมาก
หมายถึง เลขหมายความชำนาญทหารอากาศของเจ้าหน้าที่ชำนาญการกำลังพล ซึ่งสำเร็จหลักสูตร
ครูทหาร

.

- ๑๑ ตัวอย่างที่ ๙ แสดงเลขหมายความชำนาญทหารอากาศ ขั้นชำนาญพิเศษ ประกอบอักษรนำ
(ตามระเบียบข้อ ๑๕.๕)
เลขหมายความชำนาญทหารอากาศ
อักษรนำ
คท.

๔๓

๔

๙๐

สำเร็จหลักสูตรครูทหาร
ตัวเลขสองตัวแรก)
จำพวกทหารช่างอากาศ
(ตัวเลขตัวที่สาม)
สาขาจำพวกช่างบริภัณฑ์ภาคพื้น
(ตัวเลขสองตัวสุดท้าย)
ระดับความชำนาญ ขั้นชำนาญพิเศษ
หมายถึง เลขหมายความชำนาญทหารอากาศของหัวหน้าช่างบริภัณ ฑ์ภาคพื้น ซึ่งสำเร็จหลักสูตร
ครูทหาร

- ๑๒ ตัวอย่างที่ ๑๐
ใบแบบรายงานขอรับการพิจารณาแยกประเภทกำลังพล (ตามระเบียบข้อ ๒๙.๑)
ตอนที่ ๑ การดำเนินการของผู้ขอรับการพิจารณาแยกประเภท
ยศ, ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง

ลชทอ.หน้าที่
เหล่าทหาร

จำพวกทหาร

ลชทอ.

เลขหมายรายงาน

หมายเลขประจำตัว

ตั้งแต่

คำสั่ง

หลัก
รอง
รอง

ขอรับการพิจารณา
แต่งตั้ง ลชทอ.
ต้องการ (เหล่า, จำพวกทหาร, ลชทอ.)
เหล่าทหาร
จำพวกทหาร

หลัก

เลือ่ นระดับความชำนาญ
เปลี่ยนแปลง
เหตุผลที่ขอรับการพิจารณา

ถอดถอน

รอง

ลงชือ่

วัน เดือน ปี
ตอนที่ ๒ การดำเนินการของนายทหารกำลังพล

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่า
สมควรได้รับการพิจารณาแยกประเภท

ยังไม่สมควรได้รับการพิจารณาแยกประเภท

เหตุผล
ลงชื่อ

วัน เดือน ปี
อนุมัติ

ลงชื่อ

ตอนที่ ๓ การดำเนินการของหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงของกองทัพอากาศ
ไม่อนุมตั ิ
ตำแหน่ง
วัน เดือน ปี

- ๑๓ การกรอกข้อความในใบแบบรายงานขอรับการพิจารณาแยกประเภทกำลังพล ให้ปฏิบัติดังนี้
๑. ตอนที่ ๑ กำลั งพลผู้ขอรับ การพิ จารณาแยกประเภทกำลังพลกรอก ยศ ชื่อ ชื่อสกุ ล
ตำแหน่ ง หมายเลขประจำตั ว เลขหมายความชำนาญทหารอากาศหน้ า ที่ เหล่ า ทหาร จำพวกทหาร
เลขหมายความชำนาญทหารอากาศหลัก เลขหมายความชำนาญทหารอากาศรอง ตั้งแต่ คำสั่งขอรับการพิจารณา
ต้องการ เหล่าทหาร จำพวกทหาร เลขหมายความชำนาญทหารอากาศหลัก เลขหมายความชำนาญทหารอากาศ
รอง เหตุผลที่ขอรับการพิจารณา และลงยศ ลายมือชื่อ ตลอดจน วัน เดือน ปีที่ขอรายงานขอรับการพิจารณา
๒. ตอนที่ ๒ นายทหารกำลังพล ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้รับการพิจารณาแยกประเภท
กำลังพล แล้วทำเครื่องหมาย ✓ลงในช่อง  สมควร หรือ  ไม่สมควร ได้รับการพิจารณา พร้อมทั้งเหตุผล
แล้วลงยศ ลายมือชื่อ และวัน เดือน ปีที่ทำการตรวจสอบ
๓. ตอนที่ ๓ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ เมื่อพิจารณาแล้วให้ทำเครื่องหมาย ✓
ลงในช่อง  อนุมัติ หรือ  ไม่อนุมัติ และลงยศ ลายมือชื่อ ตำแหน่ง วัน เดือน ปี ที่พิจารณา

- ๑๔ ตัวอย่างที่ ๑๑ แผนภูมิจำพวกทหารนายทหารสัญญาบัตร (ตามระเบียบข้อ ๓๓.๒)
จำพวกทหารกำลังพล
นาวาอากาศตรี - นาวาอากาศเอก

นายทหารกำลังพลอาวุโส
๗๓๑๖
(ลชทอ.แรกตั้ง ๗๓๑๑)
หลักสูตรที่กองทัพอากาศกำหนด
หรือมีคุณสมบัติครบถ้วน

เรืออากาศเอก - นาวาอากาศโท

นายทหารกำลังพลชั้นสูง
๗๓๑๕
(ลชทอ.แรกตั้ง ๗๓๑๑)
หลักสูตรที่กองทัพอากาศกำหนด

เรืออากาศตรี - เรืออากาศเอก

นายทหารกำลังพล
๗๓๑๓
(ลชทอ.แรกตั้ง ๗๓๑๑)

- ๑๕ ตัวอย่างที่ ๑๒ แผนภูมิจำพวกทหารนายทหารประทวน (ตามระเบียบข้อ ๓๓.๒)
จำพวกทหารกำลังพล
จ่าอากาศตรี – พันจ่าอากาศเอก

เจ้าหน้าที่ชำนาญการกำลังพล
๗๓๑๗๐
การฝึกงานในหน้าที่ หรือ
พื้นฐานการศึกษาและประสบการณ์ในสายงาน

จ่าอากาศตรี – จ่าอากาศเอก

จ่าอากาศตรี – จ่าอากาศโท

เจ้าหน้าที่กำลังพล
๗๓๑๕๐
หลักสูตรที่กองทัพอากาศกำหนดและ
ประสบการณ์ในสายงาน หรือ
พื้นฐานการศึกษาและประสบการณ์ในสายงาน
งานงาน
เจ้าหน้าที่ฝึกหัดกำลังพล
๗๓๑๓๐
หลักสูตรที่กองทัพอากาศกำหนด หรือ
พื้นฐานการศึกษาและประสบการณ์ในสายงาน

พลทหาร - จ่าอากาศตรี

ลูกมือกำลังพล
๗๓๐๑๐

- ๑๖ ตารางที่ ๓ หน่วยหัวหน้าสายวิทยาการรับผิดชอบ เหล่าทหาร และ/หรือจำพวกทหาร (ตามระเบียบข้อ ๔.๒๓)
รับผิดชอบ
ลำดับ

หน่วย

๑
๒
๓
๔

กรมสารบรรณทหารอากาศ
กรมกำลังพลทหารอากาศ
กรมข่าวทหารอากาศ
กรมยุทธการทหารอากาศ

๕

กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ

๖

กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

๗

กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ทหารอากาศ

๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

สำนักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ
กรมการเงินทหารอากาศ
สำนักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ
สำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
สำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ
กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ

๑๔

หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

๑๕
๑๖
๑๗
๑๘

ศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศ
กรมช่างอากาศ
กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

เหล่าทหาร

จำพวกทหาร

สารบรรณ
สารบรรณ
นักบิน
ต้นหน
ต้นหน
แผนที่
-

สารบรรณ
กำลังพล
การข่าวกรอง
นักบิน
ยุทธการ
ผู้ทำการในอากาศ
ผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับ
แผนที่
ส่งกำลังบำรุง
กิจการพลเรือนและ
ประชาสัมพันธ์
สารสนเทศ
และสงครามอิเล็กทรอนิกส์
ไซเบอร์
ปลัดบัญชี
การเงิน
ตรวจสอบภายใน
นิรภัย
พระธรรมนูญ
ควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
อุตุนิยมวิทยา
ลาดตระเวนทางอากาศ
และภูมิสารสนเทศ
อากาศโยธิน
ดุริยางค์
ปฏิบัติการทางอวกาศ
ช่างอากาศ
สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
สรรพาวุธ

สื่อสาร
สื่อสาร
การเงิน
พระธรรมนูญ
ต้นหน
อุตุ
ถ่ายรูป
อากาศโยธิน
ดุริยางค์
ช่างอากาศ
สื่อสาร
สรรพาวุธ

เลขหมาย
จำพวก
๗๐
๗๓
๘๐
๑๑
๑๔
๑๕
๑๖
๕๗
๔๔
๘๑
๒๗
๒๘
๖๘
๖๗
๖๙
๒๔
๘๘
๑๗
๒๕
๗๑
๗๘
๗๖
๑๘
๔๓
๓๐
๓๒

- ๑๗ ตารางที่ ๓ หน่วยหัวหน้ำสำยวิทยำกำรรับผิดชอบ เหล่ำทหำร และ/หรือจำพวกทหำร (ตำมระเบียบข้อ ๔.๒๓)
รับผิดชอบ
ลาดับ
๑๙

๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗

หน่วย
กรมแพทย์ทหำรอำกำศ

เหล่าทหาร

จาพวกทหาร

แพทย์
แพทย์

แพทย์
ผู้ชำนำญกำรแพทย์
เฉพำะอย่ำง
เภสัชกร
ทันตแพทย์
บริกำรแพทย์
พยำบำล
พลำธิกำร
พัสดุ
ช่ำงโยธำ
ขนส่ง
กำรศึกษำและกำรฝึก
อนุศำสนำจำรย์
วิทยำศำสตร์

แพทย์
แพทย์
แพทย์
แพทย์
กรมพลำธิกำรทหำรอำกำศ
พลำธิกำร
พัสดุ
กรมช่ำงโยธำทหำรอำกำศ
ช่ำงโยธำ
กรมขนส่งทหำรอำกำศ
ขนส่ง
กรมยุทธศึกษำทหำรอำกำศ
สำรบรรณ
สำรบรรณ
ศูนย์วิจัยพัฒนำวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีกำรบิน วิทยำศำสตร์
และอวกำศกองทัพอำกำศ
กรมสวัสดิกำรทหำรอำกำศ
สำนักงำนผู้บังคับทหำรอำกำศดอนเมือง
สำรวัตร
สถำบันเวชศำสตร์กำรบินกองทัพอำกำศ
แพทย์

สวัสดิกำร
สำรวัตร
เวชศำสตร์กำรบิน

เลขหมาย
จาพวก
๙๓
๙๑
๙๒
๙๘
๙๐
๙๗
๖๒
๖๔
๕๕
๖๐
๗๕
๘๙
๒๖
๗๔
๗๗
๙๙

- ๑๗ ตารางที่ ๓ หน่วยหัวหน้าสายวิทยาการรับผิดชอบ เหล่าทหาร และ/หรือจำพวกทหาร (ตามระเบียบข้อ ๔.๒๓)
รับผิดชอบ
ลำดับ

หน่วย

๑๙

กรมแพทย์ทหารอากาศ

๒๐

กรมพลาธิการทหารอากาศ

๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗

เหล่าทหาร

จำพวกทหาร

แพทย์
แพทย์
แพทย์
แพทย์
แพทย์
แพทย์

แพทย์
ผู้ชำนาญการแพทย์
เฉพาะอย่าง
เภสัชกร
ทันตแพทย์
บริการแพทย์
พยาบาล
พลาธิการ
พัสดุ
ช่างโยธา
ขนส่ง
การศึกษาและการฝึก
อนุศาสนาจารย์
วิทยาศาสตร์

พลาธิการ
พัสดุ
กรมช่างโยธาทหารอากาศ
ช่างโยธา
กรมขนส่งทหารอากาศ
ขนส่ง
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
สารบรรณ
สารบรรณ
ศูนย์วจิ ัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบิน วิทยาศาสตร์
และอวกาศกองทัพอากาศ
กรมสวัสดิการทหารอากาศ
สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
สารวัตร
สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ
แพทย์

สวัสดิการ
สารวัตร
เวชศาสตร์การบิน

เลขหมาย
จำพวก
๙๓
๙๑
๙๒
๙๘
๙๐
๙๗
๖๒
๖๔
๕๕
๖๐
๗๕
๘๙
๒๖
๗๔
๗๗
๙๙

- ๑๘ ตารางที่ ๔ เลขหมายความชำนาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร (ตามระเบียบข้อ ๑๐.๒)
เลขหมาย
จำพวก
๑๑

๑๔

๑๕
๑๖
๑๗

เลขหมายความชำนาญ
ทหารอากาศ
นักบิน
๑๑๑๓, ๑๑๑๕, ๑๑๑๖
๑๑๒๓, ๑๑๒๕, ๑๑๒๖
๑๑๓๓, ๑๑๓๕, ๑๑๓๖
๑๑๔๓, ๑๑๔๕, ๑๑๔๖
๑๑๕๓, ๑๑๕๕, ๑๑๕๖
๑๑๖๓, ๑๑๖๕, ๑๑๖๖
ยุทธการ
๑๔๑๖
๑๔๑๕
๑๔๑๓
๑๔๒๖
๑๔๒๕
๑๔๒๓
ผู้ทำการในอากาศ
๑๕๑๖
๑๕๑๕
๑๕๑๓
ผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับ
๑๖๑๖
๑๖๑๕
๑๖๑๓
ควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
๑๗๑๖
๑๗๑๕
๑๗๑๓
จำพวกทหาร

๑๗๒๓
๑๗๓๓
๑๘

ปฏิบัติการทางอวกาศ

๒๔

นิรภัย

๑๘๑๖
๑๘๑๕
๑๘๑๓
๒๔๑๖
๒๔๑๕
๒๔๑๓

ความชำนาญทหารอากาศ
นับบินขับไล่/โจมตีสมรรถนะสูง
นักบินขับไล่โจมตี
นักบินเฮลิคอปเตอร์
นักบินลำเลียง
นักบินตรวจการณ์
นักบินฝึก
นายทหารยุทธการทางอากาศอาวุโส
นายทหารยุทธการทางอากาศชั้นสูง
นายทหารยุทธการทางอากาศ
นายทหารยุทธการอาวุโส
นายทหารยุทธการชั้นสูง
นายทหารยุทธการ
นายทหารต้นหนอาวุโส
นายทหารต้นหนชั้นสูง
นายทหารต้นหน
นายทหารบังคับอากาศยานไร้คนขับอาวุโส
นายทหารบังคับอากาศยานไร้คนขับชั้นสูง
นายทหารบังคับอากาศยานไร้คนขับ
นายทหารควบคุมการปฏิบัติทางอากาศอาวุโส
นายทหารควบคุมการปฏิบัติทางอากาศชั้นสูง
นายทหารควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
(ควบคุมอากาศยานและแจ้งเตือน)
นายทหารควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
(บังคับการบิน)
นายทหารควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
(ยุทธการ)
นายทหารปฏิบัติการทางอวกาศอาวุโส
นายทหารปฏิบัติการทางอวกาศชั้นสูง
นายทหารปฏิบัติการทางอวกาศ
นายทหารนิรภัยอาวุโส
นายทหารนิรภัยชั้นสูง
นายทหารนิรภัย

- ๑๙ ตารางที่ ๔ เลขหมายความชำนาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร (ตามระเบียบข้อ ๑๐.๒)
เลขหมาย
จำพวก

จำพวกทหาร

๒๕

อุตุนิยมวิทยา

๒๖

วิทยาศาสตร์

๒๗

สารสนเทศและสงคราม
อิเล็กทรอนิกส์

๒๘

ไซเบอร์

๓๐

สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์

๓๒

สรรพาวุธ

๔๓

ช่างอากาศ

๔๔

ส่งกำลังบำรุง

๕๕

ช่างโยธา

๕๗

แผนที่

เลขหมาย
ความชำนาญ
ทหารอากาศ
๒๕๑๖
๒๕๑๕
๒๕๑๓
๒๖๑๖
๒๖๑๕
๒๖๑๓
๒๗๑๖
๒๗๑๕
๒๗๑๓
๒๘๑๖
๒๘๑๕
๒๘๑๓
๓๐๑๖
๓๐๑๕
๓๐๑๓
๓๒๑๖
๓๒๑๕
๓๒๑๓
๔๓๑๖
๔๓๑๕
๔๓๑๓
๔๔๑๖
๔๔๑๕
๔๔๑๓
๕๕๑๖
๕๕๑๕
๕๕๑๓
๕๕๒๓
๕๕๓๓
๕๗๑๖
๕๗๑๕
๕๗๑๓

ชื่อความชำนาญทหารอากาศ
นายทหารอุตุนิยมวิทยาอาวุโส
นายทหารอุตุนิยมวิทยาชั้นสูง
นายทหารอุตุนิยมวิทยา
นายทหารวิทยาศาสตร์ชั้นสูง
นายทหารวิทยาศาสตร์ชั้นกลาง
นายทหารวิทยาศาสตร์ชั้นต้น
นายทหารสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์อาวุโส
นายทหารสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์ชั้นสูง
นายทหารสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์
นายทหารไซเบอร์อาวุโส
นายทหารไซเบอร์ชั้นสูง
นายทหารไซเบอร์
นายทหารสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์อาวุโส
นายทหารสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ชั้นสูง
นายทหารสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
นายทหารสรรพาวุธอาวุโส
นายทหารสรรพาวุธชั้นสูง
นายทหารสรรพาวุธ
นายทหารช่างอากาศอาวุโส
นายทหารช่างอากาศชั้นสูง
นายทหารช่างอากาศ
นายทหารส่งกำลังบำรุงอาวุโส
นายทหารส่งกำลังบำรุงชั้นสูง
นายทหารส่งกำลังบำรุง
นายทหารช่างโยธาชั้นสูง
นายทหารช่างโยธา
นายทหารช่างโยธาก่อสร้าง
นายทหารช่างโยธาสาธารณูปโภคและเครื่องกล
นายทหารช่างโยธาดับเพลิงและกู้ภัย
นายทหารแผนที่อาวุโส
นายทหารแผนที่ชั้นสูง
นายทหารแผนที่

- ๒๐ ตารางที่ ๔ เลขหมายความชำนาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร (ตามระเบียบข้อ ๑๐.๒)
เลขหมาย
จำพวก

จำพวกทหาร

๖๐

ขนส่ง

๖๒

พลาธิการ

๖๔

พัสดุ

๖๗

การเงิน

๖๘

ปลัดบัญชี

๖๙

ตรวจสอบภายใน

๗๐

สารบรรณ

๗๑

ลาดตระเวนทางอากาศและ
ภูมิสารสนเทศ

เลขหมาย
ความชำนาญ
ทหารอากาศ
๖๐๑๖
๖๐๑๕
๖๐๑๓
๖๒๑๖
๖๒๑๕
๖๒๑๓
๖๔๑๖
๖๔๑๕
๖๔๑๓
๖๗๑๖
๖๗๑๕
๖๗๑๓
๖๘๑๖
๖๘๑๕
๖๘๑๓
๖๙๑๖
๖๙๑๕
๖๙๑๓
๗๐๑๖
๗๐๑๕
๗๐๑๓
๗๑๑๖
๗๑๑๕

๗๓

กำลังพล

๗๔

สวัสดิการ

๗๑๑๓
๗๓๑๖
๗๓๑๕
๗๓๑๓
๗๔๑๖
๗๔๑๕
๗๔๑๓

ความชำนาญทหารอากาศ
นายทหารขนส่งอาวุโส
นายทหารขนส่งชั้นสูง
นายทหารขนส่ง
นายทหารพลาธิการอาวุโส
นายทหารพลาธิการชั้นสูง
นายทหารพลาธิการ
นายทหารพัสดุอาวุโส
นายทหารพัสดุชั้นสูง
นายทหารพัสดุ
นายทหารการเงินอาวุโส
นายทหารการเงินชั้นสูง
นายทหารการเงิน
นายทหารปลัดบัญชีอาวุโส
นายทหารปลัดบัญชีชั้นสูง
นายทหารปลัดบัญชี
นายทหารตรวจสอบภายในอาวุโส
นายทหารตรวจสอบภายในชั้นสูง
นายทหารตรวจสอบภายใน
นายทหารสารบรรณอาวุโส
นายทหารสารบรรณชั้นสูง
นายทหารสารบรรณ
นายทหารลาดตระเวนทางอากาศ
และภูมิสารสนเทศอาวุโส
นายทหารลาดตระเวนทางอากาศ
และภูมิสารสนเทศชั้นสูง
นายทหารลาดตระเวนทางอากาศและภูมิสารสนเทศ
นายทหารกำลังพลอาวุโส
นายทหารกำลังพลชั้นสูง
นายทหารกำลังพล
นายทหารสวัสดิการอาวุโส
นายทหารสวัสดิการชั้นสูง
นายทหารสวัสดิการ

- ๒๑ ตารางที่ ๔ เลขหมายความชำนาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร (ตามระเบียบข้อ ๑๐.๒)
เลขหมาย
จำพวก

จำพวกทหาร

๗๕

การศึกษาและการฝึก

๗๖

ดุริยางค์

๗๗

สารวัตร

๗๘

อากาศโยธิน

๘๐

การข่าวกรอง

๘๑

กิจการพลเรือนและ
ประชาสัมพันธ์

๘๘

พระธรรมนูญ

๘๙

อนุศาสนาจารย์

๙๐

บริการแพทย์

เลขหมาย
ความชำนาญ
ทหารอากาศ
๗๕๑๖
๗๕๑๕
๗๕๑๓
๗๖๑๖
๗๖๑๕
๗๖๑๓
๗๗๑๖
๗๗๑๕
๗๗๑๓
๗๘๑๖
๗๘๑๕
๗๘๑๓
๗๘๒๓
๗๘๓๓
๘๐๑๖
๘๐๑๕
๘๐๑๓
๘๑๑๖
๘๑๑๕
๘๑๑๓
๘๘๑๖
๘๘๑๕
๘๘๑๓
๘๙๑๖
๘๙๑๕
๘๙๑๓
๙๐๑๖
๙๐๑๕
๙๐๒๓
๙๐๓๓
๙๐๔๓
๙๐๖๓
๙๐๗๓

ความชำนาญทหารอากาศ
นายทหารการศึกษาและการฝึกอาวุโส
นายทหารการศึกษาและการฝึกชั้นสูง
นายทหารการศึกษาและการฝึก
นายทหารดุริยางค์อาวุโส
นายทหารดุริยางค์ชั้นสูง
นายทหารดุริยางค์
นายทหารสารวัตรอาวุโส
นายทหารสารวัตรชั้นสูง
นายทหารสารวัตร
นายทหารอากาศโยธินอาวุโส
นายทหารอากาศโยธินชั้นสูง
นายทหารอากาศโยธิน (อากาศโยธิน)
นายทหารอากาศโยธิน (ต่อสู้อากาศยาน)
นายทหารอากาศโยธิน (ปฏิบัติการพิเศษ)
นายทหารการข่าวอาวุโส
นายทหารการข่าวชั้นสูง
นายทหารการข่าว
นายทหารกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์อาวุโส
นายทหารกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ชั้นสูง
นายทหารกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์
นายทหารพระธรรมนูญอาวุโส
นายทหารพระธรรมนูญชั้นสูง
นายทหารพระธรรมนูญ
อนุศาสนาจารย์อาวุโส
อนุศาสนาจารย์ชั้นสูง
อนุศาสนาจารย์
นายทหารบริการแพทย์อาวุโส
นายทหารบริการแพทย์ชั้นสูง
นายทหารบริการแพทย์
นายทหารพัสดุการแพทย์
นายทหารวิทยาศาสตร์การแพทย์
นายทหารสังคมสงเคราะห์
นายทหารจิตวิทยา

- ๒๒ ตารางที่ ๔ เลขหมายความชำนาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร (ตามระเบียบข้อ ๑๐.๒)
เลขหมาย
จำพวก

จำพวกทหาร

๙๑

ผู้ชำนาญการแพทย์
เฉพาะอย่าง

๙๒

เภสัชกร

๙๓

แพทย์

๙๗

พยาบาล

๙๘

ทันตแพทย์

๙๙

เวชศาสตร์การบิน

เลขหมาย
ความชำนาญ
ทหารอากาศ
๙๑๑๖
๙๑๑๕
๙๑๒๓
๙๑๓๓
๙๑๔๓
๙๑๕๓
๙๑๖๓
๙๑๗๓
๙๑๘๓
๙๒๑๖
๙๒๑๕
๙๒๑๓
๙๓๑๖
๙๓๑๕
๙๓๑๓
๙๗๑๖
๙๗๑๕
๙๗๑๓
๙๘๑๖
๙๘๑๕
๙๘๑๓
๙๙๑๖
๙๙๑๕
๙๙๑๓
๙๙๒๖
๙๙๒๕
๙๙๒๓

ความชำนาญทหารอากาศ
ผู้ชำนาญการแพทย์อาวุโส
ผู้ชำนาญการแพทย์ชั้นสูง
สัตวแพทย์
เทคนิคการแพทย์
นักเวชศาสตร์ฟื้นฟู
นักรังสีแพทย์
นักจิตวิทยาคลินิก
นักการแก้ไขความผิดปกติการสื่อความหมาย
นักสาธารณสุข
เภสัชกรอาวุโส
เภสัชกรชั้นสูง
เภสัชกร
นายแพทย์อาวุโส
นายแพทย์ชั้นสูง
นายแพทย์ทั่วไป
พยาบาลอาวุโส
พยาบาลชั้นสูง
พยาบาล
ทันตแพทย์อาวุโส
ทันตแพทย์ชั้นสูง
ทันตแพทย์
แพทย์เวชศาสตร์การบินอาวุโส
แพทย์เวชศาสตร์การบินชั้นสูง
แพทย์เวชศาสตร์การบิน
นายทหารเวชศาสตร์การบินอาวุโส
นายทหารเวชศาสตร์การบินชั้นสูง
นายทหารเวชศาสตร์การบิน

- ๒๓ ตารางที่ ๕ เลขหมายความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวนและพลทหาร (ตามระเบียบข้อ ๑๑.๒)
เลขหมาย
จำพวก

จำพวกทหาร

๑๖

ผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับ

๑๗

ควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ

๑๘

ปฏิบัติการทางอวกาศ

๒๔

นิรภัย

๒๕

อุตุนิยมวิทยา

๒๖

วิทยาศาสตร์

เลขหมาย
ความชำนาญ
ทหารอากาศ
๑๖๑๙๐
๑๖๑๗๐
๑๖๑๕๐
๑๖๑๓๐
๑๖๐๑๐
๑๗๑๙๐
๑๗๑๗๐
๑๗๑๕๐
๑๗๑๓๐
๑๗๒๗๐
๑๗๒๕๐
๑๗๒๓๐
๑๗๓๗๐
๑๗๓๕๐
๑๗๓๓๐
๑๗๐๑๐
๑๘๑๗๐
๑๘๑๕๐
๑๘๑๓๐
๑๘๐๑๐
๒๔๑๗๐
๒๔๑๕๐
๒๔๑๓๐
๒๔๐๑๐
๒๕๑๗๐
๒๕๑๕๐
๒๕๑๓๐
๒๕๐๑๐
๒๖๑๗๐
๒๖๑๕๐
๒๖๑๓๐
๒๖๐๑๐

ความชำนาญทหารอากาศ
เจ้าหน้าที่บังคับอากาศยานไร้คนขับอาวุโส
เจ้าหน้าที่ชำนาญการบังคับอากาศยานไร้คนขับ
เจ้าหน้าที่บังคับอากาศยานไร้คนขับ
เจ้าหน้าที่ฝึกหัดบังคับอากาศยานไร้คนขับ
ลูกมือผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับ
เจ้าหน้าที่ชำนาญพิเศษควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
เจ้าหน้าที่ชำนาญการควบคุมการปฏิบัตทิ างอากาศ
เจ้าหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
เจ้าหน้าที่ฝึกหัดควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
เจ้าหน้าที่ชำนาญการควบคุมจราจรทางอากาศ
เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ
เจ้าหน้าที่ฝึกหัดควบคุมจราจรทางอากาศ
เจ้าหน้าที่ชำนาญการยุทธการ
เจ้าหน้าที่ยุทธการ
เจ้าหน้าที่ฝึกหัดยุทธการ
ลูกมือควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
เจ้าหน้าที่ชำนาญการปฏิบัติการทางอวกาศ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการทางอวกาศ
เจ้าหน้าที่ฝึกหัดปฏิบัติการทางอวกาศ
ลูกมือปฏิบัติการทางอวกาศ
เจ้าหน้าที่ชำนาญการนิรภัย
เจ้าหน้าที่นิรภัย
เจ้าหน้าที่ฝึกหัดนิรภัย
ลูกมือนิรภัย
เจ้าหน้าที่ชำนาญการอุตุนิยมวิทยา
เจ้าหน้าที่อุตุนิยมวิทยา
เจ้าหน้าที่ฝึกหัดอุตุนิยมวิทยา
ลูกมืออุตุนิยมวิทยา
เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ชั้นสูง
เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ชั้นกลาง
เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ชั้นต้น
ลูกมือวิทยาศาสตร์

- ๒๔ ตารางที่ ๕ เลขหมายความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวนและพลทหาร (ตามระเบียบข้อ ๑๑.๒)
เลขหมาย
จำพวก
๒๗

จำพวกทหาร
สารสนเทศและ
สงครามอิเล็กทรอนิกส์

๒๘

ไซเบอร์

๓๐

สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์

๓๒

สรรพาวุธ

๔๓

ช่างอากาศ

เลขหมาย
ความชำนาญ
ทหารอากาศ
๒๗๑๙๐
๒๗๑๗๐
๒๗๑๕๐
๒๗๑๓๐
๒๗๐๑๐
๒๘๑๙๐
๒๘๑๗๐
๒๘๑๕๐
๒๘๑๓๐
๒๘๐๑๐
๓๐๑๙๐
๓๐๑๗๐
๓๐๑๕๐
๓๐๑๓๐
๓๐๒๙๐
๓๐๒๗๐
๓๐๒๕๐
๓๐๒๓๐
๓๐๐๑๐
๓๒๑๙๐
๓๒๑๗๐
๓๒๑๕๐
๓๒๑๓๐
๓๒๐๑๐
๔๓๑๙๐
๔๓๑๗๐
๔๓๑๕๐
๔๓๑๓๐
๔๓๒๙๐
๔๓๒๗๐
๔๓๒๕๐
๔๓๒๓๐

ความชำนาญทหารอากาศ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่สารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ชำนาญการสารสนเทศและสงคราม
อิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่สารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ฝึกหัดสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์
ลูกมือสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ไซเบอร์
เจ้าหน้าที่ชำนาญการไซเบอร์
เจ้าหน้าที่ไซเบอร์
เจ้าหน้าที่ฝึกหัดไซเบอร์
ลูกมือไซเบอร์
หัวหน้าช่างสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
ช่างชำนาญการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
ช่างสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
ช่างฝึกหัดสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
หัวหน้าเจ้าหน้าที่สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ชำนาญการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ฝึกหัดสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
ลูกมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
หัวหน้าช่างระบบสรรพาวุธ
ช่างเทคนิคระบบสรรพาวุธ
ช่างระบบสรรพาวุธ
ช่างฝึกหัดระบบสรรพาวุธ
ลูกมือสรรพาวุธ
หัวหน้าช่างอากาศ
ช่างเทคนิคอากาศยาน
ช่างอากาศยาน
ช่างอากาศยานฝึกหัด
หัวหน้าช่างเครื่องยนต์
ช่างเทคนิคเครื่องยนต์
ช่างเครื่องยนต์
ช่างเครื่องยนต์ฝึกหัด

- ๒๕ ตารางที่ ๕ เลขหมายความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวนและพลทหาร (ตามระเบียบข้อ ๑๑.๒)
เลขหมาย
จำพวก

จำพวกทหาร
ช่างอากาศ

๔๔

ส่งกำลังบำรุง

๕๕

ช่างโยธา

เลขหมาย
ความชำนาญ
ทหารอากาศ
๔๓๓๙๐
๔๓๓๗๐
๔๓๓๕๐
๔๓๓๓๐
๔๓๔๙๐
๔๓๔๗๐
๔๓๔๕๐
๔๓๔๓๐
๔๓๐๑๐
๔๔๑๗๐
๔๔๑๕๐
๔๔๑๓๐
๔๔๐๑๐
๕๕๑๙๐
๕๕๑๗๐
๕๕๑๕๐
๕๕๑๓๐
๕๕๒๙๐
๕๕๒๗๐

๕๗

แผนที่

๕๕๒๕๐
๕๕๒๓๐
๕๕๓๙๐
๕๕๓๗๐
๕๕๓๕๐
๕๕๓๓๐
๕๕๐๑๐
๕๗๑๗๐
๕๗๑๕๐
๕๗๑๓๐
๕๗๐๑๐

ความชำนาญทหารอากาศ
หัวหน้าช่างบริภัณฑ์อากาศยาน
ช่างเทคนิคบริภัณฑ์อากาศยาน
ช่างบริภัณฑ์อากาศยาน
ช่างบริภัณฑ์อากาศยานฝึกหัด
หัวหน้าช่างบริภัณฑ์ภาคพื้น
ช่างเทคนิคบริภัณฑ์ภาคพื้น
ช่างบริภัณฑ์ภาคพื้น
ช่างบริภัณฑ์ภาคพื้นฝึกหัด
ลูกมือช่างอากาศยาน
เจ้าหน้าที่ชำนาญการส่งกำลังบำรุง
เจ้าหน้าที่ส่งกำลังบำรุง
เจ้าหน้าที่ฝึกหัดส่งกำลังบำรุง
ลูกมือส่งกำลังบำรุง
เจ้าหน้าที่ชำนาญการช่างโยธาก่อสร้างอาวุโส
เจ้าหน้าที่ชำนาญการช่างโยธาก่อสร้าง
เจ้าหน้าที่ช่างโยธาก่อสร้าง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ช่างโยธาก่อสร้าง
เจ้าหน้าที่ชำนาญการช่างโยธาสาธารณูปโภค
และเครื่องกลอาวุโส
เจ้าหน้าที่ชำนาญการช่างโยธาสาธารณูปโภค
และเครื่องกล
เจ้าหน้าที่ช่างโยธาสาธารณูปโภคและเครื่องกล
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ช่างโยธาสาธารณูปโภคและเครื่องกล
เจ้าหน้าที่ชำนาญการช่างโยธาดับเพลิงและกู้ภัยอาวุโส
เจ้าหน้าที่ชำนาญการช่างโยธาดับเพลิงและกู้ภัย
เจ้าหน้าที่ช่างโยธาดับเพลิงและกู้ภัย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ช่างโยธาดับเพลิงและกู้ภัย
ลูกมือช่างโยธา
เจ้าหน้าที่เทคนิคแผนที่ สำรวจ คำนวณและเขียนแบบ
เจ้าหน้าที่แผนที่ สำรวจ คำนวณและเขียนแบบ
เจ้าหน้าที่ฝึกหัด แผนที่ สำรวจ คำนวณและเขียนแบบ
ลูกมือแผนที่ สำรวจ คำนวณและเขียนแบบ

- ๒๖ ตารางที่ ๕ เลขหมายความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวนและพลทหาร (ตามระเบียบข้อ ๑๑.๒)
เลขหมาย
จำพวก

จำพวกทหาร

๖๐

ขนส่ง

๖๒

พลาธิการ

๖๔

พัสดุ

๖๗

การเงิน

๖๘

ปลัดบัญชี

๖๙

ตรวจสอบภายใน

๗๐

สารบรรณ

เลขหมาย
ความชำนาญ
ทหารอากาศ
๖๐๑๙๐
๖๐๑๗๐
๖๐๑๕๐
๖๐๑๓๐
๖๐๐๑๐
๖๒๑๗๐
๖๒๑๕๐
๖๒๑๓๐
๖๒๐๑๐
๖๔๑๗๐
๖๔๑๕๐
๖๔๑๓๐
๖๔๐๑๐
๖๗๑๗๐
๖๗๑๕๐
๖๗๑๓๐
๖๗๐๑๐
๖๘๑๗๐
๖๘๑๕๐
๖๘๑๓๐
๖๘๐๑๐
๖๙๑๗๐
๖๙๑๕๐
๖๙๑๓๐
๖๙๐๑๐
๗๐๑๗๐
๗๐๑๕๐
๗๐๑๓๐
๗๐๐๑๐

- ๒๗ -

ความชำนาญทหารอากาศ
เจ้าหน้าที่ขนส่งชำนาญการพิเศษ
เจ้าหน้าที่ขนส่งชำนาญการ
เจ้าหน้าที่ขนส่ง
เจ้าหน้าที่ฝึกหัดการขนส่ง
ลูกมือการขนส่ง
เจ้าหน้าที่ชำนาญการพลาธิการ
เจ้าหน้าที่พลาธิการ
เจ้าหน้าที่ฝึกหัดพลาธิการ
ลูกมือพลาธิการ
เจ้าหน้าที่ชำนาญการพัสดุ
เจ้าหน้าที่พัสดุ
เจ้าหน้าที่ฝึกหัดพัสดุ
ลูกมือพัสดุ
เสมียนชำนาญการเงิน
เสมียนการเงิน
เสมียนฝึกหัดการเงิน
ลูกมือการเงิน
เจ้าหน้าที่ชำนาญปลัดบัญชี
เจ้าหน้าที่ปลัดบัญชี
เจ้าหน้าที่ฝึกหัดปลัดบัญชี
ลูกมือปลัดบัญชี
เจ้าหน้าที่ชำนาญการตรวจสอบภายใน
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
เจ้าหน้าที่ฝึกหัดตรวจสอบภายใน
ลูกมือตรวจสอบภายใน
พนักงานตรวจแนะนำทางธุรการ
เสมียน
เสมียนฝึกหัด
ลูกมือสารบรรณ

ตารางที่ ๕ เลขหมายความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวนและพลทหาร (ตามระเบียบข้อ ๑๑.๒)
เลขหมาย
จำพวก

จำพวกทหาร

๗๑

ลาดตระเวนทางอากาศ
และภูมิสารสนเทศ

๗๓

กำลังพล

๗๔

สวัสดิการ

๗๕

การศึกษาและการฝึก

๗๖

ดุริยางค์

๗๗

สารวัตร

เลขหมาย
ความชำนาญ
ทหารอากาศ
๗๑๑๙๐

ความชำนาญทหารอากาศ

เจ้าหน้าที่ชำนาญการพิเศษลาดตระเวนทางอากาศ
และภูมิสารสนเทศ
๗๑๑๗๐
เจ้าหน้าที่ชำนาญการลาดตระเวนทางอากาศ
และภูมิสารสนเทศ
๗๑๑๕๐
เจ้าหน้าที่ลาดตระเวนทางอากาศและภูมิสารสนเทศ
๗๑๑๓๐
เจ้าหน้าที่ฝึกหัดลาดตระเวนทางอากาศ
และภูมิสารสนเทศ
๗๑๐๑๐
ลูกมือลาดตระเวนทางอากาศและภูมิสารสนเทศ
๗๓๑๗๐
เจ้าหน้าที่ชำนาญการกำลังพล
๗๓๑๕๐
เจ้าหน้าที่กำลังพล
๗๓๑๓๐
เจ้าหน้าที่ฝึกหัดกำลังพล
๗๓๐๑๐
ลูกมือกำลังพล
๗๔๑๗๐
เจ้าหน้าที่ชำนาญงานสวัสดิการ
๗๔๑๕๐
เจ้าหน้าที่สวัสดิการ
๗๔๑๓๐
เจ้าหน้าที่ฝึกหัดสวัสดิการ
๗๔๐๑๐
ลูกมือสวัสดิการ
๗๕๑๗๐
เจ้าหน้าที่ชำนาญการการศึกษาและการฝึก
๗๕๑๕๐
เจ้าหน้าที่การศึกษาและการฝึก
๗๕๑๓๐
เจ้าหน้าที่ฝึกหัดการศึกษาและการฝึก
๗๕๐๑๐
ลูกมือการศึกษาและการฝึก
๗๖๑๙๐
นักดุริยางค์ชำนาญการพิเศษ
๗๖๑๗๐
นักดุริยางค์ชำนาญการ
๗๖๑๕๐
นักดุริยางค์
๗๖๑๓๐
นักดุริยางค์ฝึกหัด
๗๖๐๑๐
พลดุริยางค์
๗๗๑๗๐
ผู้บังคับหมู่ทหารสารวัตร
๗๗๑๕๐,๗๗๑๓๐ รองผู้บังคับหมู่ทหารสารวัตร
๗๗๐๑๐
พลสารวัตร

- ๒๘ ตารางที่ ๕ เลขหมายความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวนและพลทหาร (ตามระเบียบข้อ ๑๑.๒)
เลขหมาย
จำพวก

จำพวกทหาร

๗๘

อากาศโยธิน

๘๐

การข่าวกรอง

๘๑

กิจการพลเรือน
และประชาสัมพันธ์

๘๙

อนุศาสนาจารย์

๙๐

บริการแพทย์

๙๙

เวชศาสตร์การบิน

เลขหมาย
ความชำนาญ
ทหารอากาศ
๗๘๑๗๐
๗๘๑๕๐
๗๘๑๓๐
๗๘๒๗๐
๗๘๒๕๐
๗๘๒๓๐
๗๘๓๗๐
๗๘๓๕๐,๗๘๓๓๐
๗๘๐๑๐
๘๐๑๗๐
๘๐๑๕๐
๘๐๑๓๐
๘๐๐๑๐
๘๑๑๗๐
๘๑๑๕๐
๘๑๑๓๐
๘๑๐๑๐
๘๙๑๗๐
๘๙๑๕๐
๘๙๑๓๐
๘๙๐๑๐
๙๐๑๗๐
๙๐๑๕๐
๙๐๑๓๐
๙๐๐๑๐
๙๙๑๗๐
๙๙๑๕๐
๙๙๑๓๐
๙๙๐๑๐

ความชำนาญทหารอากาศ
รองผู้บังคับหมวดทหารราบ
ผู้บังคับหมู่ทหารราบ
รองผู้บังคับหมู่ทหารราบ
รองผู้บังคับหมวดทหารป้องกันต่อสู้อากาศยาน
ผู้บังคับหมู่ทหารป้องกันต่อสู้อากาศยาน
รองผู้บังคับหมู่ทหารป้องกันต่อสู้อากาศยาน
เจ้าหน้าที่ตรวจแนะนำปฏิบัติการพิเศษ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการพิเศษ
ลูกมืออากาศโยธิน
เจ้าหน้าที่ชำนาญการข่าวกรอง
เจ้าหน้าที่การข่าวกรอง
เจ้าหน้าที่ฝึกหัดการข่าวกรอง
ลูกมือการข่าวกรอง
เจ้าหน้าที่ชำนาญการกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่กิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ฝึกหัดกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์
ลูกมือกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์
พนักงานตรวจแนะนำบริการอนุศาสนาจารย์
พนักงานบริการอนุศาสนาจารย์
พนักงานฝึกหัดบริการอนุศาสนาจารย์
ลูกมืออนุศาสนาจารย์
เจ้าหน้าที่ชำนาญบริการแพทย์
เจ้าหน้าที่บริการแพทย์
เจ้าหน้าที่ฝึกหัดบริการแพทย์
ลูกมือบริการแพทย์
เจ้าหน้าที่ชำนาญการเวชศาสตร์การบิน
เจ้าหน้าที่เวชศาสตร์การบิน
เจ้าหน้าที่เวชศาสตร์การบินฝึกหัด
ลูกมือพยาบาลเวชศาสตร์การบิน

ผนวก ข
การบรรยายลักษณะความชำนาญทหารอากาศ
นายทหารสัญญาบัตร

ความชำนาญทหารอากาศจำพวกทหารนักบิน
เลขหมายจำพวก ๑๑
หน้า
๒
๓

คำนำ
แผนภูมิ
ความชำนาญทหารอากาศ
ลชทอ.

ชื่อความชำนาญ

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

นักบินขับไล่/โจมตี สมรรถนะสูง
นักบินขับไล่/โจมตี สมรรถนะสูง
นักบินขับไล่/โจมตี สมรรถนะสูง
นักบินขับไล่/โจมตี
นักบินขับไล่/โจมตี
นักบินขับไล่/โจมตี
นักบินเฮลิคอปเตอร์
นักบินเฮลิคอปเตอร์
นักบินเฮลิคอปเตอร์
นักบินลำเลียง
นักบินลำเลียง
นักบินลำเลียง
นักบินตรวจการณ์
นักบินตรวจการณ์
นักบินตรวจการณ์
นักบินฝึก
นักบินฝึก
นักบินฝึก

๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑

-๒คำนำ
จำพวกทหารนักบิน
จำพวกทหารนั ก บิ น มี ห น้ า ที่ ร วมถึ งการทำการบิ น ด้ ว ยตนเอง การวางแผนนโยบาย
การตรวจการฝึกบิน การอำนวยการในการฝึกบิน และปฏิบัติการบินทางยุทธศาสตร์ ยุทธวิธี รับผิดชอบ
ในการตรวจ แนะนำ และบั งคั บ บั ญ ชาผู้ใต้ บั งคับ บั ญ ชาภายในหน่ วยของตน ดำเนิน การสั่งการบิ น
การดูแลเครื่องบินและอุปกรณ์เครื่องใช้ประกอบการบิ น ให้พร้อมที่จะใช้การได้ และปลอดภัยอยู่เสมอ
มีหน้าที่ในการหาทางแก้ไข และปรับปรุงการปฏิบัติงาน การฝึก และการใช้อาวุธ เพื่อการปฏิบัติการ
ยุ ท ธวิธี เช่ น การบิ น ปฏิ บั ติ ต ามภารกิ จ และชนิ ด ของเครื่อ งบิ น ที่ ต นปฏิ บั ติ ก าร เทคนิ ค การบิ น รบ
การใช้อาวุธ และเครื่องใช้ประจำเครื่องบิน สอบสวนอุบัติเหตุของเครื่องบิน และตรวจตราเพื่อให้เป็นไป
โดยถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับนิรภัยการบิน

แผนภูมิจำพวกทหารนายทหารสัญญาบัตร
นาวาอากาศตรี นาวาอากาศเอก

นักบิน ขับไล่/โจมตีสมรรถนะสูง
๑๑๑๖

นักบิน ขับไล่/โจมตี
๑๑๒๖

นักบินเฮลิคอปเตอร์
๑๑๓๖

นักบินลำเลียง
๑๑๔๖

นักบินตรวจการณ์
๑๑๕๖

นักบินฝึก
๑๑๖๖

หลักสูตรที่กองทัพอากาศกำหนด
หรือมีคุณสมบัติครบถ้วน

นักบิน ขับไล่/โจมตีสมรรถนะสูง
๑๑๑๕

นักบิน ขับไล่/โจมตี
๑๑๒๕

นักบินเฮลิคอปเตอร์
๑๑๓๕

นักบินลำเลียง
๑๑๔๕

นักบินตรวจการณ์
๑๑๕๕

นักบินฝึก
๑๑๖๕

หลักสูตรที่กองทัพอากาศกำหนด

เรืออากาศตรี เรืออากาศเอก

นักบิน ขับไล่/โจมตีสมรรถนะสูง
๑๑๑๓

นักบิน ขับไล่/โจมตี
๑๑๒๓

นักบินเฮลิคอปเตอร์
๑๑๓๓

นักบินลำเลียง
๑๑๔๓

นักบินตรวจการณ์
๑๑๕๓

นักบินฝึก
๑๑๖๓

-๓-

เรืออากาศโท เรืออากาศเอก

-๔ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
ลชทอ.๑๑๑๖ (ขั้นบริหาร)
นักบินขับไล่/โจมตีสมรรถนะสูง
ลชทอ.๑๑๑๑ (แรกตั้ง)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ทำการบินกับ เครื่องบินขับไล่/โจมตี ที่มีความเร็วตั้งแต่หนึ่งเท่าเสียง หรือโครงสร้างของ
เครื่องบินสามารถทนต่อแรงตั้งแต่ ๗ เท่าของแรงโน้มถ่วงโลกขึ้นไป เพื่อการครองอากาศ ลาดตระเวน
ติดอาวุธ สนับสนุนทางอากาศโดยใกล้ชิด ขัดขวางทางอากาศ ลาดตระเวนทางอากาศ การบินสกัดกั้ น
และการบินคุ้มกันตามความสามารถของ เครื่องบินขับไล่/โจมตี อำนวยการฝึกทางยุทธการ และยุทธวิธี
ของฝูงบินขับไล่/โจมตี บังคับบัญชาฝูงบินขับไล่/โจมตี
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ วางแผนภารกิจ เกี่ยวกับชนิดของภารกิจ ความมุ่ งหมาย สภาพอากาศ การข่าว
คำแนะนำเกีย่ วกับการบิน รายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทาง แผนที่ และแผนการบิน
๒.๒ ตรวจก่ อ นทำการบิ น ว่ า มี อ าวุ ธ และอุ ป กรณ์ พ ร้ อ มที่ จ ะปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ เช่ น
ตรวจรายการซ่อมบำรุง การชั่งดุล การเติมเชื้อเพลิง ระเบิด ปืน และกระสุน ตรวจ เครื่องยนต์ ลำตัว
พื้ น บั งคั บ ตรวจภายในและภายนอกเครื่ อ งบิ น เกี่ ย วกั บ ความเรี ย บร้ อ ยของกลไกและโครงสร้ า ง
ตรวจระบบออกซิเจน อุปกรณ์ยังชีพและการทำงานของร่มชูชีพ ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์อาวุธ
สื่อสาร และเครื่องช่วยเดินอากาศ
๒.๓ ทำการบินกับเครื่องบินเพื่อปฏิบัติภารกิจบังคับ เครื่องบินให้ขับเคลื่อนวิ่งขึ้นลงได้
และบังคับเครื่องบินในอากาศเพื่อปฏิบัติตามภารกิจนั้น ๆ เช่น ยิงปืน ทิ้งระเบิด ยิงจรวด การรบสมมติ
และทำการฝึ กบินในสภาพอากาศต่าง ๆ ทั้ งกลางวันและกลางคืน การบินเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศ
นำเครื่องบิน ให้เดินทางถึงจุดหมาย และบินกลับโดยการใช้เครื่องวัดประกอบการบินและเครื่องมือ
อุปกรณ์ในการเดินทาง
๒.๔ รายงานการปฏิบัติภารกิจสำเร็จ และรายงานให้ทราบถึงสิ่งที่แลเห็นมาขณะบิน
ต่อนายทหารการข่าวและนายทหารยุทธการ
๒.๕ บังคับบัญชาและอำนวยการเกี่ยวกับธุรการ การฝึก และการใช้งานทางยุทธวิธีของ
ฝูงบินขับไล่/โจมตี เช่น อำนวยการ และประสานการปฏิบัติเกี่ยวกับอาวุธ การสื่อสาร การข่าว การซ่อมบำรุง
การยุทธการ และการพัสดุ เพื่อให้ภารกิจของหน่วยสัมฤทธิ์ผล
๓. คุณสมบัติ
๓.๑ การศึกษา
สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารทั้งในและต่างประเทศหรือเทียบเท่า และได้รั บ
การบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒ การฝึก
๓.๒.๑ สำเร็ จ หลั ก สู ต รศิ ษ ย์ ก ารบิ น จากโรงเรี ย นการบิ น ของกองทั พ อากาศ
หรือเทียบเท่า ผ่านการฝึกบินขั้นต้น และการฝึกปฏิบัติการของฝูงบินขับไล่/ยุทธวิธี เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๒ สำเร็จหลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ,
หลักสูตรโรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า หรือมีคุณสมบัติ
ตามที่กำหนดไว้ในหมวด ๓ ข้อ ๒๐.๑.๓ ของระเบียบนี้ เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
นาวาอากาศตรี - นาวาอากาศเอก

-๕ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
ลชทอ.๑๑๑๕ (ขั้นชำนาญมาก)
นักบินขับไล่/โจมตีสมรรถนะสูง
ลชทอ.๑๑๑๑ (แรกตั้ง)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ทำการบินกับเครื่องบินขับไล่/โจมตี ที่มีความเร็วตั้งแต่หนึ่งเท่าเสียง หรือโครงสร้างของ
เครื่องบินสามารถทนต่อแรงตั้งแต่ ๗ เท่าของแรงโน้มถ่วงโลกขึ้นไป เพื่อการครองอากาศ ลาดตระเวน
ติดอาวุธ สนับสนุนทางอากาศโดยใกล้ชิด ขัดขวางทางอากาศ ลาดตระเวนทางอากาศ การบินสกัดกั้น
และการบินคุ้มกันตามความสามารถของเครื่องบินขับไล่/โจมตี อำนวยการฝึกทางยุทธการ และยุทธวิธี
ของฝูงบินขับไล่/โจมตี บังคับบัญชาฝูงบินขับไล่/โจมตี
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ วางแผนภารกิจเกี่ยวกับชนิดของภารกิจ ความมุ่งหมาย สภาพอากาศ การข่าว
คำแนะนำเกี่ยวกับการบิน รายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทาง แผนที่ และแผนการบิน
๒.๒ ตรวจก่ อ นทำการบิ น ว่ า มี อ าวุ ธ และอุ ป กรณ์ พ ร้ อ มที่ จ ะปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ เช่ น
ตรวจรายการซ่อมบำรุง การชั่งดุล การเติมเชื้อเพลิง ระเบิด ปื น และกระสุน ตรวจ เครื่องยนต์ ลำตัว
พื้ น บั ง คั บ ตรวจภายในและภายนอกเครื่ อ งบิ น เกี่ ย วกั บ ความเรี ย บร้ อ ยของกลไกและโครงสร้ า ง
ตรวจระบบออกซิเจน อุปกรณ์ยังชีพและการทำงานของร่มชูชีพ ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์อาวุธ
สื่อสาร และเครื่องช่วยเดินอากาศ
๒.๓ ทำการบิ น เครื่อ งบิ น เพื่ อ ปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ บั งคั บ เครื่อ งบิ น ให้ ขั บ เคลื่ อ นวิ่งขึ้ น ลงได้
และบังคับเครื่องบินในอากาศเพื่อปฏิบัติตามภารกิจนั้น ๆ เช่น ยิงปืน ทิ้งระเบิด ยิงจรวด การรบสมมติ
และทำการฝึ กบินในสภาพอากาศต่าง ๆ ทั้ งกลางวันและกลางคืน การบินเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศ
นำเครื่องบิ นให้เดินทางถึงจุดหมาย และบินกลับโดยการใช้เครื่องวัดประกอบการบิน และเครื่องมือ
อุปกรณ์ในการเดินทาง
๒.๔ รายงานการปฏิบัติภารกิจสำเร็จ และรายงานให้ทราบถึงสิ่งที่แลเห็นมาขณะบิน
ต่อนายทหารการข่าวและนายทหารยุทธการ
๒.๕ บังคับบัญชา และอำนวยการเกี่ยวกับธุรการ การฝึก และการใช้งานทางยุทธวิธีของ
ฝูงบินขับไล่/โจมตี เช่น อำนวยการ และประสานการปฏิบัติเกี่ยวกับอาวุธ การสื่อสาร การข่าว การซ่อมบำรุง
การยุทธการ และการพัสดุ เพื่อให้ภารกิจของหน่วยสัมฤทธิ์ผล
๓. คุณสมบัติ
๓.๑ การศึกษา
สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารทั้งในและต่างประเทศหรือเทียบเท่า และได้รั บ
การบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒ การฝึก
๓.๒.๑ สำเร็ จ หลั ก สู ต รศิ ษ ย์ ก ารบิ น จากโรงเรี ย นการบิ น ของกองทั พ อากาศ
หรือเทียบเท่า ผ่านการฝึกบินขั้นต้น และการฝึกปฏิบัติการของฝูงบินขับไล่/ยุทธวิธี เป็นคุณสมบัติทจี่ ำเป็น
๓.๒.๒ สำเร็จหลักสูตรโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
เรืออากาศเอก - นาวาอากาศโท

-๖ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
ลชทอ.๑๑๑๓ (ขั้นชำนาญ)
นักบินขับไล่/โจมตีสมรรถนะสูง
ลชทอ.๑๑๑๑ (แรกตั้ง)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ทำการบินกับ เครื่องบินขับไล่/โจมตี ที่มีความเร็วตั้งแต่หนึ่งเท่าเสียง หรือโครงสร้างของ
เครื่องบินสามารถทนต่อแรงตั้งแต่ ๗ เท่าของแรงโน้มถ่วงโลกขึ้นไป เพื่อการครองอากาศ ลาดตระเวน
ติดอาวุธ สนับสนุนทางอากาศโดยใกล้ชิด ขัดขวางทางอากาศ ลาดตระเวนทางอากาศ การบินสกัดกั้ น
และการบินคุ้มกัน ตามความสามารถของเครื่องบินขับไล่/โจมตี อำนวยการฝึกทางยุทธการ และยุทธวิธี
ของฝูงบินขับไล่/โจมตี บังคับบัญชาฝูงบินขับไล่/โจมตี
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ วางแผนภารกิจ เกี่ยวกับชนิดของภารกิจ ความมุ่งหมาย สภาพอากาศ การข่าว
คำแนะนำเกีย่ วกับการบิน รายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทาง แผนที่ และแผนการบิน
๒.๒ ตรวจก่ อ นทำการบิ น ว่ า มี อ าวุ ธ และอุ ป กรณ์ พ ร้ อ มที่ จ ะปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ เช่ น
ตรวจรายการซ่อมบำรุง การชั่งดุล การเติมเชื้อเพลิง ระเบิด ปืน และกระสุน ตรวจ เครื่องยนต์ ลำตัว
พื้ น บั ง คั บ ตรวจภายในและภายนอกเครื่ อ งบิ น เกี่ ย วกั บ ความเรี ย บร้ อ ยของกลไกและโครงสร้ า ง
ตรวจระบบออกซิเจน อุปกรณ์ยังชีพ และการทำงานของร่มชูชีพ ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์อาวุธ
สื่อสาร และเครื่องช่วยเดินอากาศ
๒.๓ ทำการบิน เครื่องบิน เพื่อปฏิบัติภารกิจบังคับ เครื่องบิน ให้ขับเคลื่อนวิ่งขึ้นลงได้
และบังคับเครื่องบินในอากาศเพื่อปฏิบัติตามภารกิจนั้น ๆ เช่น ยิงปืน ทิ้งระเบิด ยิงจรวด การรบสมมติ
และทำการฝึ กบินในสภาพอากาศต่าง ๆ ทั้ งกลางวันและกลางคืน การบินเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศ
นำเครื่องบิน ให้เดินทางถึงจุดหมาย และบินกลับโดยการใช้เครื่องวัดประกอบการบิน และเครื่องมือ
อุปกรณ์ในการเดินทาง
๒.๔ รายงานการปฏิบัติภารกิจสำเร็จ และรายงานให้ทราบถึงสิ่งที่แลเห็นมาขณะบิน
ต่อนายทหารการข่าวและนายทหารยุทธการ
๒.๕ บังคับบัญชาและอำนวยการเกี่ยวกับธุรการ การฝึก และการใช้งานทางยุทธวิธีของ
ฝูงบินขับไล่/โจมตี เช่น อำนวยการ และประสานการปฏิบัติเกี่ยวกับอาวุธ การสื่อสาร การข่าว การซ่อมบำรุง
การยุทธการ และการพัสดุ เพื่อให้ภารกิจของหน่วยสัมฤทธิ์ผล
๓. คุณสมบัติ
๓.๑ การศึกษา
สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารทั้งในและต่างประเทศหรือเทียบเท่า และได้รั บ
การบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒ การฝึก
สำเร็จหลักสูตรศิษย์การบินจากโรงเรียนการบินของกองทัพอากาศหรือเทียบเท่า
ผ่านการฝึกบินขั้นต้น และการฝึกปฏิบัติการของฝูงบินขับไล่/ยุทธวิธี เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์
ทำการบิ นกั บ เครื่องบิ น ขับไล่ /โจมตีสมรรถนะสู งมาแล้ วติ ดต่ อกั นเป็ นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า ๖ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
เรืออากาศตรี - เรืออากาศเอก

-๗ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
ลชทอ.๑๑๒๖ (ขั้นบริหาร)
นักบินขับไล่/โจมตี
ลชทอ.๑๑๒๑ (แรกตั้ง)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ทำการบินกับเครื่องบินขับไล่/โจมตี เพื่อการครองอากาศ ปฏิ บัติงานเกี่ยวกับลาดตระเวน
ติดอาวุธสนับสนุนทางอากาศโดยใกล้ชิด ขัดขวางทางอากาศ ลาดตระเวนทางอากาศ การบินสกัดกั้น
และการบินคุ้มกัน ตามความสามารถของ เครื่องบินขับไล่/โจมตี อำนวยการฝึกทางยุทธการ และยุทธวิธี
ของฝูงบินขับไล่/โจมตี บังคับบัญชาฝูงบินขับไล่/โจมตี
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ วางแผนภารกิจเกี่ยวกับชนิดของภารกิจ ความมุ่ง หมาย สภาพอากาศ การข่าว
คำแนะนำเกี่ยวกับการบิน รายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทาง แผนที่ และแผนการบิน
๒.๒ ตรวจก่ อ นทำการบิ น ว่ า มี อ าวุ ธ และอุ ป กรณ์ พ ร้ อ มที่ จ ะปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ เช่ น
ตรวจรายการซ่อมบำรุง การชั่งดุล การเติมเชื้อเพลิง ระเบิด ปืน และกระสุน ตรวจ เครื่องยนต์ ลำตัว
พื้ น บั งคั บ ตรวจภายในและภายนอกเครื่ อ งบิ น เกี่ ย วกั บ ความเรี ย บร้ อ ยของกลไกและโครงสร้ า ง
ตรวจระบบออกซิเจน อุปกรณ์ยังชีพ และการทำงานของร่มชูชีพ ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์อาวุธ
สื่อสาร และเครื่องช่วยเดินอากาศ
๒.๓ ทำการบินกับเครื่องบินเพื่อปฏิบัติภารกิจบังคับ เครื่องบินให้ขับเคลื่อนวิ่งขึ้นลงได้
และบังคับเครื่องบินในอากาศเพื่อปฏิบัติตามภารกิจนั้น ๆ เช่น ยิงปืน ทิ้งระเบิด ยิงจรวด การรบสมมติ
และทำการฝึกบินในสภาพอากาศต่าง ๆ ทั้งกลางวัน และกลางคืน การบินเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศ
นำเครื่องบิน ให้เดินทางถึงจุดหมาย และบินกลับโดยการใช้เครื่องวัดประกอบการบินและเครื่องมือ
อุปกรณ์ในการเดินทาง
๒.๔ รายงานการปฏิบัติภารกิจสำเร็จ และรายงานให้ทราบถึงสิ่งที่แลเห็นมาขณะบิน
ต่อนายทหารการข่าวและนายทหารยุทธการ
๒.๕ บังคับบัญชาและอำนวยการเกี่ยวกับธุรการ การฝึก และการใช้งานทางยุทธวิธีของ
ฝูงบินขับไล่/โจมตี เช่น อำนวยการ และประสานการปฏิบัติเกี่ยวกับอาวุธ การสื่อสาร การข่าว การซ่อมบำรุง
การยุทธการ และการพัสดุ เพื่อให้ภารกิจของหน่วยสัมฤทธิ์ผล
๓. คุณสมบัติ
๓.๑ การศึกษา
สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารทั้งในและต่างประเทศหรือเทียบเท่า และได้รั บ
การบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒ การฝึก
๓.๒.๑ สำเร็ จ หลั ก สู ต รศิ ษ ย์ ก ารบิ น จากโรงเรี ย นการบิ น ของกองทั พ อากาศ
หรือเทียบเท่า ผ่านการฝึกบินขั้นต้นและการฝึกปฏิบตั ิการของฝูงบินขับไล่/ยุทธวิธี เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๒ สำเร็จหลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ,
หลักสูตรโรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า หรือมีคุณสมบัติ
ตามที่กำหนดไว้ในหมวด ๓ ข้อ ๒๐.๑.๓ ของระเบียบนี้ เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
นาวาอากาศตรี - นาวาอากาศเอก

-๘ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
ลชทอ.๑๑๒๕ (ขั้นชำนาญมาก)
นักบินขับไล่/โจมตี
ลชทอ.๑๑๒๑ (แรกตั้ง)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ทำการบินกับเครื่องบินขับไล่/โจมตี เพื่อการครองอากาศ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับลาดตระเวน
ติดอาวุธสนับสนุนทางอากาศโดยใกล้ชิด ขัดขวางทางอากาศ ลาดตระเวนทางอากาศ การบินสกัดกั้น
และการบินคุ้มกัน ตามความสามารถของ เครื่องบินขับไล่/โจมตี อำนวยการฝึกทางยุทธการ และยุทธวิธี
ของฝูงบินขับไล่/โจมตี บังคับบัญชาฝูงบินขับไล่/โจมตี
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ วางแผนภารกิจเกี่ยวกับชนิดของภารกิจ ความมุ่ งหมาย สภาพอากาศ การข่าว
คำแนะนำเกี่ยวกับการบิน รายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทาง แผนที่ และแผนการบิน
๒.๒ ตรวจก่ อ นทำการบิ น ว่ า มี อ าวุ ธ และอุ ป กรณ์ พ ร้ อ มที่ จ ะปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ เช่ น
ตรวจรายการซ่อมบำรุง การชั่งดุล การเติมเชื้อเพลิง ระเบิด ปืน และกระสุน ตรวจ เครื่องยนต์ ลำตัว
พื้ น บั งคั บ ตรวจภายในและภายนอกเครื่ อ งบิ น เกี่ ย วกั บ ความเรี ย บร้ อ ยของกลไกและโครงสร้ า ง
ตรวจระบบออกซิเจน อุปกรณ์ยังชีพ และการทำงานของร่มชูชีพ ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์อาวุธ
สื่อสาร และเครื่องช่วยเดินอากาศ
๒.๓ ทำการบินกับเครื่องบินเพื่อปฏิบัติภารกิจบังคับ เครื่องบินให้ขับเคลื่อนวิ่งขึ้นลงได้
และบังคับเครื่องบินในอากาศเพื่อปฏิบัติตามภารกิจนั้น ๆ เช่น ยิงปืน ทิ้งระเบิด ยิงจรวด การรบสมมติ
และทำการฝึกบินในสภาพอากาศต่าง ๆ ทั้งกลางวัน และกลางคืน การบินเติมเชื้ อเพลิงกลางอากาศ
นำเครื่องบินให้เดินทางถึงจุดหมาย และบินกลับโดยการใช้เครื่องวัดประกอบการบิน และเครื่องมือ
อุปกรณ์ในการเดินทาง
๒.๔ รายงานการปฏิบัติภารกิจสำเร็จ และรายงานให้ทราบถึงสิ่งที่แลเห็นมาขณะบิน
ต่อนายทหารการข่าวและนายทหารยุทธการ
๒.๕ บังคับบัญชา และอำนวยการเกี่ยวกับธุรการ การฝึก และการใช้งานทางยุทธวิธีของ
ฝูงบินขับไล่/โจมตี เช่น อำนวยการ และประสานการปฏิบัติเกี่ยวกับอาวุธ การสื่อสาร การข่าว การซ่อมบำรุง
การยุทธการ และการพัสดุเพื่อให้ภารกิจของหน่วยสัมฤทธิ์ผล
๓. คุณสมบัติ
๓.๑ การศึกษา
สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารทั้งในและต่างประเทศหรือเทียบเท่า และได้รั บ
การบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒ การฝึก
๓.๒.๑ สำเร็ จ หลั ก สู ต รศิ ษ ย์ ก ารบิ น จากโรงเรี ย นการบิ น ของกองทั พ อากาศ
หรือเทียบเท่า ผ่านการฝึกบินขั้นต้น และการฝึกปฏิบัติการของฝูงบินขับไล่/ยุทธวิธี เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๒ สำเร็จหลักสูตรโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
เรืออากาศเอก - นาวาอากาศโท

-๙ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
ลชทอ.๑๑๒๓ (ขั้นชำนาญ)
นักบินขับไล่/โจมตี
ลชทอ.๑๑๒๑ (แรกตั้ง)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ทำการบินกับ เครื่องบินขับไล่/โจมตี เพื่อการครองอากาศ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับลาดตระเวน
ติดอาวุธ สนับสนุนทางอากาศโดยใกล้ชิด ขัดขวางทางอากาศ ลาดตระเวนทางอากาศ การบินสกัดกั้น
และการบินคุ้มกัน ตามความสามารถของเครื่องบินขับไล่/โจมตี อำนวยการฝึกทางยุทธการ และยุทธวิธี
ของฝูงบินขับไล่/โจมตี บังคับบัญชาฝูงบินขับไล่/โจมตี
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ วางแผนภารกิจ เกี่ยวกับชนิดของภารกิจ ความมุ่งหมาย สภาพอากาศ การข่าว
คำแนะนำเกี่ยวกับการบิน รายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทาง แผนที่ และแผนการบิน
๒.๒ ตรวจก่ อ นทำการบิ น ว่ า มี อ าวุ ธ และอุ ป กรณ์ พ ร้ อ มที่ จ ะปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ เช่ น
ตรวจรายการซ่อมบำรุง การชั่งดุล การเติมเชื้อเพลิง ระเบิด ปืน และกระสุน ตรวจ เครื่องยนต์ ลำตัว
พื้ น บั งคั บ ตรวจภายในและภายนอกเครื่ อ งบิ น เกี่ ย วกั บ ความเรี ย บร้ อ ยของกลไกและโครงสร้ า ง
ตรวจระบบออกซิเจน อุปกรณ์ยังชีพ และการทำงานของร่มชูชีพ ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์อาวุธ
สื่อสาร และเครื่องช่วยเดินอากาศ
๒.๓ ทำการบินกับเครื่องบินเพื่อปฏิบัติภารกิจบังคับเครื่องบินให้ขับเคลื่อนวิ่งขึ้นลงได้
และบังคับเครื่องบินในอากาศเพื่อปฏิบัติตามภารกิจนั้น ๆ เช่น ยิงปืน ทิ้งระเบิด ยิงจรวด การรบสมมติ
และทำการฝึ กบินในสภาพอากาศต่าง ๆ ทั้ งกลางวันและกลางคืน การบินเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศ
นำเครื่องบินให้เดินทางถึงจุดหมาย และบินกลับโดยการใช้เครื่องวัดประกอบการบิน และเครื่องมือ
อุปกรณ์ในการเดินทาง
๒.๔ รายงานการปฏิบัติภารกิจสำเร็จ และรายงานให้ทราบถึงสิ่งที่แลเห็นมาขณะบิน
ต่อนายทหารการข่าว และนายทหารยุทธการ
๒.๕ บังคับบัญชา และอำนวยการเกี่ยวกับธุรการ การฝึก และการใช้งานทางยุทธวิธีของ
ฝูงบินขับไล่/โจมตี เช่น อำนวยการ และประสานการปฏิบัติเกี่ยวกับอาวุธ การสื่อสาร การข่าว การซ่อมบำรุง
การยุทธการ และการพัสดุ เพื่อให้ภารกิจของหน่วยสัมฤทธิ์ผล
๓. คุณสมบัติ
๓.๑ การศึกษา
สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารทั้งในและต่างประเทศ หรือเทียบเท่า และได้รั บ
การบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒ การฝึก
สำเร็จหลักสูตรศิษย์การบินจากโรงเรียนการบินของกองทัพอากาศหรือเทียบเท่า
ผ่านการฝึกบินขั้นต้น และการฝึกปฏิบัตกิ ารของฝูงบินขับไล่/ยุทธวิธี เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์
ทำการบินกับเครื่องบินขับไล่/โจมตี มาแล้วติดต่อกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๖ เดือน
เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
เรืออากาศตรี - เรืออากาศเอก

- ๑๐ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
ลชทอ.๑๑๓๖ (ขั้นบริหาร)
นักบินเฮลิคอปเตอร์
ลชทอ.๑๑๓๑ (แรกตั้ง)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ทำการบินกับเฮลิคอปเตอร์ เพื่อการส่งกำลังบำรุง ค้นหาและช่วยชีวิต การฝึก และภารกิจอื่น ๆ
ที่ได้รับมอบหมาย อำนวยการปฏิบัติการ และการฝึกทางยุทธวิธีของฝูงบินเฮลิคอปเตอร์ บังคับบัญชา
ฝูงบินเฮลิคอปเตอร์
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ วางแผนภารกิจ ความมุ่งหมายในการบิน สภาพอากาศ วิธีการปฏิบัติด้านยุทธการ
และคำแนะนำพิเศษอื่น ๆ โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ เช่น ระยะสูง ลักษณะภูมิประเทศ สภาพอากาศ
รัศมีทำการ วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการค้นหาและช่วยชีวิต และเครื่องช่วยการเดินอากาศและแผนการบิน
๒.๒ ตรวจก่อนทำการบินว่ามีอุปกรณ์และเจ้าหน้าที่สำหรับปฏิบัติภารกิจ โดยทำการ
ตรวจเครื่องยนต์ ลำตัว พื้นบังคับ เกี่ยวกับความเรียบร้อยของเครื่องกลไกและโครงสร้าง ตรวจทดลอง
การเดินอากาศ และการติดต่อสื่อสารให้สามารถปฏิบัติการได้ถูกต้อง น้ำหนักและสมดุลถูกต้อง การเติม
เชื้อเพลิง อุปกรณ์ยังชีพและอุปกรณ์ช่วยชีวิต มีอยู่เรียบร้อยในเครื่องบิน และอบรมเจ้าหน้าที่ช่วยชีวิตถึง
วิธีการปฏิบัติที่ปลอดภัย และความมุ่งหมายของภารกิจ
๒.๓ ทำการบินกับเฮลิคอปเตอร์ เช่น วิ่งขึ้นปฏิบัติการบิน การลงสนาม ภายใต้สภาพอากาศ
ทุ ก ชนิ ด ทั้ ง กลางวั น กลางคื น บิ น ในสภาพอากาศด้ ว ยเครื่ อ งวั ด ประกอบการบิ น ดำเนิ น การบิ น
ในภาคของการค้นหากับอากาศยานอื่น และกับหน่วยช่วยชีวิตภาคพื้นดิน
๓. คุณสมบัติ
๓.๑ การศึกษา
สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารทั้งในและต่างประเทศหรือเทียบเท่า และได้รั บ
การบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒ การฝึก
๓.๒.๑ สำเร็ จ หลั ก สู ต รศิ ษ ย์ ก ารบิ น จากโรงเรี ย นการบิ น ของกองทั พ อากาศ
หรือเทียบเท่า ผ่านการฝึกบินขั้นต้น และการฝึกปฏิบัติการของฝูงเฮลิคอปเตอร์ เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๒ สำเร็จหลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ,
หลักสูตรโรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส กรมยุทธศึกษาทหารอากาศหรือเทียบเท่า หรือมีคุณสมบัติ
ตามที่กำหนดไว้ในหมวด ๓ ข้อ ๒๐.๑.๓ ของระเบียบนี้ เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
นาวาอากาศตรี - นาวาอากาศเอก

- ๑๑ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
ลชทอ.๑๑๓๕ (ขั้นชำนาญมาก)
นักบินเฮลิคอปเตอร์
ลชทอ.๑๑๓๑ (แรกตั้ง)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ทำการบินกับเฮลิคอปเตอร์ เพื่อการส่งกำลังบำรุง ค้นหาและช่วยชีวิต การฝึก และภารกิจอื่น ๆ
ที่ได้รับมอบหมาย อำนวยการปฏิบัติการ และการฝึกทางยุทธวิธีของฝูงบินเฮลิคอปเตอร์ บังคับบัญชา
ฝูงบินเฮลิคอปเตอร์
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ วางแผนภารกิจ ความมุ่งหมายในการบิน สภาพอากาศ วิธีการปฏิบัติด้านยุทธการ
และคำแนะนำพิเศษอื่น ๆ โดยพิจ ารณาปัจจัยต่าง ๆ เช่น ระยะสูง ลักษณะภูมิประเทศ สภาพอากาศ
รัศมีทำการ วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการค้นหาและช่วยชีวิต เครื่องช่วยการเดินอากาศ และแผนการบิน
๒.๒ ตรวจก่อนทำการบินว่ามีอุปกรณ์และเจ้าหน้าที่สำหรับปฏิบัติภารกิจ โดยทำการ
ตรวจเครื่องยนต์ ลำตัว พื้นบังคั บ เกี่ยวกับความเรียบร้อยของเครื่องกลไกและโครงสร้าง ตรวจทดลอง
การเดิ น อากาศ และการติ ด ต่ อ สื่ อ สารให้ ส ามารถปฏิ บั ติ ก ารได้ ถู ก ต้ อ ง น้ ำหนั ก และสมดุ ล ถู ก ต้ อ ง
การเติมเชื้อเพลิง อุปกรณ์ยังชีพ และอุปกรณ์ช่วยชีวิตมีอยู่เรียบร้อยในเครื่องบิน และอบรมเจ้าหน้าที่
ช่วยชีวิตถึงวิธีการปฏิบัติที่ปลอดภัย และความมุ่งหมายของภารกิจ
๒.๓ ทำการบินกับเฮลิคอปเตอร์ เช่น วิ่งขึ้นปฏิบัติการบิน การลงสนาม ภายใต้สภาพอากาศ
ทุ ก ชนิ ด ทั้ ง กลางวั น กลางคื น บิ น ในสภาพอากาศด้ ว ยเครื่ อ งวั ด ประกอบการบิ น ดำเนิ น การบิ น
ในภาคของการค้นหากับอากาศยานอื่น และกับหน่วยช่วยชีวิตภาคพื้นดิน
๓. คุณสมบัติ
๓.๑ การศึกษา
สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารทั้งในและต่างประเทศหรือเทียบเท่า และได้รับ
การบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒ การฝึก
๓.๒.๑ สำเร็ จ หลั ก สู ต รศิ ษ ย์ ก ารบิ น จากโรงเรี ย นการบิ น ของกองทั พ อากาศ
หรือเทียบเท่า ผ่านการฝึกบินขั้นต้น และการฝึกปฏิบัติการของฝูงเฮลิคอปเตอร์ เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๒ สำเร็จหลักสูตรโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์ ๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
เรืออากาศเอก - นาวาอากาศโท

- ๑๒ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
ลชทอ.๑๑๓๓ (ขั้นชำนาญ)
นักบินเฮลิคอปเตอร์
ลชทอ.๑๑๓๑ (แรกตั้ง)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ทำการบินกับเฮลิคอปเตอร์ เพื่อการส่งกำลังบำรุง ค้นหาและช่วยชีวิต การฝึก และภารกิจอื่น ๆ
ที่ได้รับมอบหมาย อำนวยการปฏิบัติการ และการฝึกทางยุทธวิธีของฝู งบินเฮลิคอปเตอร์ บังคับบัญชา
ฝูงบินเฮลิคอปเตอร์
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ วางแผนภารกิจ ความมุ่งหมายในการบิน สภาพอากาศ วิธีการปฏิบัติด้านยุทธการ
และคำแนะนำพิเศษอื่น ๆ โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ เช่น ระยะสูง ลักษณะภูมิประเทศ สภาพอากาศ
รัศมีทำการ วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการค้นหาและช่วยชีวิต เครื่องช่วยการเดินอากาศ และแผนการบิน
๒.๒ ตรวจก่อนทำการบินว่ามีอุปกรณ์และเจ้าหน้าที่สำหรับปฏิบัติภารกิจ โดยทำการ
ตรวจเครื่องยนต์ ลำตัว พื้นบังคับ เกี่ย วกับความเรียบร้อยของเครื่องกลไกและโครงสร้าง ตรวจทดลอง
การเดิ น อากาศ และการติ ด ต่ อ สื่ อ สารให้ ส ามารถปฏิ บั ติ ก ารได้ ถู ก ต้ อ ง น้ ำหนั ก และสมดุ ล ถู ก ต้ อ ง
การเติมเชื้อเพลิง อุปกรณ์ยังชีพ และอุปกรณ์ช่วยชีวิตมีอยู่เรียบร้อยในเครื่องบิน และอบรมเจ้าหน้าที่
ช่วยชีวิตถึงวิธีการปฏิบัติที่ปลอดภัย และความมุ่งหมายของภารกิจ
๒.๓ ทำการบินกับเฮลิคอปเตอร์ เช่น วิ่งขึ้นปฏิบัติการบิน การลงสนาม ภายใต้สภาพอากาศ
ทุ ก ชนิ ด ทั้ ง กลางวั น กลางคื น บิ น ในสภาพอากาศด้ ว ยเครื่ อ งวั ด ประกอบการบิ น ดำเนิ น การบิ น
ในภาคของการค้นหากับอากาศยานอื่น และกับหน่วยช่วยชีวิตภาคพื้นดิน
๓. คุณสมบัติ
๓.๑ การศึกษา
สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารทั้งในและต่างประเทศหรือเทียบเท่า และได้รับ
การบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒ การฝึก
สำเร็จหลักสูตรศิษย์การบินจากโรงเรียนการบินของกองทัพอากาศหรือเทียบเท่า
ผ่านการฝึกบินขั้นต้น และการฝึกปฏิบัติการของฝูงเฮลิคอปเตอร์ เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์
ทำการบินกับเฮลิ คอปเตอร์มาแล้วติดต่อกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๖ เดือน
เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
เรืออากาศตรี - เรืออากาศเอก

- ๑๓ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
ลชทอ.๑๑๔๖ (ขั้นบริหาร)
นักบินลำเลียง
ลชทอ.๑๑๔๑ (แรกตั้ง)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ทำการบินกับเครื่องบินลำเลียง และบังคับบัญ ชาเจ้าหน้าที่ประจำเครื่องบินลำเลียงให้
ภารกิจตามที่กำหนดไว้สำเร็จ ได้แก่ การขนส่งทางอากาศ การอพยพ การฝึก และอื่น ๆ อำนวยการ
ปฏิบัติการ และการฝึกทางยุทธวิธีของฝูงลำเลียง บังคับบัญชาฝูงบินลำเลียง
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ วางแผนภารกิ จ ความมุ่ ง หมายในการบิ น สภาพอากาศ วิ ธี ก ารปฏิ บั ติ
การเตรีย มการหรือ แนะนำเกี่ ยวกั บ แผนการบิ น เช่ น ภู มิ ป ระเทศ สภาพอากาศ ระยะบิ น น้ ำหนั ก
การเดินทาง เครื่องอำนวยความสะดวก และเครื่องช่วยการเดินอากาศ ตรวจแนะนำเจ้าหน้าที่ประจำ
เครื่องบินเพื่อเตรียมการปฏิบัติ
๒.๒ ตรวจก่อนทำการบิ นว่ามีอุป กรณ์ ครบเจ้าหน้าที่ พ ร้อมปฏิ บั ติภารกิจ ตรวจหรือ
กำกั บ ดู แ ลการตรวจเครื่ อ งยนต์ ลำตั ว และพื้ น บั ง คั บ เกี่ ย วกั บ ความเรี ย บร้ อ ยของเครื่ อ งกลไก
และโครงสร้ า ง ตรวจทดลองเกี่ ย วกั บ การเดิ น อากาศและการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร กำกั บ ดู แ ลการตรวจ
การขนของขึ้ น และแจกจ่ า ยของ ตรวจผู้ โดยสาร และคำนวณว่ า น้ ำ หนั ก และสมดุ ล อยู่ ในเกณฑ์
ดูแลความสะดวกสบายของผู้โดยสาร อุปกรณ์ยามฉุกเฉิน เช่น ร่มชูชีพ แพยาง เรือยาง มีพร้อมบนเครื่องบิน
๒.๓ ทำการบิ น กั บ เครื่ อ งบิ น ลำเลี ย ง และบั ง คั บ บั ญ ชาเจ้ า หน้ า ที่ ให้ ป ฏิ บั ติ ภ ารกิ จ
ขับ เครื่องวิ่งขึ้น ลง และปฏิ บั ติการบิ นทุ กสภาพอากาศทั้ งกลางวันและกลางคืน และทำการบิ นตามเวลา
ที่กำหนด ให้ดูแล กำกับ การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง
๒.๔ บังคับบัญชาและอำนวยการเกี่ยวกับธุรการ การฝึกและการใช้งานทางยุทธวิธีของ
ฝู ง บิ น ลำเลี ย ง ได้ แ ก่ อำนวยการและประสานการปฏิ บั ติ ก ารฝ่ า ยอำนวยการเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งอาวุ ธ
การสื่อสาร การข่าว การซ่อมบำรุง การยุทธการ และการพัสดุ เพื่อให้ภารกิจของหน่วยสัมฤทธิ์ผล
๓. คุณสมบัติ
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารทั้งในและต่างประเทศ หรือเทียบเท่า
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ สำหรับนักบินหญิง มีพื้นฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป
เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
๓.๒.๑ สำเร็ จ หลั ก สู ต รศิ ษ ย์ ก ารบิ น จากโรงเรี ย นการบิ น ของกองทั พ อากาศ
หรือเทียบเท่า ผ่านการฝึกบินขั้นต้น และการฝึกปฏิบัติการของฝูงบินลำเลียง เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๒ สำเร็จหลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ,
หลักสูตรโรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส กรมยุทธศึกษาทหารอากาศหรือเทียบเท่า หรือมีคุณสมบัติ
ตามที่กำหนดไว้ในหมวด ๓ ข้อ ๒๐.๑.๓ ของระเบียบนี้ เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
นาวาอากาศตรี - นาวาอากาศเอก

- ๑๔ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
ลชทอ.๑๑๔๕ (ขั้นบริหาร)
นักบินลำเลียง
ลชทอ.๑๑๔๑ (แรกตั้ง)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ทำการบินกับเครื่องบินลำเลียง และบังคับบัญ ชาเจ้าหน้าที่ประจำเครื่องบินลำเลียงให้
ภารกิจตามที่กำหนดไว้สำเร็จ ได้แก่ การขนส่งทางอากาศ การอพยพ การฝึก และอื่น ๆ อำนวยการ
ปฏิบัติการ และการฝึกทางยุทธวิธีของฝูงลำเลียง บังคับบัญชาฝูงบินลำเลียง
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ วางแผนภารกิ จ ความมุ่ ง หมายในการบิ น สภาพอากาศ วิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ก าร
เตรี ย มการหรื อ แนะนำเกี่ ย วกั บ แผนการบิ น เช่ น ภู มิ ป ระเทศ สภาพอากาศ ระยะบิ น น้ ำ หนั ก
การเดินทาง เครื่องอำนวยความสะดวก และเครื่องช่วยการเดินอากาศ ตรวจแนะนำ เจ้าหน้าที่ประจำ
เครื่องบินเพื่อเตรียมการปฏิบัติ
๒.๒ ตรวจก่อนทำการบินว่ามีอุปกรณ์ ครบ เจ้าหน้าที่พร้อมปฏิบัติภารกิจ ตรวจหรือ
กำกั บ ดู แ ลการตรวจเครื่ อ งยนต์ ลำตั ว และพื้ น บั ง คั บ เกี่ ย วกั บ ความเรี ย บร้ อ ยของเครื่ อ งกลไก
และโครงสร้ าง ตรวจทดลองเกี่ ย วกั บ การเดิ น อากาศ และการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร กำกั บ ดู แ ลการตรวจ
การขนของขึ้ น และแจกจ่ า ยของตรวจผู้ โดยสาร และคำนวณว่ า น้ ำ หนั ก และสมดุ ล อยู่ ในเกณฑ์
ดูแลความสะดวกสบายของผู้โดยสาร อุปกรณ์ยามฉุกเฉิน เช่น ร่มชูชีพ แพยาง เรือยาง มีพร้อมบนเครื่องบิน
๒.๓ ทำการบิ น กั บ เครื่ อ งบิ น ลำเลี ย ง และบั ง คั บ บั ญ ชาเจ้ า หน้ า ที่ ให้ ป ฏิ บั ติ ภ ารกิ จ
ขับ เครื่องวิ่งขึ้น ลง และปฏิ บั ติการบิ นทุ กสภาพอากาศทั้ งกลางวันและกลางคืน และทำการบิ นตามเวลา
ที่กำหนด ให้ดูแล กำกับ การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง
๒.๔ บังคับบัญชาและอำนวยการเกี่ยวกับธุรการ การฝึกและการใช้งานทางยุทธวิธีของ
ฝู ง บิ น ลำเลี ย ง ได้ แ ก่ อำนวยการและประสานการปฏิ บั ติ ก ารฝ่ า ยอำนวยการเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งอาวุ ธ
การสื่อสาร การข่าว การซ่อมบำรุง การยุทธการ และการพัสดุ เพื่อให้ภารกิจของหน่วยสัมฤทธิ์ผล
๓. คุณสมบัติ
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารทั้งในและต่างประเทศ หรือเทียบเท่า
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ สำหรับนักบินหญิง มีพื้นฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป
เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
๓.๒.๑ สำเร็ จ หลั ก สู ต รศิ ษ ย์ ก ารบิ น จากโรงเรี ย นการบิ น ของกองทั พ อากาศ
หรือเทียบเท่า ผ่านการฝึกบินขั้นต้น และการฝึกปฏิบัติการของฝูงบินลำเลียง เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๒ สำเร็จหลักสูตรโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
เรืออากาศเอก - นาวาอากาศโท

- ๑๕ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
ลชทอ.๑๑๔๓ (ขัน้ ชำนาญ)
นักบินลำเลียง
ลชทอ.๑๑๔๑ (แรกตั้ง)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ทำการบินกับเครื่องบินลำเลียง และบังคั บบัญ ชาเจ้าหน้าที่ประจำเครื่องบินลำเลียงให้
ภารกิจตามที่กำหนดไว้สำเร็จ ได้แก่ การขนส่งทางอากาศ การอพยพ การฝึก และอื่น ๆ อำนวยการ
ปฏิบัติการและการฝึกทางยุทธวิธีของฝูงลำเลียง บังคับบัญชาฝูงบินลำเลียง
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ วางแผนภารกิ จ ความมุ่ ง หมายในการบิ น สภาพอากาศ วิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ก าร
เตรี ย มการหรื อ แนะนำเกี่ ย วกั บ แผนการบิ น เช่ น ภู มิ ป ระเทศ สภาพอากาศ ระยะบิ น น้ ำ หนั ก
การเดินทาง เครื่องอำนวยความสะดวก และเครื่องช่วยการเดินอากาศ ตรวจแนะนำเจ้าหน้าที่ประจำ
เครื่องบินเพื่อเตรียมการปฏิบัติ
๒.๒ ตรวจก่อนทำการบิ นว่ามีอุปกรณ์ ครบ เจ้าหน้าที่พร้อมปฏิบัติภารกิจ ตรวจหรือ
กำกั บ ดู แ ลการตรวจเครื่ อ งยนต์ ลำตั ว และพื้ น บั ง คั บ เกี่ ย วกั บ ความเรี ย บร้ อ ยของเครื่ อ งกลไก
และโครงสร้ า ง ตรวจทดลองเกี่ ย วกั บ การเดิ น อากาศและการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร กำกั บ ดู แ ลการตรวจ
การขนของขึ้ น และแจกจ่ า ยของ ตรวจผู้ โดยสาร และคำนวณว่ า น้ ำ หนั ก และสมดุ ล อยู่ ในเกณฑ์
ดูแลความสะดวกสบายของผู้โดยสาร อุปกรณ์ยามฉุกเฉิน เช่น ร่มชูชีพ แพยาง เรือยาง มีพร้อมบนเครื่องบิน
๒.๓ ทำการบิ น กั บ เครื่ อ งบิ น ลำเลี ย ง และบั ง คั บ บั ญ ชาเจ้ า หน้ า ที่ ให้ ป ฏิ บั ติ ภ ารกิ จ
ขับ เครื่องวิ่งขึ้น ลง และปฏิ บั ติการบิ นทุ กสภาพอากาศทั้ งกลางวันและกลางคืน และทำการบิ นตามเวลา
ที่กำหนด ให้ดูแล กำกับ การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง
๒.๔ บังคับบัญชาและอำนวยการเกี่ยวกับธุรการ การฝึกและการใช้งานทางยุทธวิธีของ
ฝู ง บิ น ลำเลี ย ง ได้ แ ก่ อำนวยการและประสานการปฏิ บั ติ ก ารฝ่ า ยอำนวยการเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งอาวุ ธ
การสื่อสาร การข่าว การซ่อมบำรุง การยุทธการ และการพัสดุ เพื่อให้ภารกิจของหน่วยสัมฤทธิ์ผล
๓. คุณสมบัติ
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารทั้งในและต่างประเทศ หรือเทียบเท่า
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ สำหรับนักบินหญิง มีพื้นฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป
เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
สำเร็จหลักสูตรศิษย์การบินจากโรงเรียนการบินของกองทัพอากาศหรือเทียบเท่า
ผ่านการฝึกบินขั้นต้นและการฝึกปฏิบัติการของฝูงบินลำเลียง เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์
ทำการบินกับเครื่องบินลำเลียง มาแล้วติดต่อกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๖ เดือน
เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ ๔. เกณฑ์การครองยศ
เรืออากาศตรี - เรืออากาศเอก

- ๑๖ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
ลชทอ.๑๑๕๖ (ขั้นบริหาร)
นักบินตรวจการณ์
ลชทอ.๑๑๕๑ (แรกตั้ง)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ทำการบินกับเครื่องบินตรวจการณ์ และบังคับบัญชานักบินเพื่อปฏิบัติการบินตรวจการณ์
ลาดตระเวนทางยุทธวิธี ทำแผนที่ สำรวจทางอากาศด้วยอิเล็กทรอนิกส์ การฝึก และปฏิบัติภารกิจอื่น ๆ
ที่ได้รับมอบหมาย อำนวยการปฏิบัติ และการฝึกของฝูงบินตรวจการณ์ และบังคับบัญชาฝูงบินตรวจการณ์
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ วางแผนการปฏิบัติภารกิจ เกี่ยวกับชนิดของภารกิจ ความมุ่งหมายในการปฏิบัติ
สภาพอากาศ สถานการณ์ด้านการข่าว วิธีการปฏิบัติด้านยุทธการ และคำแนะนำพิเศษอื่น ๆ วางแผน
การบินโดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ เช่น ลักษณะอากาศ ลักษณะภูมิประเทศ รัศมีทำการ การเดินทาง
ประหยั ด จุ ด รายงาน และสถานี เครื่อ งช่ วยเดิ น อากาศ ตรวจแนะนำ และประสานการปฏิ บั ติ ข อง
เจ้าหน้าที่ประจำเครื่องบิน เพื่อให้แน่ใจว่ามีแผนการบินที่ถูกต้อง และพร้อมใช้งาน
๒.๒ ตรวจก่อนทำการบินว่ามีอุปกรณ์ครบ ตรวจหรือกำกับดูแลการตรวจเครื่องยนต์
เครื่องบินและพื้นบังคับเกี่ยวกับความเรียบร้อยของเครื่องกลไกและโครงสร้าง เครื่องช่วยเดินอากาศ
การติดต่อสื่อสาร การตรวจการณ์ การถ่ายภาพและอุปกรณ์สำรวจด้วยเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ให้สามารถ
ปฏิ บัติการได้ถูกต้อง การบริการเชื้อเพลิงเพี ยงพอ ออกซิเจน อุปกรณ์ ยังชีพ และอุป กรณ์ ช่วยชีวิต
เรียบร้อย สำหรับปฏิบัติภารกิจ อบรมเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติขณะฉุกเฉิน รวมทั้งชนิดและ
ขอบเขตของภารกิจ
๒.๓ ทำการบินกับเครื่องบินตรวจการณ์เพื่อปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จ เช่น บังคับเครื่องบิน
ให้ ขั บ เคลื่ อ นวิ่ ง ขึ้ น ลงได้ บั ง คั บ เครื่ อ งบิ น ในอากาศได้ ทุ ก ลั ก ษณะอากาศ กลางวั น กลางคื น
การตรวจการณ์ด้วยสายตาถ่ายภาพอิเล็กทรอนิกส์ แผนที่ และลาดตระเวนทางอากาศ เพื่อให้ได้มา
ซึ่ งการข่ า วกรองของข้ า ศึ ก และฝ่ า ยเรา การถ่ า ยภาพเป็ น จุ ด ภาพเฉี ย ง ภาพแนวดิ่ ง การต่ อ ภาพ
(Mosiacs) และถ่ายภาพเรดาร์ต่อเป้าหมายที่ได้รับ รายงานแผนการบิน และผลการตรวจการณ์เมื่อกลับ
จากการปฏิบัติภารกิจต่อนายทหารการข่าวและนายทหารยุทธการ
๒.๔ บังคับบัญชา และอำนวยการเกี่ยวกับธุรการ การฝึก และการใช้งานทางยุทธวิธีของ
ฝูงบินตรวจการณ์ ได้แก่ อำนวยการ และประสานการปฏิบัติการฝ่ายอำนวยการเกี่ยวกับเรื่องอาวุธ
การสื่อสาร การข่าว การซ่อมบำรุง ยุทธการ และพัสดุ เพื่อให้ภารกิจของหน่วยสัมฤทธิ์ผล
๓. คุณสมบัติ
๓.๑ การศึกษา
สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารทั้งในและต่างประเทศ หรือเทียบเท่า และได้รับ
การบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒ การฝึก
๓.๒.๑ สำเร็ จ หลั ก สู ต รศิ ษ ย์ ก ารบิ น จากโรงเรี ย นการบิ น ของกองทั พ อากาศ
หรือเทียบเท่า ผ่านการฝึกบินขั้นต้น และการฝึกปฏิบัติการของฝูงบินตรวจการณ์ เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๒ สำเร็จหลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ,
หลักสูตรโรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส กรมยุทธศึกษาทหารอากาศหรือเทียบเท่า หรือมีคุณสมบัติ
ตามที่กำหนดไว้ในหมวด ๓ ข้อ ๒๐.๑.๓ ของระเบียบนี้ เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์ ๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
นาวาอากาศตรี - นาวาอากาศเอก

- ๑๗ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
ลชทอ.๑๑๕๕ (ขั้นชำนาญมาก)
นักบินตรวจการณ์
ลชทอ.๑๑๕๑ (แรกตั้ง)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ทำการบินกับเครื่องบินตรวจการณ์ และบังคับบัญชานักบินเพื่อปฏิบัติการบิน ตรวจการณ์
ลาดตระเวนทางยุทธวิธี ทำแผนที่ สำรวจทางอากาศด้วยอิเล็กทรอนิกส์ การฝึก และปฏิบัติภารกิจอื่น ๆ
ที่ได้รับมอบหมาย อำนวยการปฏิบัติ และการฝึกของฝูงบินตรวจการณ์ และบังคับบัญชาฝูงบินตรวจการณ์
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ วางแผนการปฏิบัติภารกิจ เกี่ยวกับชนิดของภารกิจ ความมุ่งหมายในการปฏิบัติ
สภาพอากาศ สถานการณ์ด้านการข่าว วิธีการปฏิบัติด้านยุทธการ และคำแนะนำพิเศษอื่น ๆ วางแผน
การบินโดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ เช่น ลักษณะอากาศ ลักษณะภูมิประเทศ รัศมีทำการ การเดินทาง
ประหยั ด จุ ด รายงาน และสถานี เครื่อ งช่ วยเดิ น อากาศ ตรวจแนะนำ และประสานการปฏิ บั ติ ข อง
เจ้าหน้าที่ประจำ เครื่องบิน เพื่อให้แน่ใจว่ามีแผนการบินที่ถูกต้อง และพร้อมใช้งาน
๒.๒ ตรวจก่อนทำการบินว่ามีอุปกรณ์ครบ ตรวจหรือกำกับดูแลการตรวจเครื่องยนต์
เครื่องบินและพื้นบังคับเกี่ยวกับความเรียบร้อยของเครื่องกลไกและโครงสร้าง เครื่องช่วยเดินอากาศ
การติดต่อสื่อสาร การตรวจการณ์ การถ่ายภาพและอุปกรณ์สำรวจด้วยเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ให้สามารถ
ปฏิ บัติการได้ถูกต้อง การบริการเชื้อเพลิงเพี ยงพอ ออกซิเจน อุปกรณ์ ยังชีพ และอุป กรณ์ ช่วยชีวิ ต
เรี ย บร้ อ ย สำหรั บ ปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ อบรมเจ้ า หน้ า ที่ เกี่ ย วกั บ วิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ข ณะฉุ ก เฉิ น รวมทั้ ง ชนิ ด
และขอบเขตของภารกิจ
๒.๓ ทำการบินกับเครื่องบินตรวจการณ์เพื่อปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จ เช่น บังคับเครื่องบิน
ให้ ขั บ เคลื่ อ นวิ่ ง ขึ้ น ลงได้ บั ง คั บ เครื่ อ งบิ น ในอากาศได้ ทุ ก ลั ก ษณะอากาศ กลางวั น กลางคื น
การตรวจการณ์ด้วยสายตาถ่ายภาพอิเล็กทรอนิกส์ แผนที่ และลาดตระเวนทางอากาศ เพื่อให้ได้มา
ซึ่ งการข่ า วกรองของข้ า ศึ ก และฝ่ า ยเรา การถ่ า ยภาพเป็ น จุ ด ภาพเฉี ย ง ภาพแนวดิ่ ง การต่ อ ภาพ
(Mosiacs) และถ่ายภาพเรดาร์ต่อเป้าหมายที่ได้รับ รายงานแผนการบิน และผลการตรวจการณ์เมื่อกลับ
จากการปฏิบัติภารกิจต่อนายทหารการข่าวและนายทหารยุทธการ
๒.๔ บังคับบัญชา และอำนวยการเกี่ยวกับธุรการ การฝึก และการใช้งานทางยุทธวิธีของ
ฝูงบินตรวจการณ์ ได้แก่ อำนวยการ และประสานการปฏิบัติการฝ่ายอำนวยการเกี่ ยวกับเรื่องอาวุธ
การสื่อสาร การข่าว การซ่อมบำรุง ยุทธการ และพัสดุ เพื่อให้ภารกิจของหน่วยสัมฤทธิ์ผล
๓. คุณสมบัติ
๓.๑ การศึกษา
สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารทั้งในและต่างประเทศหรือเทียบเท่า และได้รั บ
การบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒ การฝึก
๓.๒.๑ สำเร็ จ หลั ก สู ต รศิ ษ ย์ ก ารบิ น จากโรงเรี ย นการบิ น ของกองทั พ อากาศ
หรือเทียบเท่า ผ่านการฝึกบินขั้นต้น และการฝึกปฏิบัติการของฝูงบินตรวจการณ์ เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๒ สำเร็จหลักสูตรโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
เรืออากาศเอก – นาวาอากาศโท

- ๑๘ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
ลชทอ.๑๑๕๓ (ขั้นชำนาญ)
นักบินตรวจการณ์
ลชทอ.๑๑๕๑ (แรกตั้ง)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ทำการบินกับเครื่องบินตรวจการณ์ และบังคับบัญชานักบินเพื่อปฏิบัติการบินตรวจการณ์
ลาดตระเวนทางยุทธวิธี ทำแผนที่ สำรวจทางอากาศด้วยอิเล็กทรอนิกส์ การฝึก และปฏิบัติภารกิจอื่น ๆ
ที่ได้รับมอบหมาย อำนวยการปฏิบัติ และการฝึกของฝูงบินตรวจการณ์ และบังคับบัญชาฝูงบินตรวจการณ์
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ วางแผนการปฏิบัติภารกิจ เกี่ยวกับชนิดของภารกิจ ความมุ่งหมายในการปฏิบัติ
สภาพอากาศ สถานการณ์ด้านการข่าว วิธีการปฏิบัติด้านยุทธการ และคำแนะนำพิเศษอื่น ๆ วางแผน
การบินโดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ เช่น ลักษณะอากาศ ลักษณะภูมิประเทศ รัศมีทำการ การเดินทาง
ประหยั ด จุ ด รายงาน และสถานี เครื่อ งช่ วยเดิ น อากาศ ตรวจแนะนำ และประสานการปฏิ บั ติ ข อง
เจ้าหน้าที่ประจำ เครื่องบิน เพื่อให้แน่ใจว่ามีแผนการบินที่ถูกต้อง และพร้อมใช้งาน
๒.๒ ตรวจก่อนทำการบินว่ามีอุปกรณ์ครบ ตรวจหรือกำกับดูแลการตรวจเครื่องยนต์
เครื่องบินและพื้นบังคับเกี่ยวกับความเรียบร้อยของเครื่องกลไกและโครงสร้าง เครื่องช่วยเดินอากาศ
การติดต่อสื่อสาร การตรวจการณ์ การถ่ายภาพและอุปกรณ์สำรวจด้วยเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ให้สามารถ
ปฏิ บัติการได้ถูกต้อง การบริการเชื้อเพลิงเพี ยงพอ ออกซิเจน อุปกรณ์ ยังชีพ และอุป กรณ์ ช่วยชีวิต
เรี ย บร้ อ ย สำหรั บ ปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ อบรมเจ้ า หน้ า ที่ เกี่ ย วกั บ วิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ข ณะฉุ ก เฉิ น รวมทั้ ง ชนิ ด
และขอบเขตของภารกิจ
๒.๓ ทำการบินกับเครื่องบินตรวจการณ์เพื่อปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จ เช่น บังคับเครื่องบิน
ให้ ขั บ เคลื่ อ นวิ่ ง ขึ้ น ลงได้ บั ง คั บ เครื่ อ งบิ น ในอากาศได้ ทุ ก ลั ก ษณะอากาศ กลางวั น กลางคื น
การตรวจการณ์ด้วยสายตาถ่ายภาพอิเล็กทรอนิกส์ แผนที่ และลาดตระเวนทางอากาศ เพื่อให้ได้มา
ซึ่ งการข่ า วกรองของข้ า ศึ ก และฝ่ า ยเรา การถ่ า ยภาพเป็ น จุ ด ภาพเฉี ย ง ภาพแนวดิ่ ง การต่ อ ภาพ
(Mosiacs) และถ่ายภาพเรดาร์ต่อเป้าหมายที่ได้รับ รายงานแผนการบิน และผลการตรวจการณ์เมื่อกลับ
จากการปฏิบัติภารกิจต่อนายทหารการข่าวและนายทหารยุทธการ
๒.๔ บังคับบัญชา และอำนวยการเกี่ยวกับธุรการ การฝึก และการใช้งานทางยุทธวิธีของ
ฝูงบินตรวจการณ์ ได้แก่ อำนวยการ และประสานการปฏิบัติการฝ่ายอำนวยการเกี่ยวกับเรื่องอาวุธ
การสื่อสาร การข่าว การซ่อมบำรุง ยุทธการ และพัสดุ เพื่อให้ภารกิจของหน่วยสัมฤทธิ์ผล
๓. คุณสมบัติ
๓.๑ การศึกษา
สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารทั้งในและต่างประเทศหรือเทียบเท่า และได้รับ
การบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒ การฝึก
สำเร็จหลักสูตรศิษย์การบินจากโรงเรียนการบินของกองทัพอากาศหรือเทียบเท่า
ผ่านการฝึกบินขั้นต้น และการฝึกปฏิบัติการของฝูงบินตรวจการณ์ เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์
ทำการบินกับ เครื่องบินตรวจการณ์ มาแล้วติดต่อกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๖ เดือน
เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
เรืออากาศตรี - เรืออากาศเอก

- ๑๙ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
ลชทอ.๑๑๖๖ (ขั้นบริหาร)
นักบินฝึก
ลชทอ.๑๑๖๑ (แรกตั้ง)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ทำการบินกับเครื่องบินฝึก และบังคับบัญชานักบินเพื่อปฏิบัติการบินฝึกนักบิน และปฏิบัติ
ภารกิจอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย อำนวยการปฏิบัติและการฝึกของฝูงบินฝึก และบังคับบัญชาฝูงบินฝึก
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ วางแผนการปฏิบัติภารกิจ เกี่ยวกับชนิดของภารกิจ ความมุ่งหมายในการปฏิบัติ
สภาพอากาศ สถานการณ์ ด้ า นการข่ า ว วิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ด้ า นยุ ท ธการ และคำแนะนำพิ เศษอื่ น ๆ
วางแผนการบิ น โดยพิ จารณาปั จจั ย ต่ าง ๆ เช่ น ลั ก ษณะอากาศ ลั ก ษณะภู มิ ป ระเทศ รัศ มี ท ำการ
การเดินทางประหยัด จุดรายงาน และสถานีเครื่องช่วยเดินอากาศ ตรวจแนะนำ และประสานการปฏิบัติ
ของเจ้าหน้าที่ประจำ เครื่องบิน เพื่อให้แน่ใจว่ามีแผนการบินที่ถูกต้องและพร้อมใช้งาน
๒.๒ ตรวจก่อนทำการบินว่ามีอุปกรณ์ครบ ตรวจหรือกำกับดูแลการตรวจเครื่องยนต์
เครื่องบิน และพื้นบังคับเกี่ยวกับความเรียบร้อยของเครื่องกลไกและโครงสร้าง เครื่องช่วยเดินอากาศ
การติดต่อสื่อสาร การตรวจการณ์ การถ่ายภาพ และอุปกรณ์สำรวจด้วยเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ให้สามารถ
ปฏิ บัติการได้ถูกต้อง การบริการเชื้อเพลิงเพี ยงพอ ออกซิเจน อุปกรณ์ ยังชีพ และอุป กรณ์ ช่วยชีวิต
เรียบร้อย
๒.๓ ทำการบิ น กั บ เครื่ อ งบิ น ฝึ ก เพื่ อ ปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ให้ ส ำเร็ จ เช่ น บั ง คั บ เครื่ อ งบิ น
ให้ขับเคลื่อนวิ่งขึ้นลงได้ บังคับเครื่องบินในอากาศได้ทุกลักษณะอากาศ กลางวัน กลางคืน และทุกระยะสูง
เพื่อให้ผู้รับการฝึกมีความรู้ความสามารถที่จะทำการบินได้ทุกประเภทการบิน ทั้งกลางวัน และกลางคืน
๒.๔ บังคับ บัญ ชาและอำนวยการเกี่ยวกับธุรการ การฝึก และการใช้งานทางยุทธวิธี
ได้แก่ อำนวยการ และประสานการปฏิบัติการฝ่ายอำนวยการเกี่ยวกับเรื่องอาวุธ การสื่อสาร การข่าว
การซ่อมบำรุง ยุทธการ และพัสดุ เพื่อให้ภารกิจของหน่วยสัมฤทธิ์ผล
๓. คุณสมบัติ
๓.๑ การศึกษา
สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารทั้งในและต่างประเทศ หรือเทียบเท่า และได้รับ
การบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒ การฝึก
๓.๒.๑ สำเร็จหลักสูตรศิษย์การบินจากโรงเรียนการบินของกองทัพอากาศหรือ
เทียบเท่า และผ่านหลักสูตรครูการบินเพื่อฝึกศิษย์การบิน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๒ สำเร็จหลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ,
หลักสูตรโรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส กรมยุทธศึกษาทหารอากาศหรือเทียบเท่า หรือมีคุณสมบัติ
ตามที่กำหนดไว้ในหมวด ๓ ข้อ ๒๐.๑.๓ ของระเบียบนี้ เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์ ๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
นาวาอากาศตรี - นาวาอากาศเอก

- ๒๐ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
ลชทอ.๑๑๖๕ (ขั้นชำนาญมาก)
นักบินฝึก
ลชทอ.๑๑๖๑ (แรกตั้ง)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ทำการบินกับเครื่องบินฝึก และบังคับบัญชานักบินเพื่อปฏิบัติการบิน ฝึกนักบิน และปฏิบัติ
ภารกิจอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย อำนวยการปฏิบัติและการฝึกของฝูงบินฝึก และบังคับบัญชาฝูงบินฝึก
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ วางแผนการปฏิบัติภารกิจ เกี่ยวกับชนิดของภารกิจ ความมุ่งหมายในการปฏิบัติ
สภาพอากาศ สถานการณ์ด้านการข่าว วิธีการปฏิบัติด้านยุทธการ และคำแนะนำพิเศษอื่น ๆ วางแผน
การบินโดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ เช่น ลักษณะอากาศ ลักษณะภูมิประเทศ รัศมีทำการ การเดินทาง
ประหยั ด จุ ด รายงาน และสถานี เครื่อ งช่ วยเดิ น อากาศ ตรวจแนะนำ และประสานการปฏิ บั ติ ข อง
เจ้าหน้าที่ประจำ เครื่องบิน เพื่อให้แน่ใจว่ามีแผนการบินที่ถูกต้องและพร้อมใช้งาน
๒.๒ ตรวจก่อนทำการบินว่ามีอุปกรณ์ครบ ตรวจหรือกำกับดูแลการตรวจเครื่องยนต์
เครื่องบิน และพื้นบังคับเกี่ยวกับความเรียบร้อยของเครื่องกลไกและโครงสร้าง เครื่องช่วยเดินอากาศ
การติดต่อสื่อสาร การตรวจการณ์ การถ่ายภาพ และอุปกรณ์สำรวจด้วยเครื่องอิเล็ก ทรอนิกส์ให้สามารถ
ปฏิ บั ติก ารได้ ถู ก ต้อ ง การบริก ารเชื้ อ เพลิ งเพี ย งพอ ออกซิ เจน อุ ป กรณ์ ยั งชี พ และอุป กรณ์ ช่วยชี วิต
เรียบร้อย
๒.๓ ทำการบิ น กั บ เครื่ อ งบิ น ฝึ ก เพื่ อ ปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ให้ ส ำเร็ จ เช่ น บั ง คั บ เครื่ อ งบิ น
ให้ขับเคลื่อนวิ่งขึ้นลงได้ บังคับเครื่องบินในอากาศได้ทุกลักษณะอากาศ กลางวัน กลางคืน และทุกระยะสูง
เพื่อให้ผู้รับการฝึกมีความรู้ความสามารถที่จะทำการบินได้ทุกประเภทการบิน ทั้งกลางวัน และกลางคืน
๒.๔ บังคับ บัญ ชาและอำนวยการเกี่ยวกับธุรการ การฝึก และการใช้งานทางยุทธวิธี
ได้แก่ อำนวยการ และประสานการปฏิบัติการฝ่ายอำนวยการเกี่ยวกับเรื่องอาวุธ การสื่อสาร การข่าว
การซ่อมบำรุง ยุทธการ และพัสดุ เพื่อให้ภารกิจของหน่วยสัมฤทธิ์ผล
๓. คุณสมบัติ
๓.๑ การศึกษา
สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารทั้งในและต่างประเทศ หรือเทียบเท่า และได้รับ
การบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติทจี่ ำเป็น
๓.๒ การฝึก
๓.๒.๑ สำเร็ จ หลั ก สู ต รศิ ษ ย์ ก ารบิ น จากโรงเรี ย นการบิ น ของกองทั พ อากาศ
หรือเทียบเท่า และผ่านหลักสูตรครูการบินเพื่อฝึกศิษย์การบิน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๒ สำเร็จหลักสูตรโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
เป็นคุณสมบัตทิ ี่จำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์ ๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
เรืออากาศเอก - นาวาอากาศโท

- ๒๑ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
ลชทอ.๑๑๖๓ (ขั้นชำนาญ)
นักบินฝึก
ลชทอ.๑๑๖๑ (แรกตั้ง)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ทำการบินกับเครื่องบินฝึก และบังคับบัญชานักบินเพื่อปฏิบัติการบิน ฝึกนักบิน และปฏิบัติ
ภารกิจอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย อำนวยการปฏิบัติและการฝึกของฝูงบินฝึก และบังคับบัญชาฝูงบินฝึก
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ วางแผนการปฏิบัติภารกิจ เกี่ยวกับชนิดของภารกิจ ความมุ่งหมายในการปฏิบัติ
สภาพอากาศ สถานการณ์ด้านการข่าว วิธีการปฏิบัติด้านยุทธการ และคำแนะนำพิเศษอื่ น ๆ วางแผน
การบินโดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ เช่น ลักษณะอากาศ ลักษณะภูมิประเทศ รัศมีทำการ การเดินทาง
ประหยั ด จุ ด รายงาน และสถานี เครื่อ งช่ วยเดิ น อากาศ ตรวจแนะนำ และประสานการปฏิ บั ติ ข อง
เจ้าหน้าที่ประจำ เครื่องบิน เพื่อให้แน่ใจว่ามีแผนการบินที่ถูกต้องและพร้อมใช้งาน
๒.๒ ตรวจก่อนทำการบินว่ามีอุปกรณ์ครบ ตรวจหรือกำกับดูแลการตรวจเครื่องยนต์
เครื่องบินและพื้นบังคับเกี่ย วกับความเรียบร้อยของเครื่องกลไกและโครงสร้าง เครื่องช่วยเดินอากาศ
การติดต่อสื่อสาร การตรวจการณ์ การถ่ายภาพ และอุปกรณ์สำรวจด้วยเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ให้สามารถ
ปฏิ บัติการได้ถูกต้อง การบริการเชื้อเพลิงเพี ยงพอ ออกซิเจน อุปกรณ์ ยังชี พ และอุป กรณ์ ช่วยชีวิต
เรียบร้อย
๒.๓ ทำการบิ น เครื่ อ งบิ น ฝึ ก เพื่ อ ปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ให้ ส ำเร็ จ เช่ น บั ง คั บ เครื่ อ งบิ น
ให้ขับเคลื่อนวิ่งขึ้นลงได้ บังคับเครื่องบินในอากาศได้ทุกลักษณะอากาศ กลางวัน กลางคืน และทุกระยะสูง
เพื่อให้ผู้รับการฝึกมีความรู้ความสามารถที่จะทำการบินได้ทุกประเภทการบิน ทั้งกลางวัน และกลางคืน
๒.๔ บังคับ บัญ ชาและอำนวยการเกี่ยวกับธุรการ การฝึก และการใช้งานทางยุทธวิธี
ได้แก่ อำนวยการ และประสานการปฏิบัติการฝ่ายอำนวยการเกี่ยวกับเรื่องอาวุ ธ การสื่อสาร การข่าว
การซ่อมบำรุง ยุทธการ และพัสดุ เพื่อให้ภารกิจของหน่วยสัมฤทธิ์ผล
๓. คุณสมบัติ
๓.๑ การศึกษา
สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารทั้งในและต่างประเทศหรือเทียบเท่า และได้รั บ
การบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒ การฝึก
สำเร็จหลักสูตรศิษย์การบินจากโรงเรียนการบินของกองทัพอากาศหรือเทียบเท่า
และผ่านหลักสูตรครูการบินเพื่อฝึกศิษย์การบิน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์
ทำการบิ น กับ เครื่อ งบิ น ฝึก มาแล้ วติ ด ต่อ กัน เป็ น ระยะเวลาไม่ น้ อ ยกว่า ๖ เดื อ น
เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
เรืออากาศตรี - เรืออากาศเอก

ความชำนาญทหารอากาศจำพวกทหารยุทธการ
เลขหมายจำพวก ๑๔
คำนำ
แผนภูมิ
ความชำนาญทหารอากาศ
ลชทอ.
ชื่อความชำนาญ
๑๔๑๖
๑๔๑๕
๑๔๑๓
๑๔๒๖
๑๔๒๕
๑๔๒๓

นายทหารยุทธการทางอากาศอาวุโส
นายทหารยุทธการทางอากาศชั้นสูง
นายทหารยุทธการทางอากาศ
นายทหารยุทธการอาวุโส
นายทหารยุทธการชั้นสูง
นายทหารยุทธการ

หน้า
๒๓
๒๔

๒๕
๒๗
๒๙
๓๑
๓๒
๓๓

- ๒๓ คำนำ
จำพวกทหารยุทธการ
จำพวกทหารยุทธการ หมายถึง ผู้ที่มีหน้าที่ในการวางแผน กำหนดนโยบาย การตรวจ
การฝึก และการอำนวยการในการฝึกบินและการบินยุทธการ รวมทั้งรับผิดชอบในการตรวจแนะนำ
หมวดบิน ฝูงบินและกองบิน เกี่ยวกับการฝึกบินเพื่อการจัดระดับการบิน การใช้อากาศยานและอาวุธ
ประจำอากาศยานในทางยุ ท ธการ การใช้ อ ากาศยานทางยุ ท ธการอั น เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นา การฝึ ก
และการปฏิบัติการยุทธวิธี และรับผิดชอบในการฝึกทางยุทธการของหน่วย การตรวจหน่วยทางยุทธการ
จัดทำคำสั่งการปฏิบัติการ วางแผนยุทธการ ยุทธศาสตร์ เตรียมและหาทางขจัดปัญ หาทางยุทธการ
การสอบสวนอากาศยานอุบัติเหตุ และตรวจตราเพื่อให้เป็นไปโดยถูกต้องตามระเบียบนิรภัยการบิน

- ๒๔ แผนภูมิจำพวกทหารนายทหารสัญญาบัตร

นาวาอากาศตรี นาวาอากาศเอก

นายทหารยุทธการทางอากาศอาวุโส
๑๔๑๖
(ลชทอ.แรกตั้ง ๑๔๑๑)

นายทหารยุทธการอาวุโส
๑๔๒๖
(ลชทอ.แรกตั้ง ๑๔๒๑)

หลักสูตรที่กองทัพอากาศกำหนด
หรือมีคุณสมบัติครบถ้วน

เรืออากาศโท นาวาอากาศเอก

นายทหารยุทธการทางอากาศชั้นสูง
๑๔๑๕
(ลชทอ.แรกตัง้ ๑๔๑๑)

นายทหารยุทธการชั้นสูง
๑๔๒๕
(ลชทอ.แรกตั้ง ๑๔๒๑)

หลักสูตรที่กองทัพอากาศกำหนด

เรืออากาศตรี เรืออากาศเอก

นายทหารยุทธการทางอากาศ
๑๔๑๓
(ลชทอ.แรกตั้ง ๑๔๑๑)

นายทหารยุทธการ
๑๔๒๓
(ลชทอ.แรกตั้ง ๑๔๒๑)

- ๒๕ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
ลชทอ.๑๔๑๖ (ขั้นบริหาร)
นายทหารยุทธการทางอากาศอาวุโส
ลชทอ.๑๔๑๑ (แรกตั้ง)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
อำนวยการด้านยุทธการ และการฝึกทางยุทธวิธีของหน่วยในกองทัพอากาศ
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ วางแผนและกำหนดการฝึกบินของหน่วยให้เป็นไปตามความต้องการในการฝึกหน่วย
และเป็ น ไปตามคำสั่ ง ของหน่ ว ยเหนื อ วิ เคราะห์ แ ละประเมิ น ค่ า แผนการฝึ ก ภารกิ จ ของหน่ ว ย
รายงานการฝึกและสถิติของหน่วยเพื่ อทราบผลของแผน เตรียมทำคำสั่งการฝึกและคำสั่งยุท ธการ
ตรวจตราการบินและหน่วยรอง เพื่อให้ปฏิบัติตามคำสั่ง และการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานอันเดียวกัน
แนะนำ แผนความปลอดภั ยทางการบิ น การสอบสวนอากาศยานอุบั ติเหตุ การฝึกการยังชีพ ในป่ า
และแผนยุ ท โธปกรณ์ ข องหน่ ว ยปฏิ บั ติ ก าร และเรื่ อ งอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วกั บ ความปลอดภั ย ทางการบิ น
เตรียมแผนการเคลื่อนย้ายหน่วยทางยุทธวิธีเพื่อการฝึก และการรบเสนอแนะผู้บังคับบัญชาในเรื่องการฝึก
และปฏิบัติภารกิจของหน่วย
๒.๒ อำนวยการด้านยุทธการและการฝึก ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการอื่น ๆ
เช่น นายทหารฝ่ายการข่าว นายทหารฝ่ายบำรุงการบิน นายทหารฝ่ายการติดต่อสื่อสาร นายทหารฝ่ายสรรพาวุธ
นายทหารฝ่ายต้นหน เตรียมแผนการรบ การฝึก การลำเลียงขนส่ง และภารกิจอื่น ๆ เตรียมและออกคำสั่ง
ยุทธการ จัดเจ้าหน้าที่ประจำอากาศยานให้เหมาะตามอากาศยาน การวิจารณ์ ภารกิจ และปรับปรุง
ระเบี ย บการปฏิ บั ติ เพื่ อผลดี แก่ การยุ ทธ ติ ดต่ อประสานงานกั บผู้ แทนกองทั พอื่ น ๆ ในเรื่องการปฏิ บั ติ
ทางยุทธวิธีร่วมกัน
๒.๓ ควบคุมการใช้งานอากาศยานและหน้าที่เกี่ยวกับการบิน การปฏิบัติการบิน อำนวยการ
ปล่ อ ยเครื่ อ งบิ น ให้ แ น่ ว่ า ได้ จั ด การในเรื่ อ งขออนุ ญ าตทำการบิ น ชี้ แ จงพลประจำเกี่ ย วกั บ อากาศ
เส้นทาง ระยะสู ง ภู มิประเทศ และสิ่ งที่ เป็นอุปสรรคในการบิน ประสานแผนการบิน หน่วยบริการ
การบิน จัดให้มีเครื่องอำนวยความสะดวกในการชี้แจงสถิติต่าง ๆ เช่น แผนที่เดินอากาศ ข่าวระหว่าง
เส้ น ทางบิ น ความสะดวกเรื่ อ งวิ ท ยุ ข่ า วอากาศ และเครื่ อ งช่ ว ยเดิ น อากาศและการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร
ออกคำสั่งและระเบี ยบการบินประจำถิ่น เพื่อความปลอดภัยทางการบินและการช่วยเหลือ การกู้ภัย
อากาศยานอุบัติเหตุ และติดต่อประสานให้หน่วยทหารและฝ่ายพลเรือนเกี่ยวกับระเบียบในยามฉุกเฉิน
เช่น การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย และอากาศยานอุบัติเหตุ ตรวจลานจอด ทางขับเคลื่อน ทางวิ่ง
ไฟสนาม และเครื่องอำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร เพื่อประกันความปลอดภัยในการปฏิบัติการบิน
ควบคุมให้เป็นไปตามน้ำหนักมาตรฐานของอากาศยานที่กำหนดได้
๓. คุณสมบัติ
๓.๑ การศึกษา
สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารทั้งในและต่างประเทศหรือเทียบเท่า และได้รับ
การบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒ การฝึก
๓.๒.๑ สำเร็ จ หลั ก สู ต รศิ ษ ย์ ก ารบิ น จากโรงเรี ย นการบิ น ของกองทั พ อากาศ
หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น

- ๒๖ ๓.๒.๒ สำเร็ จ ห ลั ก สู ต รการยุ ท ธการของกองทั พ อากาศห รื อ เที ยบเท่ า
เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒.๓ สำเร็จหลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ,
หลักสูตรโรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส กรมยุทธศึกษาทหารอากาศหรือเทียบเท่า หรือมีคุณสมบัติ
ตามที่กำหนดไว้ในหมวด ๓ ข้อ ๒๐.๑.๓ ของระเบียบนี้ เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์ ๓.๔ อืน่ ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
นาวาอากาศตรี - นาวาอากาศเอก

- ๒๗ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
ลชทอ.๑๔๑๕ (ขั้นชำนาญมาก)
นายทหารยุทธการทางอากาศชั้นสูง
ลชทอ.๑๔๑๑ (แรกตั้ง)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
อำนวยการด้านยุทธการ และการฝึกทางยุทธวิธีของหน่วยในกองทัพอากาศ
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ วางแผนและกำหนดการฝึกบินของหน่วยให้เป็นไปตามความต้องการในการฝึกหน่วย
และเป็นไปตามคำสั่งของหน่วยเหนือ วิเคราะห์และประเมินค่าแผนการฝึก ภารกิจของหน่วย รายงานการฝึก
และสถิติของหน่วยเพื่อทราบผลของแผน เตรียมทำคำสั่งการฝึกและคำสั่งยุทธการ ตรวจตราการบิน
และหน่วยรอง เพื่อให้ปฏิบัติตามคำสั่งและการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานอันเดียวกัน แนะนำ แผนความปลอดภัย
ทางการบิ น การสอบสวนอากาศยานอุ บั ติ เหตุ การฝึ ก การยั งชี พ ในป่ า และแผนยุ ท โธปกรณ์ ข อง
หน่วยปฏิบัติการและเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยทางการบิน เตรียมแผนการเคลื่อนย้ายหน่วย
ทางยุทธวิธีเพื่อการฝึก และการรบเสนอแนะผู้บังคับบัญชาในเรื่องการฝึกและปฏิบัติภารกิจของหน่วย
๒.๒ อำนวยการด้านยุทธการและการฝึก ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการอื่น ๆ
เช่น นายทหารฝ่ายการข่าว นายทหารฝ่ายบำรุงการบิน นายทหารฝ่ายการติดต่อสื่อสาร นายทหารฝ่ายสรรพาวุธ
นายทหารฝ่ายต้นหน เตรียมแผนการรบ การฝึก การลำเลียงขนส่ง และภารกิจอื่น ๆ เตรียมและออกคำสั่ง
ยุทธการ จัดเจ้าหน้าที่ประจำอากาศยานให้เหมาะตามอากาศยาน การวิจารณ์ ภารกิจ และปรับปรุง
ระเบียบการปฏิบัติเพื่อผลดีแก่การยุทธ ติดต่อประสานงานกับผู้แทนกองทัพอื่น ๆ ในเรื่องการปฏิบัติ
ทางยุทธวิธีร่วมกัน
๒.๓ ควบคุมการใช้งานเครื่องบินและหน้าที่เกี่ยวกับการบิน การปฏิบัติการบิน อำนวยการ
ปล่ อ ยเครื่ อ งบิ น ให้ แ น่ ว่ า ได้ จั ด การในเรื่ อ งขออนุ ญ าตทำการบิ น ชี้ แ จงพลประจำเกี่ ย วกั บ อากาศ
เส้นทาง ระยะสู ง ภู มิประเทศ และสิ่ งที่ เป็นอุปสรรคในการบิน ประสานแผนการบิน หน่วยบริการ
การบิน จัดให้มีเครื่องอำนวยความสะดวกในการชี้แจงสถิติต่าง ๆ เช่น แผนที่เดินอากาศ ข่าวระหว่าง
เส้นทางบิน ความสะดวกเรื่องวิทยุ ข่าวอากาศ และเครื่องช่วยการเดินอากาศและการติดต่อสื่อสาร
ออกคำสั่งและระเบียบการบินประจำถิ่น เพื่อความปลอดภัยทางการบินและการช่วยเหลือ การกู้ภัย
เครื่องบินอุบัติเหตุ และติดต่อประสานให้หน่วยทหารและฝ่ายพลเรือนเกี่ยวกับระเบียบในยามฉุกเฉิน
เช่น การค้นหาและช่วยเหลื อผู้ป ระสบภั ย และอากาศยานอุบั ติเหตุ ตรวจลานจอด ทางขับเคลื่อน
ทางวิ่ ง ไฟสนาม และเครื่อ งอำนวยความสะดวกในการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร เพื่ อ ประกั น ความปลอดภั ย
ในการปฏิบัติการบิน ควบคุมให้เป็นไปตามน้ำหนักมาตรฐานของอากาศยานที่กำหนดได้
๓. คุณสมบัติ
๓.๑ การศึกษา
สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารทั้งในและต่างประเทศหรือเทียบเท่า และได้รับ
การบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒ การฝึก
๓.๒.๑ สำเร็ จ หลั ก สู ต รศิ ษ ย์ ก ารบิ น จากโรงเรี ย นการบิ น ของกองทั พ อากาศ
หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น

- ๒๘ ๓.๒.๒ สำเร็จหลั กสู ตรการยุทธการของกองทั พอากาศหรือเที ยบเท่ า , หลั กสู ตร
การควบคุมการประสบเหตุร้าย เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒.๓ ส ำเร็ จ ก ารศึ ก ษ าห ลั ก สู ต รโรงเรี ย น น าย ท ห ารชั้ น ผู้ บั งคั บ ฝู ง
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์
๓.๔ อื่น ๆ
ปฏิ บั ติ การบิ น อย่ างต่อเนื่ อง และคงมี ค ำสั่ งให้ เป็ น นั ก บิ น ประจำกองในปั จจุบั น
เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๔. เกณฑ์การครองยศ
เรืออากาศเอก - นาวาอากาศโท

- ๒๙ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
ลชทอ.๑๔๑๓ (ขั้นชำนาญ)
นายทหารยุทธการทางอากาศ
ลชทอ.๑๔๑๑ (แรกตั้ง)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
อำนวยการด้านยุทธการ และการฝึกทางยุทธวิธีของหน่วยในกองทัพอากาศ
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ วางแผนและกำหนดการฝึกบินของหน่วยให้เป็นไปตามความต้องการในการฝึกหน่วย
และเป็นไปตามคำสั่งของหน่วยเหนือ วิเคราะห์และประเมินค่าแผนการฝึก ภารกิจ ของหน่วย รายงานการฝึก
และสถิติของหน่วยเพื่อทราบผลของแผน เตรียมทำคำสั่งการฝึกและคำสั่งยุทธการ ตรวจตราการบิน
และหน่ ว ยรอง เพื่ อ ให้ ป ฏิ บั ติ ต ามคำสั่ ง และการปฏิ บั ติ ที่ เ ป็ น มาตรฐานอั น เดี ย วกั น แนะนำ
แผนความปลอดภั ย ทางการบิ น การสอบสวน อากาศยานอุ บั ติ เ หตุ การฝึ ก การยั ง ชี พ ในป่ า
และแผนยุ ท โธปกรณ์ ข องหน่ ว ยปฏิ บั ติ ก ารและเรื่ อ งอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วกั บ ความปลอดภั ย ทางการบิ น
เตรียมแผนการเคลื่อนย้ายหน่วยทางยุทธวิธีเพื่อการฝึก และการรบเสนอแนะผู้บังคับบัญชาในเรื่องการฝึก
และปฏิบัติภารกิจของหน่วย
๒.๒ อำนวยการด้านยุทธการและการฝึก ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการอื่น ๆ
เช่น นายทหารฝ่ายการข่าว นายทหารฝ่ายบำรุงการบิน นายทหารฝ่ายการติดต่อสื่อสาร นายทหารฝ่ายสรรพาวุธ
นายทหารฝ่ายต้นหน เตรียมแผนการรบ การฝึก การลำเลียงขนส่ง และภารกิจอื่น ๆ เตรียมและออกคำสั่ง
ยุทธการ จัดเจ้าหน้าที่ประจำอากาศยานให้เหมาะตามอากาศยาน การวิจารณ์ ภารกิจ และปรับปรุง
ระเบียบการปฏิบัติเพื่อผลดีแก่การยุทธ ติดต่อประสานงานกับผู้แทนกองทัพอื่น ๆ ในเรื่องการปฏิบัติ
ทางยุทธวิธีร่วมกัน
๒.๓ ควบคุ ม การใช้ งานอากาศยานและหน้ าที่ เกี่ ย วกั บ การบิ น การปฏิ บั ติ ก ารบิ น
อำนวยการปล่อยอากาศยานให้แน่ว่าได้จัดการในเรื่องขออนุญาตทำการบิน ชี้แจงพลประจำเกี่ยวกับ
อากาศ เส้ น ทาง ระยะสู ง ภู มิ ป ระเทศ และสิ่ ง ที่ เป็ น อุ ป สรรคในการบิ น ประสานแผนการบิ น
หน่วยบริการการบิน จัดให้มีเครื่ องอำนวยความสะดวกในการชี้แจงสถิติต่าง ๆ เช่น แผนที่เดินอากาศ
ข่ า วระหว่ า งเส้ น ทางบิ น ความสะดวกเรื่ อ งวิ ท ยุ ข่ า วอากาศ และเครื่ อ งช่ ว ยการเดิ น อากาศ
และการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร ออกคำสั่ ง และระเบี ย บการบิ น ประจำถิ่ น เพื่ อ ความปลอดภั ย ทางการบิ น
และการช่วยเหลือ การกู้ภัยเครื่องบินอุบัติเหตุ และติดต่อประสานให้หน่วยทหารและฝ่ายพลเรือน
เกี่ยวกับระเบียบในยามฉุกเฉิน เช่น การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยและ อากาศยานอุบัติเหตุ
ตรวจลานจอด ทางขับเคลื่อน ทางวิ่ง ไฟสนาม และเครื่องอำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อส าร
เพื่อประกันความปลอดภัยในการปฏิบัติการบิน ควบคุมให้เป็นไปตามน้ำหนักมาตรฐานของอากาศยาน
ที่กำหนดได้
๓. คุณสมบัติ
๓.๑ การศึกษา
สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารทั้งในและต่างประเทศหรือเทียบเท่า และได้รับ
การบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒ การฝึก
๓.๒.๑ สำเร็ จ หลั ก สู ต รศิ ษ ย์ ก ารบิ น จากโรงเรี ย นการบิ น ของกองทั พ อากาศ
หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น

- ๓๐ ๓.๒.๒ สำเร็จหลั กสูตรการยุทธการของกองทั พอากาศหรือเที ยบเท่ า , หลักสูตร
การควบคุมการประสบเหตุร้าย เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๓ ประสบการณ์
ปฏิบัติงานด้านยุทธการทางอากาศติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๖ เดือน
เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
ปฏิบัติการบินอย่างต่อเนื่อง และยังคงมีคำสั่งให้เป็นนักบินประจำกองในปัจจุบัน
เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๔. เกณฑ์การครองยศ
เรืออากาศตรี - เรืออากาศเอก

- ๓๑ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
ลชทอ.๑๔๒๖ (ขั้นบริหาร)
นายทหารยุทธการอาวุโส
ลชทอ.๑๔๒๑ (แรกตั้ง)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
โครงการทางยุทธการในการจัดหน่วยยุทธวิธีรวมทั้งการบิน การวางแผนยุทธวิธีการฝึก
การข่าว และการติดต่อสื่อสาร
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ วางแผน นโยบาย และโครงการ ความต้ อ งการทางยุ ท ธการ พิ จ ารณาภารกิ จ
และคำสั่งจากหน่วยเหนือ จัดทำแผนการใช้และวางกำลังให้เหมาะสม จัดทำแผน ระเบียบปฏิบัติประจำ
และคำสั่งในเรื่องการบิน การเดินอากาศ จัดทำแผนและระเบียบเพื่อควบคุมความปลอดภัยในการบิน
การตรวจเพื่อความปลอดภัย การตรวจเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ เตรียมแผนการยามฉุกเฉิน เพื่อการอพยพ
๒.๒ การประสานงานด้านยุทธวิธีและการฝึก ให้คำแนะนำ ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับสภาพ
ของโครงการ สิ่งที่จะเป็นไปได้ ความสามารถของหน่วย ดำเนินการประสานแผนและโครงการด้วยการ
ดำเนิ น งานที่ เหมาะสมของเจ้ าหน้ าที่ เช่น กำลั งพล การติ ด ต่อ สื่ อสาร การข่าว และการสรรพาวุธ
เพื่อประกันว่าเครื่องอำนวยความสะดวก อากาศยานและพลประจำ พอเพียงที่จะปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบ
ดำเนินการติดต่อกับการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่กองทัพต่าง ๆ ในการฝึกหรือการซ้อมรบร่วมกัน เช่น
การสนับสนุนทางพื้นดิน และการเพิ่มเติมกำลังทางอากาศ
๒.๓ ควบคุมดูแลโครงการยุทธการและการฝึก ตรวจตราและประเมินค่าผลของการฝึก
และยุ ท ธการของการปฏิ บั ติ ต่ าง ๆ เช่ น ยุ ท ธการของฐานที่ ตั้ ง การแจ้ งข่ าวและให้ ค วามปลอดภั ย
ที่ ถู ก ต้ อ ง และให้ ค วามสะดวกในเรื่ อ งข่ า วอากาศ การเดิ น อากาศ และการสื่ อ สารอย่ า งพอเพี ย ง
อำนวยการ เตรียมและรักษาแผนผัง รายงานและสถิติสถานภาพอากาศยาน ชั่วโมงบิน
๓. คุณสมบัติ
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารทั้งในและต่างประเทศหรือเทียบเท่า
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ มี พื้ น ฐานการศึ กษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ห รื อเที ยบเท่ าขึ้ น ไป ในสาขาวิ ช า
การจัดการ, คอมพิวเตอร์, รัฐประศาสนศาสตร์, บริหารรัฐกิจ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
๓.๒.๑ ผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๑ ต้องสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียน
นายทหารชั้ น ผู้ บั ง คั บ หมวด กรมยุ ท ธศึ ก ษาทหารอากาศ หรื อ เที ย บเท่ า เป็ น คุ ณ สมบั ติ ที่ จ ำเป็ น
๓.๒.๒ สำเร็จหลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ,
หลักสูตรโรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า หรือมีคุณสมบัติ
ตามที่กำหนดไว้ในหมวด ๓ ข้อ ๒๐.๑.๓ ของระเบียบนี้ เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์
ผู้ที่ได้รับเลขหมายความชำนาญทหารอากาศระดับ ๖ ของจำพวกทหารอื่นแล้ว
ต้องปฏิบัติงานในสายงานยุทธการติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๖ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
นาวาอากาศตรี - นาวาอากาศเอก

- ๓๒ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
ลชทอ.๑๔๒๕ (ขั้นชำนาญมาก)
นายทหารยุทธการชั้นสูง
ลชทอ.๑๔๒๑ (แรกตั้ง)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
โครงการทางยุทธการในการจัดหน่วยยุทธวิธีรวมทั้งการบิน การวางแผนยุทธวิธีการฝึก
การข่าว และการติดต่อสื่อสาร
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ วางแผน นโยบาย และโครงการ ความต้ อ งการทางยุ ท ธการ พิ จ ารณาภารกิ จ
และคำสั่งจากหน่วยเหนือ จัดทำแผนการใช้และวางกำลังให้เหมาะสม จัดทำแผน ระเบียบปฏิบัติประจำ
และคำสั่งในเรื่องการบิน การเดินอากาศ จัดทำแผนและระเบียบเพื่อควบคุมความปลอดภัยในการบิน
การตรวจเพื่อความปลอดภัย การตรวจเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ เตรียมแผนการยามฉุกเฉิน เพื่อการอพยพ
๒.๒ การประสานงานด้านยุทธวิธีและการฝึก ให้คำแนะนำ ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับสภาพ
ของโครงการ สิ่งที่จะเป็นไปได้ ความสามารถของหน่วย ดำเนินการประสานแผนและโครงการด้วยการ
ดำเนิ น งานที่ เหมาะสมของเจ้ าหน้ าที่ เช่น กำลั งพล การติ ด ต่อ สื่ อสาร การข่าว และการสรรพาวุธ
เพื่อประกันว่าเครื่องอำนวยความสะดวก อากาศยานและพลประจำ พอเพียงที่จะปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบ
ดำเนินการติดต่อกับการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่กองทัพต่าง ๆ ในการฝึกหรือการซ้อมรบร่วมกัน เช่ น
การสนับสนุนทางพื้นดินและการเพิ่มเติมกำลังทางอากาศ
๒.๓ ควบคุมดูแลโครงการยุทธการและการฝึก ตรวจตราและประเมินค่าผลของการฝึก
และยุ ท ธการของการปฏิ บั ติ ต่ าง ๆ เช่ น ยุ ท ธการของฐานที่ ตั้ ง การแจ้ งข่ าวและให้ ค วามปลอดภั ย
ที่ ถู ก ต้ อ งและให้ ค วามสะดวกในเรื่ อ งข่ า วอากาศ การเดิ น อากาศ และการสื่ อ สารอย่ า งพอเพี ย ง
อำนวยการ เตรียมและรักษาแผนผัง รายงานและสถิติสถานภาพอากาศยาน ชั่วโมงบิน
๓. คุณสมบัติ
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารทั้งในและต่างประเทศหรือเทียบเท่า
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติทจี่ ำเป็น
๓.๑.๒ มี พื้ น ฐานการศึ ก ษาระดั บ ปริญ ญาตรีห รือ เที ย บเท่ าขึ้ น ไป ในสาขาวิช า
การจัดการ, คอมพิวเตอร์, รัฐประศาสนศาสตร์, บริหารรัฐกิจ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
๓.๒.๑ ผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๑ ต้องสำเร็จการศึก ษาจากโรงเรียน
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๒ สำเร็จหลักสูตรโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์
ผู้ที่ได้รับเลขหมายความชำนาญทหารอากาศระดับ ๕ ของจำพวกทหารอื่นแล้ว
ต้องปฏิบัติงานในสายงานยุทธการติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๖ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
เรืออากาศเอก - นาวาอากาศโท

- ๓๓ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
ลชทอ.๑๔๒๓ (ขั้นชำนาญ)
นายทหารยุทธการ
ลชทอ.๑๔๒๑ (แรกตั้ง)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
โครงการทางยุทธการในการจัดหน่วยยุทธวิธีรวมทั้งการบิน การวางแผนยุทธวิธีการฝึก
การข่าว และการติดต่อสื่อสาร
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ วางแผน นโยบาย และโครงการ ความต้ อ งการทางยุ ท ธการ พิ จ ารณาภารกิ จ
และคำสั่งจากหน่วยเหนือ จัดทำแผนการใช้และวางกำลังให้เหมาะสม จัดทำแผน ระเบียบปฏิบัติประจำ
และคำสั่งในเรื่องการบิน การเดินอากาศ จัดทำแผนและระเบียบเพื่อควบคุมความปลอดภัยในการบิน
การตรวจเพื่อความปลอดภัย การตรวจเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ เตรียมแผนการยามฉุกเฉิน เพื่อการอพยพ
๒.๒ การประสานงานด้านยุทธวิธีและการฝึก ให้คำแนะนำ ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับสภาพ
ของโครงการ สิ่งที่จะเป็นไปได้ ความสามารถของหน่วย ดำเนินการประสานแผนและโครงการด้วยการ
ดำเนิ น งานที่ เหมาะสมของเจ้ าหน้ าที่ เช่น กำลั งพล การติ ด ต่อ สื่ อสาร การข่าว และการสรรพาวุธ
เพื่อประกันว่าเครื่องอำนวยความสะดวก อากาศยานและพลประจำ พอเพียงที่จะปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบ
ดำเนินการติดต่อกับการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่กองทัพต่าง ๆ ในการฝึกหรือการซ้อมรบร่วมกัน เช่น
การสนับสนุนทางพื้นดินและการเพิ่มเติมกำลังทางอากาศ
๒.๓ ควบคุมดูแลโครงการยุทธการและการฝึก ตรวจตราและประเมินค่าผลของการฝึก
และยุ ท ธการของการปฏิ บั ติ ต่ าง ๆ เช่ น ยุ ท ธการของฐานที่ ตั้ ง การแจ้ งข่ าวและให้ ค วามปลอดภั ย
ที่ ถู ก ต้ อ งและให้ ค วามสะดวกในเรื่ อ งข่ า วอากาศ การเดิ น อากาศ และการสื่ อ สารอย่ า งพอเพี ย ง
อำนวยการ เตรียมและรักษาแผนผัง รายงานและสถิติสถานภาพอากาศยาน ชั่วโมงบิน
๓. คุณสมบัติ
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารทั้งในและต่างประเทศ หรือเทียบเท่า
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ มี พื้ น ฐานการศึก ษาระดับ ปริญ ญาตรีห รือ เที ย บเท่ าขึ้น ไป ในสาขาวิช า
การจัดการ, คอมพิวเตอร์, รัฐประศาสนศาสตร์, บริหารรัฐกิจ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
ผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๑ ต้องสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายทหาร
ชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์
ปฏิบัติงานในสายงานยุทธการติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๖ เดือน
เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
เรืออากาศตรี - เรืออากาศเอก

ความชำนาญทหารอากาศจำพวกทหารผูท้ ำการในอากาศ
เลขหมายจำพวก ๑๕
คำนำ
แผนภูมิ
ความชำนาญทหารอากาศ
ลชทอ.
ชื่อความชำนาญ
๑๕๑๖
๑๕๑๕
๑๕๑๓

นายทหารต้นหนอาวุโส
นายทหารต้นหนชั้นสูง
นายทหารต้นหน

หน้า
๓๕
๓๖

๓๗
๓๘
๓๙

- ๓๕ คำนำ
จำพวกทหารผู้ทำการในอากาศ
จำพวกทหารผู้ ท ำการในอากาศ หมายถึ ง ผู้ มี ห น้ าที่ ในการวางแผน กำหนดนโยบาย
การตรวจการฝึ ก และการอำนวยการในการเตรี ย มบิ น และระหว่ า งการบิ น ตามหน้ า ที่ ข องตน
ตรวจแนะนำตามสายการบั ง คั บ บั ญ ชาในหน้ า ที่ พั ฒ นาการฝึ ก และการปฏิ บั ติ ก ารเดิ น อากาศ
ให้เป็นไปโดยถูกต้องตามระเบียบและนิรภัยการบิน

- ๓๖ แผนภูมิจำพวกทหารนายทหารสัญญาบัตร

นาวาอากาศตรี - นาวาอากาศเอก

นายทหารต้นหนอาวุโส
๑๕๑๖
(ลชทอ.แรกตั้ง ๑๕๑๑)

หลักสูตรที่กองทัพอากาศกำหนด
หรือมีคุณสมบัติครบถ้วน

เรืออากาศเอก - นาวาอากาศโท

นายทหารต้นหนชั้นสูง
๑๕๑๕
(ลชทอ.แรกตั้ง ๑๕๑๑)

หลักสูตรที่กองทัพอากาศกำหนด

เรืออากาศตรี - เรืออากาศเอก

นายทหารต้นหน
๑๕๑๓
(ลชทอ.แรกตั้ง ๑๕๑๑)

- ๓๗ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
ลชทอ.๑๕๑๖ (ขั้นบริหาร)
นายทหารต้นหนอาวุโส
ลชทอ.๑๕๑๑ (แรกตั้ง)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
นำอากาศยานได้ตามวัตถุประสงค์ ในการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ และหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ วางแผนการเดินอากาศตามหน้าที่ จัดเตรียมข้อมูล ข่าวสาร และคำแนะนำพิเศษ
สำหรับเตรียมแผนการบิน พิจารณารายการต่าง ๆ เช่น สภาพอากาศ ระยะสูง ภูมิประเทศ เขตอันตราย
ระยะบิ น จุ ด รายงาน และความเร็ ว ของอากาศยาน จั ด หาสิ่ ง ต่ า ง ๆ ในการเดิ น อากาศ แผนที่
และสิ่งที่จำเป็น
๒.๒ ตรวจสอบเครื่องมือเครื่องใช้ในการเดินอากาศว่า พร้อมใช้งานทุกครั้งก่อนทำการบิน
และแน่ใจว่าเครื่องมือเครื่องวัดต่าง ๆ ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
๒.๓ นำอากาศยานไปได้ตามภารกิจด้วยการเดินอากาศด้วยการคำนวณ การใช้แผนที่
การสังเกตภูมิประเทศ เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์และเตรียมข้อมูลในการบินให้นักบินทราบในระหว่างการบิน
และแก้ไขข้อขัดข้องระหว่างบิน
๒.๔ ทำหน้ า ที่ เป็ น ต้ น หนประจำฝู ง บิ น กองบิ น รวบรวมรายการการเดิ น อากาศ
ช่วยเหลือ แนะนำ และแก้ไขปัญหาในการเดินอากาศ เป็นผู้จัดการฝึกต้นหนทั้งภาคพื้นและภาคอากาศ
๓. คุณสมบัติ
๓.๑ การศึกษา
สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารทั้งในและต่างประเทศหรือเทียบเท่า และได้รับ
การบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒ การฝึก
๓.๒.๑ สำเร็ จ หลั ก สู ต รนายทหารต้ น หนจากโรงเรี ย นของกองทั พ อากาศ
เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๒ สำเร็จหลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ,
โรงเรี ย นนายทหารอากาศอาวุ โส กรมยุ ท ธศึ ก ษาทหารอากาศ หรื อ เที ย บเท่ า หรื อ มี คุ ณ สมบั ติ
ตามที่กำหนดไว้ในหมวด ๓ ข้อ ๒๐.๑.๓ ของระเบียบนี้ เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
นาวาอากาศตรี - นาวาอากาศเอก

- ๓๘ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
ลชทอ.๑๕๑๕ (ขั้นชำนาญมาก)
นายทหารต้นหนชั้นสูง
ลชทอ.๑๕๑๑ (แรกตั้ง)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
นำอากาศยานได้ตามวัตถุประสงค์ ในการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ และหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ วางแผนการเดินอากาศตามหน้าที่จัดเตรียมข้อมูล ข่าวสาร และคำแนะนำพิเศษ
สำหรับเตรียมแผนการบิน พิจารณารายการต่าง ๆ เช่น สภาพอากาศ ระยะสูง ภูมิประเทศ เขตอันตราย
ระยะบิ น จุ ด รายงาน และความเร็ ว ของอากาศยาน จั ด หาสิ่ ง ต่ า ง ๆ ในการเดิ น อากาศ แผนที่
และสิ่งที่จำเป็น
๒.๒ ตรวจสอบเครื่องมือเครื่องใช้ในการเดินอากาศว่า พร้อมใช้งานทุกครั้งก่อนทำการบิน
และแน่ใจว่าเครื่องมือเครื่องวัดต่าง ๆ ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
๒.๓ นำอากาศยานไปได้ตามภารกิจ ด้วยการเดินอากาศด้วยการคำนวณ การใช้แผนที่
การสังเกตภูมิประเทศ เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์และเตรียมข้อมูลในการบินให้นักบินทราบในระหว่างการบิน
และแก้ไขข้อขัดข้องระหว่างบิน
๒.๔ ทำหน้ า ที่ เป็ น ต้ น หนประจำฝู ง บิ น กองบิ น รวบรวมรายการการเดิ น อากาศ
ช่วยเหลือ แนะนำ และแก้ไขปัญหาในการเดินอากาศ เป็นผู้จัดการฝึกต้นหนทั้งภาคพื้นและภาคอากาศ
๓. คุณสมบัติ
๓.๑ การศึกษา
สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารทั้งในและต่างประเทศหรือเทียบเท่า และได้รับ
การบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒ การฝึก
๓.๒.๑ สำเร็ จ หลั ก สู ต รนายทหารต้ น หนจากโรงเรี ย นของกองทั พ อากาศ
เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๒ สำเร็จหลักสูตรโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
เรืออากาศเอก - นาวาอากาศโท

- ๓๙ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
ลชทอ.๑๕๑๓ (ขั้นชำนาญ)
นายทหารต้นหน
ลชทอ.๑๕๑๑ (แรกตั้ง)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
นำอากาศยานได้ตามวัตถุประสงค์ ในการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ และหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ วางแผนการเดินอากาศตามหน้าที่ จัดเตรียมข้อมูล ข่าวสาร และคำแนะนำพิเศษ
สำหรับเตรียมแผนการบิน พิจารณารายการต่าง ๆ เช่น สภาพอากาศ ระยะสูง ภูมิประเทศ เขตอันตราย
ระยะบิ น จุ ด รายงาน และความเร็ ว ของอากาศยาน จั ด หาสิ่ ง ต่ า ง ๆ ในการเดิ น อากาศ แผนที่
และสิ่งที่จำเป็น
๒.๒ ตรวจสอบเครื่องมือเครื่องใช้ในการเดินอากาศว่า พร้อมใช้งานทุกครั้งก่อนทำการบิน
และแน่ใจว่าเครื่องมือเครื่องวัดต่าง ๆ ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
๒.๓ นำอากาศยานไปได้ตามภารกิจ ด้วยการเดินอากาศด้วยการคำนวณ การใช้แผนที่
การสังเกตภูมิประเทศ เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ และเตรียมข้อมูลในการบินให้นักบินทราบในระหว่าง
การบินและแก้ไขข้อขัดข้องระหว่างบิน
๒.๔ ทำหน้ า ที่ เป็ น ต้ น หนประจำฝู ง บิ น กองบิ น รวบรวมรายการการเดิ น อากาศ
ช่วยเหลือ แนะนำ และแก้ไขปัญหาในการเดินอากาศ เป็นผู้จัดการฝึกต้นหนทั้งภาคพื้นและภาคอากาศ
๓. คุณสมบัติ
๓.๑ การศึกษา
สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารทั้งในและต่างประเทศหรือเทียบเท่า และได้รับ
การบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒ การฝึก
สำเร็จหลักสูตรนายทหารต้นหนจากโรงเรียนของกองทัพอากาศ เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์
ปฏิ บั ติ งานสายงานต้ น หนติ ด ต่ อ กั น มาแล้ วเป็ น ระยะเวลาไม่ น้ อ ยกว่ า ๖ เดื อ น
เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
เรืออากาศตรี - เรืออากาศเอก

ความชำนาญทหารอากาศจำพวกทหารผูบ้ ังคับอากาศยานไร้คนขับ
เลขหมายจำพวก ๑๖
คำนำ
แผนภูมิ
ความชำนาญทหารอากาศ
ลชทอ.
ชื่อความชำนาญ
๑๖๑๖
๑๖๑๕
๑๖๑๓

นายทหารบังคับอากาศยานไร้คนขับอาวุโส
นายทหารบังคับอากาศยานไร้คนขับชั้นสูง
นายทหารบังคับอากาศยานไร้คนขับ

หน้า
๔๑
๔๒

๔๓
๔๕
๔๗

- ๔๑ คำนำ
จำพวกทหารผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับ
จำพวกทหารผู้บังคับอากาศไร้คนขับ มีหน้าที่ในการบังคับอากาศยานไร้คนขับ ณ สนามบิน
ห รื อ พื้ น ที่ ป ฏิ บั ติ ก าร โดยอากาศยาน ไร้ ค น ขั บ นั้ น จะต้ อ งท ำการวิ่ ง ขึ้ น และลงสน าม บิ น
โดยมี อ งค์ ป ระกอบในการปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ได้ แ ก่ อากาศยานไร้ค นขั บ (UAV) สถานี ค วบคุ ม ภาคพื้ น
(Ground control station : GCS) สน ามบิ น (Air field) ระบ บ การติ ด ต่ อ สื่ อ สาร (Data link)
และระบบหรืออุปกรณ์ตรวจจับ (Payload/Sensor) ที่ติดตั้งกับอากาศยานไร้คนขับ เพื่อปฏิบัติภารกิจ
ทั้ งในระดั บ ยุ ท ธศาสตร์ (Strategic level) ระดั บ ยุ ท ธการ (Operational level) และระดั บ ยุ ท ธวิ ธี
(Tactical level) โดยมีขอบเขตภารกิจครอบคลุมทั้งการปฏิบัติการรบ (Combat) และการปฏิบัติการที่
มิใช่การรบ (Non-combat) เช่น การปฏิบัติการข่าวกรอง การเฝ้าตรวจ การลาดตระเวน การค้นหา
และการชี้เป้าหมาย (ISTAR) การค้นหาและช่วยชีวิตในพื้นที่การรบ (CSAR) การสนับสนุนการปฏิบัติ
ทางอากาศ (Air operation support) การสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ก ารภาคพื้ น (Ground operation
support) การปฏิ บั ติ ก ารสงครามอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (EW) การปฏิ บั ติ กิ จ เฉพาะพิ เศษ (Special task)
และการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจให้กับเหล่าทัพอื่น (Joint operation) หรือสนับสนุนหน่วยปฏิบัติ
ภาครัฐในพื้นที่ (MOOTW) รวมทั้งการวางแผนในการฝึกและปฏิบัติภารกิจ การกำหนดแผนการฝึกอบรม
การอำนวยการในการฝึกบิน การพัฒนาเทคนิคและยุทธวิธีการรบการหาทางแก้ไขและปรับปรุงการฝึก
หรือการปฏิบัติงาน การดำเนินการและกำกับดูแลด้านนิรภัยการบิน การตรวจและการบังคับบัญ ชา
ผู้ใต้บังคับบัญชาภายในหน่วยของตน

- ๔๒ แผนภูมิจำพวกทหารนายทหารสัญญาบัตร

นาวาอากาศตรี - นาวาอากาศเอก

นายทหารบังคับอากาศยานไร้คนขับอาวุโส
๑๖๑๖
(ลชทอ.แรกตั้ง ๑๖๑๑)
หลักสูตรที่กองทัพอากาศกำหนด
หรือมีคุณสมบัติครบถ้วน

เรืออากาศเอก - นาวาอากาศโท

นายทหารบังคับอากาศยานไร้คนขับชั้นสูง
๑๖๑๕
(ลชทอ.แรกตั้ง ๑๖๑๑)
หลักสูตรที่กองทัพอากาศกำหนด

เรืออากาศตรี - เรืออากาศเอก

นายทหารบังคับอากาศยานไร้คนขับ
๑๖๑๓
(ลชทอ.แรกตั้ง ๑๖๑๑)

- ๔๓ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
ลชทอ.๑๖๑๖ (ขั้นบริหาร)
ผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับอาวุโส
ลชทอ.๑๖๑๑ (แรกตั้ง)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
บังคับอากาศยานไร้คนขับ ณ สนามบินหรือพื้นที่ปฏิบัติการ โดยอากาศยานไร้คนขับนั้น
จะต้องทำการวิ่งขึ้นและลงสนามบิน โดยมีองค์ประกอบในการปฏิบัติภารกิจ ได้แก่ อากาศยานไร้คนขับ
(UAV) สถานีควบคุมภาคพื้น (Ground control station : GCS) สนามบิน (Air field) ระบบการติดต่อสื่อสาร
(Data link) และระบบหรื อ อุ ป กรณ์ ต รวจจั บ (Payload/Sensor) ที่ ติ ด ตั้ ง กั บ อากาศยานไร้ ค นขั บ
เพื่ อ ปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ทั้ งในระดั บ ยุ ท ธศาสตร์ (Strategic level) ระดั บ ยุ ท ธการ (Operational level)
และระดับยุทธวิธี (Tactical level) โดยมีขอบเขตภารกิจครอบคลุมทั้ งการปฏิบัติการรบ (Combat)
และการปฏิ บั ติ ก ารที่ มิ ใ ช่ ก ารรบ (Non-combat) เช่ น การปฏิ บั ติ ก ารข่ า วกรอง การเฝ้ า ตรวจ
การลาดตระเวน การค้นหาและการชี้เป้าหมาย (ISTAR) การค้นหาและช่วยชีวิตในพื้นที่การรบ (CSAR)
การสนับสนุนการปฏิบัติทางอากาศ (Air operation support) การสนับสนุนการปฏิ บัติการภาคพื้น
(Ground operation support) การปฏิบัติการสงครามอิเล็กทรอนิกส์ (EW) การปฏิบัติกิจเฉพาะพิเศษ
(Special task) และการสนั บ สนุ น การป ฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ให้ กั บ เห ล่ า ทั พ อื่ น (Joint operation)
หรือสนับสนุนหน่วยปฏิบัติภาครัฐในพื้นที่ (MOOTW) รวมทั้งการวางแผน อำนวยการ ประสานงาน
ควบคุม กำกับดูแล ตลอดจนบริหารจัดการเกี่ยวกับการบังคับอากาศยานไร้คนขับ
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ วางแผนปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ เกี่ ย วกั บ ชนิ ด ของภารกิ จ ความมุ่ ง หมาย สภาพอากาศ
การข่าวกรองทางอากาศ คำแนะนำเกี่ยวกับการบิน รายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทาง แผนที่ และแผนการบิน
๒.๒ ตรวจก่อนทำการบินว่าระบบอากาศยานไร้คนขับและอุปกรณ์พร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจ
เช่น ตรวจรายการซ่อมบำรุง การชั่งดุล การเติมเชื้อเพลิง ตรวจเครื่องยนต์ ลำตัว พื้นบังคับ ตรวจภายใน
และภายนอกอากาศยาน เกี่ยวกับความเรียบร้อยของกลไกและโครงสร้าง ตรวจสถานีควบคุมภาคพื้น
ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์หรือระบบตรวจจับที่ติดตั้งอากาศยาน
๒.๓ บังคับอากาศยานไร้คนขับเพื่อปฏิบัติภารกิจบังคับอากาศยานให้ขับเคลื่อนวิ่งขึ้นลงได้
และบังคับอากาศยานในอากาศเพื่อปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย
๒.๔ ประสานการปฏิบัติภารกิจกับหน่วยเกี่ยวข้องขณะทำการบิน รายงานการปฏิบัติภารกิจ
สำเร็ จต่ อหน่ วยเหนื อ และรายงานให้ ท ราบถึ งสิ่ งที่ เกิ ดขึ้ นขณะทำการบิ นต่ อนายทหารการข่ าวและ
นายทหารยุทธการ
๒.๕ บั งคั บ บั ญ ชาและอำนวยการเกี่ ย วกั บ ธุ ร การ การฝึ ก การยุ ท ธการ การซ่ อ มบำรุ ง
และการพั ส ดุ และการปฏิ บั ติ งานด้ านยุท ธวิธีข องฝู งบิ น เช่ น อำนวยการ และประสานการปฏิ บั ติ
เกี่ยวกับการข่าวกรอง การเฝ้าตรวจและการลาดตระเวน เพื่อให้ภารกิจของหน่วยสัมฤทธิ์ผล
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารการบังคับอากาศยานไร้คนขับ ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารทั้งในและต่างประเทศ หรือเทียบเท่า และได้รับการ
บรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น

- ๔๔ ๓.๒ การฝึก
๓.๒.๑ สำเร็จหลักสูตรศิษย์ การบิน จากโรงเรียนการบิน และ/หรื อสำเร็จหลักสูตร
ผู้บังคับอากาศยานภายใน/ภายนอกของฝูงบิน หรือ หน่วยฝึกบินอากาศยานไร้คนขับของกองทัพอากาศ
หรือเทียบเท่า ผ่านการฝึกบินขั้นต้นและการฝึกปฏิบัติการของฝูงบินอากาศยานไร้คนขับ เป็นคุณสมบัติ
ที่จำเป็น
๓.๒.๒ สำเร็จหลักสูตรโรงเรียนเสนาธิ การทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
หรือหลักสูตรโรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติ
ที่จำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์
3.4 อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
นาวาอากาศตรี - นาวาอากาศเอก

- ๔๕ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
ลชทอ.๑๖๑๕ (ขั้นชำนาญมาก)
ผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับชั้นสูง
ลชทอ.๑๖๑๑ (แรกตั้ง)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
บังคับอากาศยานไร้คนขับ ณ สนามบินหรือพื้นที่ปฏิบัติการ โดยอากาศยานไร้คนขับนั้น
จะต้องทำการวิ่งขึ้นและลงสนามบิน โดยมีองค์ประกอบในการปฏิบัติภารกิจ ได้แก่ อากาศยานไร้คนขับ
(UAV) สถานีควบคุมภาคพื้น (Ground control station : GCS) สนามบิน (Air field) ระบบการติดต่อสื่อสาร
(Data link) และระบบหรื อ อุ ป กรณ์ ต รวจจั บ (Payload/Sensor) ที่ ติ ด ตั้ ง กั บ อากาศยานไร้ ค นขั บ
เพื่ อ ปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ทั้ งในระดั บ ยุ ท ธศาสตร์ (Strategic level) ระดั บ ยุ ท ธการ (Operational level)
และระดับยุทธวิธี (Tactical level) โดยมีขอบเขตภารกิจครอบคลุมทั้งการปฏิบัติการรบ (Combat)
และการปฏิ บั ติ ก ารที่ มิ ใ ช่ ก ารรบ (Non-combat) เช่ น การปฏิ บั ติ ก ารข่ า วกรอง การเฝ้ า ตรวจ
การลาดตระเวน การค้นหาและการชี้เป้าหมาย (ISTAR) การค้นหาและช่วยชีวิตในพื้นที่การรบ (CSAR)
การสนับสนุนการปฏิบัติทางอากาศ (Air operation support) การสนับสนุนการปฏิ บัติการภาคพื้น
(Ground operation support) การปฏิบัติการสงครามอิเล็กทรอนิกส์ (EW) การปฏิบัติกิจเฉพาะพิเศษ
(Special task) และการสนั บ สนุ น การป ฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ให้ กั บ เห ล่ า ทั พ อื่ น (Joint operation)
หรือสนับสนุนหน่วยปฏิบัติ ภาครัฐในพื้นที่ (MOOTW) รวมทั้งการวางแผน อำนวยการ ประสานงาน
ควบคุม กำกับดูแล ตลอดจนบริหารจัดการเกี่ยวกับการบังคับอากาศยานไร้คนขับ
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ วางแผนปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ เกี่ ย วกั บ ชนิ ด ของภารกิ จ ความมุ่ ง หมาย สภาพอากาศ
การข่าวกรองทางอากาศ คำแนะนำเกี่ยวกับการบิน รายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทาง แผนที่ และแผนการบิน
๒.๒ ตรวจก่อนทำการบินว่าระบบอากาศยานไร้คนขับและอุปกรณ์พร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจ
เช่น ตรวจรายการซ่อมบำรุง การชั่งดุล การเติมเชื้อเพลิง ตรวจเครื่องยนต์ ลำตัว พื้นบังคับ ตรวจภายใน
และภายนอกอากาศยาน เกี่ยวกับความเรียบร้อยของกลไกและโครงสร้าง ตรวจสถานีควบคุมภาคพื้น
ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์หรือระบบตรวจจับที่ติดตั้งอากาศยาน
๒.๓ บังคับอากาศยานไร้คนขับเพื่อปฏิบัติภารกิจบังคับ อากาศยานให้ขับเคลื่อนวิ่งขึ้นลงได้
และบังคับอากาศยานในอากาศเพื่อปฏิบัตภิ ารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย
๒.๔ ประสานการปฏิบัติภารกิจกับหน่วยเกี่ยวข้องขณะทำการบิน รายงานการปฏิบัติภารกิจ
สำเร็ จต่ อหน่ วยเหนื อ และรายงานให้ ท ราบถึ งสิ่ งที่ เกิ ดขึ้ นขณะทำการบิ นต่ อนายทหารการข่ าวและ
นายทหารยุทธการ
๒.๕ บั งคั บ บั ญ ชาและอำนวยการเกี่ ย วกั บ ธุ ร การ การฝึ ก การยุ ท ธการ การซ่ อ มบำรุ ง
และการพั ส ดุ และการปฏิ บั ติ งานด้ านยุท ธวิธีข องฝู งบิ น เช่ น อำนวยการ และประสานการปฏิ บั ติ
เกี่ยวกับการข่าวกรอง การเฝ้าตรวจและการลาดตระเวน เพื่อให้ภารกิจของหน่วยสัมฤทธิ์ผล
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารการบังคับอากาศยานไร้คนขับ ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารทั้งในและต่างประเทศ หรือเทียบเท่า และได้รับการ
บรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น

- ๔๖ ๓.๒ การฝึก
๓.๒.๑ สำเร็จหลักสูตรศิษย์ การบิน จากโรงเรียนการบิน และ/หรือ สำเร็จหลักสูตร
ผู้บังคับอากาศยานภายใน/ภายนอกของฝูงบิน หรือ หน่วยฝึกบินอากาศยานไร้คนขับของกองทัพอากาศ
หรือเทียบเท่า ผ่านการฝึกบินขั้นต้นและการฝึกปฏิบัติการของฝูงบินอากาศยานไร้คนขับ เป็นคุณสมบัติ
ที่จำเป็น
๓.๒.๒ สำเร็จหลักสูตรโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์
3.4 อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
เรืออากาศเอก - นาวาอากาศโท

- ๔๗ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
ลชทอ.๑๖๑๓ (ขั้นชำนาญ)
ผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับ
ลชทอ.๑๖๑๑ (แรกตั้ง)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
บังคับอากาศยานไร้คนขับ ณ สนามบินหรือพื้นที่ปฏิบัติการ โดยอากาศยานไร้คนขับนั้น
จะต้องทำการวิ่งขึ้นและลงสนามบิน โดยมีองค์ประกอบในการปฏิบัติภารกิจ ได้แก่ อากาศยานไร้คนขับ
(UAV) สถานีควบคุมภาคพื้น (Ground control station : GCS) สนามบิน (Air field) ระบบการติดต่อสื่อสาร
(Data link) และระบบหรื อ อุ ป กรณ์ ต รวจจั บ (Payload/Sensor) ที่ ติ ด ตั้ ง กั บ อากาศยานไร้ ค นขั บ
เพื่ อ ปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ทั้ งในระดั บ ยุ ท ธศาสตร์ (Strategic level) ระดั บ ยุ ท ธการ (Operational level)
และระดับยุทธวิธี (Tactical level) โดยมีขอบเขตภารกิจครอบคลุมทั้งการปฏิบัติการรบ (Combat)
และการปฏิ บั ติ ก ารที่ มิ ใ ช่ ก ารรบ (Non-combat) เช่ น การปฏิ บั ติ ก ารข่ า วกรอง การเฝ้ า ตรวจ
การลาดตระเวน การค้นหาและการชี้เป้าหมาย (ISTAR) การค้นหาและช่วยชีวิตในพื้นที่การรบ (CSAR)
การสนับสนุนการปฏิบัติทางอากาศ (Air operation support) การสนับสนุ นการปฏิบัติการภาคพื้น
(Ground operation support) การปฏิบัติการสงครามอิเล็กทรอนิกส์ (EW) การปฏิบัติกิจเฉพาะพิเศษ
(Special task) และการสนั บ สนุ น การป ฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ให้ กั บ เห ล่ า ทั พ อื่ น (Joint operation)
หรือสนับสนุนหน่วยปฏิบัติภาครัฐในพื้นที่ (MOOTW) รวมทั้งการวางแผน อำนวยการ ประสานงาน
ควบคุม กำกับดูแล ตลอดจนบริหารจัดการเกี่ยวกับการบังคับอากาศยานไร้คนขับ
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ ปฏิบัติภารกิจ เกี่ยวกับชนิดของภารกิจ ความมุ่งหมาย สภาพอากาศ การข่าวกรองทางอากาศ
คำแนะนำเกี่ยวกับการบิน รายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทาง แผนที่ และแผนการบิน
๒.๒ ตรวจก่อนทำการบินว่าระบบอากาศยานไร้คนขับและอุปกรณ์พร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจ
เช่น ตรวจรายการซ่อมบำรุง การชั่งดุล การเติมเชื้อเพลิง ตรวจเครื่องยนต์ ลำตัว พื้นบังคับ ตรวจภายใน
และภายนอกอากาศยาน เกี่ยวกับความเรียบร้อยของกลไกและโครงสร้าง ตรวจสถานีควบคุมภาคพื้น
ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์หรือระบบตรวจจับที่ติดตั้งอากาศยาน
๒.๓ บังคับอากาศยานไร้คนขับเพื่อปฏิบัติภารกิจบังคับ อากาศยานให้ขับเคลื่อนวิ่งขึ้นลงได้
และบังคับอากาศยานในอากาศเพื่อปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย
๒.๔ ประสานการปฏิบัติภารกิจกับหน่วยเกี่ยวข้องขณะทำการบิน รายงานการปฏิบัติภารกิจ
สำเร็ จต่ อหน่ วยเหนื อ และรายงานให้ ท ราบถึ งสิ่ งที่ เกิ ดขึ้ นขณะทำการบิ นต่ อนายทหารการข่ าวและ
นายทหารยุทธการ
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการบังคับอากาศยานไร้คนขับ ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารทั้งในและต่างประเทศ หรือเทียบเท่า และได้รับการ
บรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น

- ๔๘ ๓.๒ การฝึก
๓.๒.๑ สำเร็จหลักสูตรศิษย์ การบิน จากโรงเรียนการบิน และ/หรือ สำเร็จหลักสูตร
ผู้บังคับอากาศยานภายใน/ภายนอกของฝูงบิน หรือ หน่วยฝึกบินอากาศยานไร้คนขับของกองทัพอากาศ
หรือเทียบเท่า ผ่านการฝึกบินขั้นต้นและการฝึกปฏิบัติการของฝูงบินอากาศยานไร้คนขับ เป็นคุณสมบัติ
ที่จำเป็น
๓.๒.๒ สำเร็จหลักสูตรโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์
ทำการบินกับอากาศยานไร้คนขับมาแล้วติดต่อกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๖ เดือน
3.4 อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
เรืออากาศตรี - เรืออากาศเอก

ความชำนาญทหารอากาศจำพวกทหารควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
เลขหมายจำพวก ๑๗
คำนำ
แผนภูมิ
ความชำนาญทหารอากาศ
ลชทอ.
ชื่อความชำนาญ
๑๗๑๖
๑๗๑๕
๑๗๑๓
๑๗๒๓
๑๗๓๓

นายทหารควบคุมการปฏิบัติทางอากาศอาวุโส
นายทหารควบคุมการปฏิบัติทางอากาศชั้นสูง
นายทหารควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
(ควบคุมอากาศยานและแจ้งเตือน)
นายทหารควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ (บังคับการบิน)
นายทหารควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ (ยุทธการ)

หน้า
๕๐
๕๑

๕๒
๕๔
๕๖
๕๗
๕๘

- ๕๐ คำนำ
จำพวกทหารควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
จำพวกทหารควบคุ ม การปฏิ บั ติ ท างอากาศ หมายถึ ง ผู้ ที่ มี ค วามสามารถในสายงาน
การควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ซึ่งประกอบด้วย
ควบคุมอากาศยานและแจ้งเตือน อันได้แก่ การป้องกันภัยทางอากาศ การพิสูจน์ฝ่ายเป้าหมาย
การควบคุ ม การบิ น สกั ด กั้ น การควบคุ ม การบิ น ของอากาศยานในเขตป้ อ งกั น ภั ย ทางอากาศ
แนะนำอากาศยานที่ ป ฏิ บั ติภ ารกิ จป้ องกั น ภั ยทางอากาศ การปฏิ บั ติ การและการทำลายเป้ าหมาย
รวมถึงการประสานการปฏิบัติกับหน่วยป้องกันภัยทางอากาศเหล่าทัพ และฝ่ายพลเรือน
บั ง คั บ การบิ น อั น ได้ แ ก่ การบริ ก ารจราจรทางอากาศ การบริ ก ารข่ า วสารการบิ น
การควบคุมจราจรทางอากาศ และการประสานการปฏิบัติกับหน่วยบริการจราจรทางอากาศที่เกี่ยวข้อง
ยุท ธการ อันได้แก่ การวางแผน ประสานงาน และเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบั ติการทาง
อากาศยุทธวิธี การควบคุมทางอากาศยุทธวิธี การปฏิบัติการร่วม การฝึก และการประเมินผล

- ๕๑ แผนภูมิจำพวกทหารนายทหารสัญญาบัตร

นาวาอากากาศตรี - นาวาอากาศเอก

นายทหารควบคุมการปฏิบัติทางอากาศอาวุโส
๑๗๑๖
(ลชทอ.แรกตั้ง ๑๗๑๑)

หลักสูตรที่กองทัพอากาศกำหนด
หรือมีคุณสมบัติครบถ้วน

เรืออากาศเอก - นาวาอากาศโท

นายทหารควบคุมการปฏิบัติทางอากาศชั้นสูง
๑๗๑๕
(ลชทอ.แรกตั้ง ๑๗๑๑)

หลักสูตรที่กองทัพอากาศกำหนด

เรืออากาศตรี เรืออากาศเอก

นายทหารควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
(ควบคุมอากาศยานและแจ้งเตือน)
๑๗๑๓
(ลชทอ.แรกตัง้ ๑๗๑๑)

นายทหารควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
(บังคับการบิน)
๑๗๒๓
(ลชทอ.แรกตัง้ ๑๗๒๑)

นายทหารควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
(ยุทธการ)
๑๗๓๓
(ลชทอ.แรกตัง้ ๑๗๓๑)

- ๕๒ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
ลชทอ.๑๗๑๖ (ขั้นบริหาร)
นายทหารควบคุมการปฏิบัตทิ างอากาศอาวุโส
ลชทอ.๑๗๑๑ (แรกตั้ง)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
วางแผน อำนวยการ ประสานงาน ควบคุม กำกับดูแล ตลอดจนบริหารจัดการ และพัฒนา
โครงการเกี่ยวกับงานในสายงานควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
กำหนดนโยบาย แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
วางแผน อำนวยการ และติดต่อประสานเกี่ยวกับงานในสายงานควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
ควบคุม กำกับดูแล และให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานในสายงานควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
เสนอแนะ และให้คำปรึกษาแก่ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานในสายงานควบคุมการปฏิบัติ

๒.๑
๒.๒
๒.๓
๒.๔
ทางอากาศ
๒.๕ วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการปฏิบัติเกี่ยวกับงานในสายงานควบคุมการปฏิบัติ
ทางอากาศ
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริห ารการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จ การศึ ก ษาจากโรงเรีย นทหารทั้ งในและต่ างประเทศ หรือเที ยบเท่ า
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ มีพื้นฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไปในสาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม, วิ ศ วกรรมไฟฟ้ า , วิ ศ วกรรมคอมพิ ว เตอร์ , วิ ศ วกรรมอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ , คอมพิ ว เตอร์ ,
วิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ , มนุษย์ศาสตร์ (เอกภาษาอังกฤษ) หรือ
สาขาอื่นที่เทียบเท่า เป็นคุณสมบัตทิ ี่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
๓.๒.๑ ผู้ ที่ ไม่ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาตามข้ อ ๓.๑.๑ ต้ อ งสำเร็ จ การศึ ก ษาจากโรงเรี ย น
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๒ สำเร็จหลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ,
หลักสูตรโรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า หรือมีคุณสมบัติ
ตามที่กำหนดไว้ในหมวด ๓ ข้อ ๒๐.๑.๓ ของระเบียบนี้ เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๓ สำเร็จหลักสูตรการควบคุมการบินในระบบควบคุมอากาศยานและแจ้งเตือน,
หลักสูตรการควบคุมการบินสกัดกั้น, หลักสูตรการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ, หลักสูตรการป้องกัน
ทางอากาศอัตโนมัติ, หลักสูตรการควบคุมจราจรทางอากาศ เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๓ ประสบการณ์
๓.๓.๑ ผู้ที่ได้รับเลขหมายความชำนาญทหารอากาศระดับ ๖ ของจำพวกทหารอื่นแล้ว
ต้องปฏิบัติงานในสายงานควบคุมการปฏิบัติทางอากาศติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน
เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น

- ๕๓ ๓.๓.๒ ผู้ที่ได้รับเลขหมายความชำนาญทหารอากาศระดับ ๖ ของจำพวกทหารอื่นแล้ว
และสำเร็จหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งตามข้อ ๓.๒.๓ ต้องปฏิบัติงานในสายงานควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
ติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๖ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
เป็นผู้ที่มีใบอนุญาตควบคุมการจราจรทางอากาศ ซึ่งออกให้โดยกรมการขนส่งทางอากาศ
เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๔. เกณฑ์การครองยศ
นาวาอากาศตรี - นาวาอากาศเอก

- ๕๔ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
ลชทอ.๑๗๑๕ (ขั้นชำนาญมาก)
นายทหารควบคุมการปฏิบัติทางอากาศชั้นสูง
ลชทอ.๑๗๑๑ (แรกตั้ง)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
วางแผน อำนวยการ ประสานงาน ควบคุม กำกับดูแล และดำเนินการเกี่ยวกับงานในสายงาน
ควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
กำหนดแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
วางแผน อำนวยการ และติดต่อประสานเกี่ยวกับงานในสายงานควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
ควบคุม กำกับดูแล และให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานในสายงานควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
เสนอแนะ และให้คำปรึกษาแก่ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานในสายงานควบคุมการปฏิบัติ

๒.๑
๒.๒
๒.๓
๒.๔
ทางอากาศ
๒.๕ วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการปฏิบัติเกี่ยวกับงานในสายงานควบคุมการปฏิบัติ
ทางอากาศ
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จ การศึ ก ษาจากโรงเรีย นทหารทั้ งในและต่ างประเทศ หรือ เที ย บเท่ า
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ มีพื้นฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม, วิ ศ วกรรมไฟฟ้ า , วิ ศ วกรรมคอมพิ ว เตอร์ , วิ ศ วกรรมอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ , คอมพิ ว เตอร์ ,
วิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ , มนุษย์ศาสตร์ (เอกภาษาอังกฤษ) หรือ
สาขาอื่นที่เทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
๓.๒.๑ ผู้ ที่ ไม่ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาตามข้ อ ๓.๑.๑ ต้ อ งสำเร็จ การศึ ก ษาจากโรงเรีย น
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๒ สำเร็จหลักสูตรโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๓ สำเร็จหลักสูตรการควบคุมการบินในระบบควบคุมอากาศยานและแจ้งเตือน,
หลักสูตรการควบคุมการบินสกัดกั้น, หลักสูตรการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ, หลักสูตรการป้องกัน
ทางอากาศอัตโนมัติ, หลักสูตรการควบคุมจราจรทางอากาศ เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๓ ประสบการณ์
๓.๓.๑ ผู้ที่ได้รับเลขหมายความชำนาญทหารอากาศระดับ ๕ ของจำพวกทหารอื่นแล้ว
ต้องปฏิบัติงานในสายงานควบคุมการปฏิบัติทางอากาศติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒๔ เดือน
เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น

- ๕๕ ๓.๓.๒ ผู้ที่ได้รับเลขหมายความชำนาญทหารอากาศระดับ ๕ ของจำพวกทหารอื่นแล้ว
และสำเร็จหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งตามข้อ ๓.๒.๓ ต้องปฏิบัติงานในสายงานควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
ติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
เป็นผู้ที่มีใบอนุญาตควบคุมการจราจรทางอากาศ ซึ่งออกให้โดยกรมการขนส่งทางอากาศ
เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๔. เกณฑ์การครองยศ
เรืออากาศเอก - นาวาอากาศโท

- ๕๖ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
ลชทอ.๑๗๑๓ (ขั้นชำนาญ)
นายทหารควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ (ควบคุมอากาศยานและแจ้งเตือน) ลชทอ.๑๗๑๑ (แรกตั้ง)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ดำเนินการ ประสานงาน ควบคุม และกำกับดูแลเกี่ยวกับงานควบคุมอากาศยานและแจ้งเตือน
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ ดำเนินการเกี่ยวกับงานควบคุมอากาศยานและแจ้งเตือน
๒.๒ ประสานงาน และติดตามเกี่ยวกับงานควบคุมอากาศยานและแจ้งเตือน
๒.๓ ควบคุม กำกับดูแล การดำเนินการเกี่ยวกับงานควบคุมอากาศยานและแจ้งเตือน
๒.๔ เสนอแนะผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานควบคุมอากาศยานและแจ้งเตือน
๓. คุณสมบัติ
มี ความรู้ค วามเข้ าใจเกี่ ยวกั บ การบริห ารจั ดการในงานควบคุ ม อากาศยานและแจ้งเตื อ น
ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็ จ การศึ ก ษาจากโรงเรี ย นทหารทั้ งในและต่ า งประเทศหรื อ เที ย บเท่ า
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ มีพื้นฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม, วิ ศ วกรรมไฟฟ้ า , วิ ศ วกรรมคอมพิ ว เตอร์ , วิ ศ วกรรมอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ , คอมพิ ว เตอร์ ,
วิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นที่เทียบเท่า เป็นคุณสมบัติ
ที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
๓.๒.๑ ผู้ ที่ ไม่ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาตามข้ อ ๓.๑.๑ ต้ อ งสำเร็จ การศึ ก ษาจากโรงเรีย น
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๒ สำเร็จหลักสูตรการควบคุมการบินในระบบควบคุมอากาศยานและแจ้งเตือน,
หลักสูตรการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ, หลักสูตรการป้องกันทางอากาศอัตโนมัติ เป็นคุณสมบัติ
ที่ตอ้ งการ
๓.๓ ประสบการณ์
ปฏิ บั ติ ง านควบคุ ม อากาศยานและแจ้ ง เตื อ นมาแล้ ว ติ ด ต่ อ กั น เป็ น ระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า ๒๑ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
เรืออากาศตรี - เรืออากาศเอก

- ๕๗ ความชานาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
ลชทอ.๑๗๒๓ (ขั้นชานาญ)
นายทหารควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ (บังคับการบิน)
ลชทอ.๑๗๒๑ (แรกตั้ง)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชานาญโดยย่อ
มี ค วามสามารถในการควบคุ ม จราจรทางอากาศ การบริ ก ารข่ าวสารการบิ น อั น ได้ แ ก่
การจัดการระเบียบการควบคุมจราจรทางอากาศ การบริการข่าวสารการบิน และบังคับบัญชาหน่วย
บริการจราจรทางอากาศ
๒. หน้าที่และความรับผิดชอบ
๒.๑ ดาเนินการเกี่ยวกับงานควบคุมจราจรทางอากาศ และการบริการข่าวสารการบิน
๒.๒ ประสานงานและติดตามเกี่ยวกับงานการควบคุมจราจรทางอากาศ และบริการข่าวสารการบิน
๒.๓ ควบคุ ม ก ากั บ ดู แ ล การด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ งานการควบคุ ม จราจรทางอากาศ
และบริการข่าวสารการบิน
๒.๔ เสนอแนะผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานการควบคุมจราจรทางอากาศ และบริการข่าวสารการบิน
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ การบริห ารจัดการในงานการควบคุมจราจรทางอากาศและ
บริการข่าวสารการบิน ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ ส าเร็ จ การศึ ก ษาจากโรงเรีย นทหารทั้ งในและต่ างประเทศ หรือ เที ย บเท่ า
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จาเป็น
๓.๑.๒ มีพื้นฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม, วิ ศ วกรรมไฟฟ้ า , วิ ศ วกรรมคอมพิ ว เตอร์ , วิศ วกรรมอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ , คอมพิ ว เตอร์ ,
วิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ , มนุษย์ศาสตร์ (เอกภาษาอังกฤษ) หรือ
สาขาอื่นที่เทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
๓.๒.๑ ผู้ ที่ ไม่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาตามข้ อ ๓.๑.๑ ต้ อ งส าเร็จ การศึ ก ษาจากโรงเรี ย น
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จาเป็น
๓.๒.๒ สาเร็จหลักสูตรการควบคุมจราจรทางอากาศ เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๓ ประสบการณ์
ปฏิ บั ติ ง านบั ง คั บ การบิ น มาแล้ ว ติ ด ต่ อ กั น เป็ น ระยะเวลาไม่ น้ อ ยกว่ า ๒๑ เดื อ น
เป็นคุณสมบัติที่จาเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
เป็นผู้มีใบอนุญาตควบคุมการจราจรทางอากาศ ซึ่งออกให้โดยกรมการขนส่งทางอากาศ
เป็นคุณสมบัติที่จาเป็น
๔. เกณฑ์การครองยศ
เรืออากาศตรี - เรืออากาศเอก

- ๕๘ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
ลชทอ.๑๗๓๓ (ขั้นชำนาญ)
นายทหารควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ (ยุทธการ)
ลชทอ.๑๗๓๑ (แรกตั้ง)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
มีความสามารถในการปฏิบัติทางอากาศยุทธวิธี อันได้แก่ การควบคุมทางอากาศยุทธวิธี
การปฏิบัติการร่วม การฝึก และการประเมินผล
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ รวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติทางอากาศ สมรรถนะ ตลอดจนขีดความสามารถของ
อาวุธ และยุทโธปกรณ์ในการวางแผนปฏิบัติการทางอากาศ
๒.๒ ประสานงานและเสนอแนะในการปฏิบัติการทางอากาศให้เป็นไปตามคำสั่งและแผนที่กำหนด
๒.๓ เป็นกำลังพลทดแทนประเภทยุทธการในหน่วยควบคุมทางอากาศยุทธวิธี
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการในงานการควบคุมจราจรทางอากาศและ
บริการข่าวสารการบิน ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จ การศึ ก ษาจากโรงเรีย นทหารทั้ งในและต่ างประเทศ หรื อ เที ย บเท่ า
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ มีพื้นฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม, วิ ศ วกรรมไฟฟ้ า , วิ ศ วกรรมคอมพิ ว เตอร์ , วิ ศ วกรรมอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ , คอมพิ ว เตอร์ ,
วิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์, มนุษย์ศาสตร์ (เอกภาษาอังกฤษ) หรือ
สาขาอื่นที่เทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
ผู้ที่ ไม่ สำเร็จการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๑ ต้องสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายทหาร
ชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์
ปฏิ บั ติ ง านด้ า นยุ ท ธการมาแล้ ว ติ ด ต่ อ กั น เป็ น ระยะเวลาไม่ น้ อ ยกว่ า ๑๒ เดื อ น
เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
เรืออากาศตรี - เรืออากาศเอก

ความชำนาญทหารอากาศจำพวกทหารปฏิบัติการทางอวกาศ
เลขหมายจำพวก ๑๘
คำนำ
แผนภูมิ
ความชำนาญทหารอากาศ
ลชทอ.
ชื่อความชำนาญ
๑๘๑๖
๑๘๑๕
๑๘๑๓

นายทหารปฏิบัติการทางอวกาศอาวุโส
นายทหารปฏิบัติการทางอวกาศชั้นสูง
นายทหารปฏิบัติการทางอวกาศ

หน้า
๖๐
๖๑

๖๒
๖๔
๖๖

- ๖๐ คำนำ
จำพวกทหารปฏิบัติการทางอวกาศ
จำพวกทหารปฏิ บั ติ ก ารทางอวกาศ หมายถึ ง ผู้ ที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถในหน้ าที่ ท างด้ า น
การปฏิ บั ติ ก ารทางอวกาศ ได้ แ ก่ การปฏิ บั ติ ก ารทางอวกาศ การเฝ้ า ระวั งทางอวกาศ การลาดตระเวน
และเฝ้ า ตรวจทางอวกาศ และการสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ทางอวกาศ โดยดำเนิ น การเกี่ ย วกั บ แผน
และการพั ฒ นากิ จ การอวกาศ กรรมวิธีข้ อ มู ล ทางอวกาศ การจัด ทำฐานข้ อ มู ล ดาวเที ย มและวัต ถุ อ วกาศ
การปฏิบัติการโดยใช้ระบบปฏิบัติการดาวเทียมและระบบตรวจจับภาคอวกาศ การจัดทำฐานข้อมูลทางอวกาศ
การเตรียมกำลังพล ยุทโธปกรณ์ การซ่อมบำรุง สร้าง ผลิต ระบบปฏิบัติการทางอวกาศ และการพัสดุ รวมถึง
การประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานภายในและภายนอกกองทัพอากาศ

- ๖๑ แผนภูมิจำพวกทหารนายทหารสัญญาบัตร

นาวาอากาศตรี - นาวาอากาศเอก

นายทหารปฏิบัติการทางอวกาศอาวุโส
๑๘๑๖
(ลชทอ.แรกตั้ง ๑๘๑๑)

หลักสูตรที่กองทัพอากาศกำหนด
หรือมีคุณสมบัติครบถ้วน

เรืออากาศเอก - นาวาอากาศโท

นายทหารปฏิบัติการทางอวกาศชั้นสูง
๑๘๑๕
(ลชทอ.แรกตั้ง ๑๘๑๑)

หลักสูตรที่กองทัพอากาศกำหนด
หรือมีคุณสมบัติครบถ้วน

เรืออากาศตรี - เรืออากาศเอก

นายทหารปฏิบัติการทางอวกาศ
๑๘๑๓
(ลชทอ.แรกตั้ง ๑๘๑๑)

- ๖๒ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
ลชทอ.๑๘๑๖ (ขั้นบริหาร)
นายทหารปฏิบัติการทางอวกาศอาวุโส
ลชทอ.๑๘๑๑ (แรกตั้ง)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
วางแผน อำนวยการ ประสานงาน ควบคุม กำกับดูแล ตลอดจนบริหารจัดการและพัฒนาโครงการ
เกี่ยวกับงานในสายงานด้านปฏิบัติการทางอวกาศ
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ กำหนดนโยบาย แนวทางการปฏิ บั ติ และพั ฒ นาโครงการเกี่ ย วกั บ งานในส ายงาน
ด้านปฏิบัติการทางอวกาศ
๒.๒ วางแผน อำนวยการ และติดต่อประสานเกี่ยวกับงานในสายงานด้านปฏิบัติการทางอวกาศ
๒.๓ ควบคุม กำกับดูแล และให้คำแนะนำ เกี่ยวกับงานในสายงานด้านปฏิบัติการทางอวกาศ
๒.๔ เสนอแนะ และให้คำปรึกษาแก่ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานในสายงานด้านปฏิบัติการทางอวกาศ
๒.๕ วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการปฏิบัติเกี่ยวกับงานในสายงานด้านปฏิบัติการทางอวกาศ
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการและปฏิบัติการในสายงานด้านปฏิบัติการทางอวกาศ
ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารทั้งในและต่างประเทศ หรือเทียบเท่าและได้ รับ
การบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ มี พื้ น ฐานการศึ กษาระดั บปริ ญ ญาตรี หรื อเที ยบเท่ าขึ้ นไป ในสาขาอื่ นที่ สำนั กงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง เป็นคุณสมบัติที่ตอ้ งการ ดังนี้
๓.๑.๒.๑ ในสาขาวิ ชาวิ ศวกรรมศาสตร์ (วิ ศวกรรมไฟฟ้ า, วิ ศวกรรมไฟฟ้ าสื่ อสาร,
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์, วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม, วิศวกรรมโทรคมนาคม, วิศวกรรมระบบควบคุม,
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมอากาศยาน, วิศวกรรมอวกาศ)
๓.๑.๒.๒ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ฟิสิกส์, ดาราศาสตร์, เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์, คอมพิวเตอร์, คณิตศาสตร์
๓.๑.๒.๓ ในสาขาวิชาการสื่อสารและโทรคมนาคม, การบินและอวกาศ, การจัดการ
คอมพิวเตอร์
๓.๒ การฝึก
๓.๒.๑ ผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๑ ต้องสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายทหาร
ชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๒ สำเร็จหลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ, หลักสูตร
โรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า หรือมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้
ในหมวด ๓ ข้อ ๒๐.๑.๓ ของระเบียบนี้ เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๓ สำเร็จหลักสูตรของสายวิทยาการปฏิบัติการทางอวกาศ เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ

- ๖๓ ๓.๓ ประสบการณ์
ผู้ที่ได้รับเลขหมายความชำนาญทหารอากาศระดับ ๖ ของจำพวกทหารอื่นแล้ว ต้องปฏิบตั ิงาน
ในสายงานด้านปฏิบัติการทางอวกาศติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน เป็นคุณสมบัติที่
จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ ๔. เกณฑ์การครองยศ
นาวาอากาศตรี - นาวาอากาศเอก

- ๖๔ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
ลชทอ.๑๘๑๕ (ขั้นชำนาญมาก)
นายทหารปฏิบัติการทางอวกาศชั้นสูง
ลชทอ.๑๘๑๑ (แรกตั้ง)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
วางแผน อำนวยการ ประสานงาน ควบคุ ม กำกับ ดู แล และดำเนิ น การเกี่ย วกั บ งานใน สายงาน
ด้านปฏิบัติการทางอวกาศ
๒.๑
๒.๒
๒.๓
๒.๔
๒.๕

๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
กำหนดแนวทางการปฏิบัติ และดำเนินการเกี่ยวกับงานในสายงานด้านปฏิบัติการทางอวกาศ
วางแผน อำนวยการ และติดต่อประสานเกี่ยวกับงานในสายงานด้านปฏิบัติการทางอวกาศ
ควบคุม กำกับดูแล และให้คำแนะนำ เกี่ยวกับงานในสายงานด้านปฏิบัติการทางอวกาศ
เสนอแนะ และให้คำปรึกษาแก่ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานในสายงานด้านปฏิบัติการทางอวกาศ
วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการปฏิบัติเกี่ยวกับงานในสายงานด้านปฏิบัติการทางอวกาศ

๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการและปฏิบัติงานในสายงานด้านปฏิบัติการทางอวกาศ
ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จการศึกษาจากโรงเรี ยนทหารทั้งในและต่างประเทศ หรือเทียบเท่า และได้รับ
การบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ มี พื้ น ฐานการศึ กษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี หรื อเที ยบเท่ าขึ้ น ไปในสาขาอื่ น ที่ สำนั กงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ ดังนี้
๓.๑.๒.๑ ในสาขาวิ ชาวิ ศวกรรมศาสตร์ (วิ ศวกรรมไฟฟ้ า, วิ ศวกรรมไฟฟ้ าสื่ อสาร,
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์, วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม, วิศวกรรมโทรคมนาคม, วิศวกรรมระบบควบคุม,
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมอากาศยาน, วิศวกรรมอวกาศ)
๓.๑.๒.๒ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ฟิสิกส์, ดาราศาสตร์, เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์, คอมพิวเตอร์, คณิตศาสตร์
๓.๑.๒.๓ ในสาขาวิชาการสื่อสารและโทรคมนาคม, การบินและอวกาศ, การจัดการ
คอมพิวเตอร์
๓.๒ การฝึก
๓.๒.๑ ผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๑ ต้องสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายทหาร
ชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๒ สำเร็ จ หลั ก สู ต รโรงเรี ย นนายทหารชั้ น ผู้ บั ง คั บ ฝู ง กรมยุ ท ธศึ ก ษาทหารอากาศ
เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๓ สำเร็จหลักสูตรของสายวิทยาการปฏิบัติการทางอวกาศหรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติ
ที่ต้องการ

- ๖๕ ๓.๓ ประสบการณ์
ผู้ที่ได้รับเลขหมายความชำนาญทหารอากาศระดับ ๕ ของจำพวกทหารอื่นแล้ว ต้องปฏิบัติงาน
ในสายงานด้านปฏิบัติการทางอวกาศติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน เป็นคุณสมบัติที่
จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
เรืออากาศเอก - นาวาอากาศโท

- ๖๖ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
ลชทอ.๑๘๑๓ (ขั้นชำนาญ)
นายทหารปฏิบัติการทางอวกาศ
ลชทอ.๑๘๑๑ (แรกตั้ง)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ดำเนินการ ประสานงาน ควบคุม และกำกับดูแล เกี่ยวกับงานในสายงานด้านปฏิบัติการทางอวกาศ
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ ดำเนินการเกี่ยวกับงานในสายงานด้านปฏิบัติการทางอวกาศ
๒.๒ ประสานงาน และติดตามเกี่ยวกับงานในสายงานด้านปฏิบัติการทางอวกาศ
๒.๓ ควบคุม กำกับดูแล การดำเนินการเกี่ยวกับงานในสายงานด้านปฏิบัติการทางอวกาศ
๒.๔ เสนอแนะผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานในสายงานด้านปฏิบัติการทางอวกาศ
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการและปฏิบัติงานในสายงานด้านปฏิบัติการทางอวกาศ
ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จการศึก ษาจากโรงเรียนทหารทั้งในและต่างประเทศหรือเทียบเท่า และได้รับ
การบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ มี พื้ น ฐานการศึ กษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี หรื อเที ยบเท่ าขึ้ น ไปในสาขาอื่ น ที่ สำนั กงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ ดังนี้
๓.๑.๒.๑ ในสาขาวิ ชาวิ ศวกรรมศาสตร์ (วิ ศวกรรมไฟฟ้ า, วิ ศวกรรมไฟฟ้ าสื่ อสาร,
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์, วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม, วิศวกรรมโทรคมนาคม, วิศวกรรมระบบควบคุม,
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมอากาศยาน, วิศวกรรมอวกาศ)
๓.๑.๒.๒ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ฟิสิกส์, ดาราศาสตร์, เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์, คอมพิวเตอร์, คณิตศาสตร์
๓.๑.๒.๓ ในสาขาวิชาการสื่อสารและโทรคมนาคม, การบินและอวกาศ, การจัดการ
คอมพิวเตอร์
๓.๒ การฝึก
๓.๒.๑ ผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๑ ต้องสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายทหาร
ชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๒ สำเร็จหลักสูตรของสายวิทยาการปฏิบัติการทางอวกาศ เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๓ ประสบการณ์
ปฏิบัติงานในสายงานด้านปฏิบัติการทางอวกาศติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน
เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ ๔. เกณฑ์การครองยศ
เรืออากาศตรี - เรืออากาศเอก

ความชำนาญทหารอากาศจำพวกทหารนิรภัย
เลขหมายจำพวก ๒๔
คำนำ
แผนภูมิ
ความชำนาญทหารอากาศ
ลชทอ.
ชื่อความชำนาญ
๒๔๑๖
๒๔๑๕
๒๔๑๓

นายทหารนิรภัยอาวุโส
นายทหารนิรภัยชั้นสูง
นายทหารนิรภัย

หน้า
๖๘
๖๙

๗๐
๗๑
๗๒

- ๖๘ คำนำ
จำพวกทหารนิรภัย
จำพวกทหารนิรภัย หมายถึง ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสายงานนิรภัย ได้แก่ การดำเนิน
กิ จ กรรมป้ อ งกั น อุ บั ติ เหตุ การส่ ง เสริ ม ความปลอดภั ย การตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภั ย
การรายงานอันตราย การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การให้การศึกษาอบรมนิรภัยการบินและภาคพื้น
การวิเคราะห์ข้อมูลนิรภัย การสอบสวน และการวิเคราะห์หาสาเหตุอุบัติเหตุการบินและภาคพื้น

- ๖๙ แผนภูมิจำพวกทหารนายทหารสัญญาบัตร

นาวาอากาศตรี - นาวาอากาศเอก

นายทหารนิรภัยอาวุโส
๒๔๑๖
(ลชทอ.แรกตั้ง ๒๔๑๑)

หลักสูตรที่กองทัพอากาศกำหนด
หรือมีคุณสมบัติครบถ้วน

เรืออากาศเอก - นาวาอากาศโท

นายทหารนิรภัยชั้นสูง
๒๔๑๕
(ลชทอ.แรกตั้ง ๒๔๑๑)

หลักสูตรที่กองทัพอากาศกำหนด

เรืออากาศตรี - เรืออากาศเอก

นายทหารนิรภัย
๒๔๑๓
(ลชทอ.แรกตั้ง ๒๔๑๑)

- ๗๐ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
ลชทอ.๒๔๑๖ (ขั้นบริหาร)
นายทหารนิรภัยอาวุโส
ลชทอ.๒๔๑๑ (แรกตั้ง)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
วางแผน อำนวยการ ประสานงาน ควบคุม กำกับดูแล พัฒนาโครงการนิรภัย ให้การศึกษา
อบรม ส่งเสริม ความปลอดภั ย วิเคราะห์ ห าสาเหตุอุบั ติเหตุ และเสนอแนะการดำเนิ น การเกี่ ยวกั บ
สายงานนิรภัย
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ อำนวยการและพั ฒ นาโครงการเกี่ ย วกั บ การป้ อ งกั น อุ บั ติ เหตุ การส่ งเสริ ม ความ
ปลอดภัยการพัฒนาวิทยาการนิรภัย และการวิเคราะห์หาสาเหตุอุบัติเหตุ
๒.๒ ประสานงานในการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสายงานนิรภัย
๒.๓ ควบคุ ม กำกั บ ดู แ ลการดำเนิ น งานในสายงานด้ า นนิ ร ภั ย ให้ เป็ น ไปตามแผนงาน
และโครงการ
๒.๔ ให้การศึกษาอบรม เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับนิรภัย
๒.๕ เสนอแนะผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการดำเนินงานของสายงานนิรภัย
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจการนิรภัย ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จ การศึ ก ษาจากโรงเรีย นทหารทั้ งในและต่ างประเทศ หรือ เที ย บเท่ า
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ มีพื้นฐานการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานนิรภัย เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
๓.๒.๑ ผู้ ที่ ไม่ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาตามข้ อ ๓.๑.๑ ต้ อ งสำเร็ จ การศึ ก ษาจากโรงเรี ย น
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๒ สำเร็จหลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ,
หลักสูตรโรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า หรือมีคุณสมบัติ
ตามที่กำหนดไว้ในหมวด ๓ ข้อ ๒๐.๑.๓ ของระเบียบนี้ เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๓ สำเร็จหลักสูตรนายทหารนิรภัยการบิน และ/หรือ นายทหารนิรภัย ภาคพื้น
เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๓ ประสบการณ์
ผู้ ที่ ได้ รั บ เลขหมายความชำนาญทหารอากาศระดั บ ๖ ของจำพวกทหารอื่ น แล้ ว
ต้องสำเร็จการศึกษาหลั กสู ตรนายทหารนิ รภัยการบิ น และ/หรือหลักสูตรนายทหารนิ รภัยภาคพื้ น
และปฏิ บั ติ ง านในสายงานด้ า นนิ ร ภั ย ติ ด ต่ อ กั น มาแล้ ว เป็ น ระยะเวลาไม่ น้ อ ยกว่ า ๑๒ เดื อ น
เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
นาวาอากาศตรี - นาวาอากาศเอก

- ๗๑ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
ลชทอ.๒๔๑๕ (ขั้นชำนาญมาก)
นายทหารนิรภัยชั้นสูง
ลชทอ.๒๔๑๑ (แรกตั้ง)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
วางแผน ประสานงาน ควบคุม กำกับดูแล กำหนดโครงการ ให้การศึกษาอบรม เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์การป้องกันอุบัติเหตุ และเสนอแนะการดำเนินการเกี่ยวกับสายงานนิรภัย
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ วางแผน กำหนดโครงการนิ รภั ย ดำเนิ น กิ จกรรมนิ รภั ย ค้ น คว้า วิเคราะห์ พั ฒ นา
วิทยาการนิรภัย การตรวจนิรภัย การส่งเสริมความปลอดภัย และเสนอแนะการป้องกันอุบัติเหตุเกี่ยวกับ
สายงานนิรภัย
๒.๒ ประสานงานในการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสายงานนิรภัย
๒.๓ ควบคุม กำกับดูแลการดำเนินงานในสายงานด้านนิรภัย
๒.๔ ให้การศึกษาอบรม เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับนิรภัย
๒.๕ เสนอแนะผู้บงั คับบัญชาเกี่ยวกับการดำเนินงานของสายงานนิรภัย
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจการนิรภัย ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จ การศึ ก ษาจากโรงเรีย นทหารทั้ งในและต่ างประเทศ หรือ เที ย บเท่ า
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ มีพื้นฐานการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานนิรภัย เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
๓.๒.๑ ผู้ ที่ ไม่ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาตามข้ อ ๓.๑.๑ ต้ อ งสำเร็ จ การศึ ก ษาจากโรงเรี ย น
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๒ สำเร็จหลักสูตรโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๓ สำเร็จหลักสูตรนายทหารนิรภัยการบิน และ/หรือ นายทหารนิรภัยภาคพื้น
เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๓ ประสบการณ์
ผู้ ที่ ได้ รั บ เลขหมายความชำนาญทหารอากาศระดั บ ๕ ของจำพวกทหารอื่ น แล้ ว
ต้องสำเร็จการศึกษาหลั กสู ตรนายทหารนิ ร ภัยการบิ น และ/หรือหลักสูตรนายทหารนิ รภัยภาคพื้ น
และปฏิ บั ติ ง านในสายงานด้ า นนิ ร ภั ย ติ ด ต่ อ กั น มาแล้ ว เป็ น ระยะเวลาไม่ น้ อ ยกว่ า ๑๒ เดื อ น
เป็นคุณสมบัติทจี่ ำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
เรืออากาศเอก - นาวาอากาศโท

- ๗๒ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
ลชทอ.๒๔๑๓ (ขั้นชำนาญ)
นายทหารนิรภัย
ลชทอ.๒๔๑๑ (แรกตั้ง)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
มี ค วามสามารถในการดำเนิ น งานนิ ร ภั ย ประสานงาน ควบคุ ม กำกั บ ดู แ ล เสนอแนะ
ให้การศึกษาอบรม การตรวจนิรภัย การรายงานอันตราย เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การป้องกันอุบัติเหตุ
และการวิเคราะห์หาสาเหตุอุบัติเหตุ
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสำนักงานนิรภัย รวบรวมข้อมูล จัดทำสถิติ วิเคราะห์ข้อมูลนิรภัย
วางแผนการตรวจสำรวจนิรภัย รายงานผลการตรวจสำรวจนิรภัย จัดหาและแจกจ่ายสื่อประชาสัมพันธ์
ด้านนิรภัย ส่งเสริม การป้ องกันอุบั ติเหตุ วิเคราะห์หาสาเหตุอุบั ติเหตุ และรายงานผลการวิเคราะห์
หาสาเหตุอุบัติเหตุ
๒.๒ ประสานงานในการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสายงานนิรภัย
๒.๓ ควบคุม กำกับดูแลการดำเนินงานในสายงานด้านนิรภัย
๒.๔ เสนอแนะผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุ
๒.๕ ให้การศึกษาอบรม เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับนิรภัย
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจการนิรภัย ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จ การศึ ก ษาจากโรงเรีย นทหารทั้ งในและต่ างประเทศ หรือ เที ย บเท่ า
และได้รบั การบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ มีพื้นฐานการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานนิรภัย เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
๓.๒.๑ ผู้ ที่ ไม่ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาตามข้ อ ๓.๑.๑ ต้ อ งสำเร็ จ การศึ ก ษาจากโรงเรี ย น
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๒ สำเร็จหลักสูตรนายทหารนิรภัย การบิน และ/หรือ นายทหารนิรภัยภาคพื้น
เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๓ ประสบการณ์
ผู้ที่ ได้รับ เลขหมายความชำนาญทหารอากาศของจำพวกทหารอื่น แล้ว ต้องสำเร็จ
การศึกษาหลักสูตรนายทหารนิรภัยการบิน และ/หรือหลักสูตรนายทหารนิรภัยภาคพื้น และปฏิบัติงาน
ในสายงานด้านนิรภัยติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
เรืออากาศตรี - เรืออากาศเอก

ความชำนาญทหารอากาศจำพวกทหารอุตุนิยมวิทยา
เลขหมายจำพวก ๒๕
คำนำ
แผนภูมิ
ความชำนาญทหารอากาศ
ลชทอ.
ชื่อความชำนาญ
๒๕๑๖
๒๕๑๕
๒๕๑๓

นายทหารอุตุนิยมวิทยาอาวุโส
นายทหารอุตุนิยมวิทยาชั้นสูง
นายทหารอุตุนิยมวิทยา

หน้า
๗๔
๗๕

๗๖
๗๗
๗๘

- ๗๔ คำนำ
จำพวกทหารอุตุนิยมวิทยา
จำพวกทหารอุตุนิยมวิทยา หมายถึง ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจอากาศ การรับ -ส่งข้อมูล
ข่าวอากาศ การดำเนินกรรมวิธีข้อมูลข่าวอากาศ การจัดทำแผนภูมิและแผนที่ อากาศ การวิเคราะห์
และการพยากรณ์อากาศ การจัดทำข้อมูลและสถิติภูมิอากาศ การบริการข้อมูลข่าวอากาศ การศึกษา
ค้ น คว้ า และการวิ จั ย เกี่ ย วกั บ สภาพอากาศ การซ่ อ มสร้ า ง การติ ด ตั้ ง การปรั บ เที ย บมาตรฐาน
และการบำรุงรักษาเครื่องมือตรวจอากาศ

- ๗๕ แผนภูมิจำพวกทหารนายทหารสัญญาบัตร

นาวาอากาศตรี - นาวาอากาศเอก

นายทหารอุตุนิยมวิทยาอาวุโส
๒๕๑๖
(ลชทอ.แรกตั้ง ๒๕๑๑)

หลักสูตรที่กองทัพอากาศกำหนด
หรือมีคุณสมบัติครบถ้วน

เรืออากาศเอก - นาวาอากาศโท

นายทหารอุตุนิยมวิทยาชั้นสูง
๒๕๑๕
(ลชทอ.แรกตั้ง ๒๕๑๑)

หลักสูตรที่กองทัพอากาศกำหนด

เรืออากาศตรี - เรืออากาศเอก

นายทหารอุตุนิยมวิทยา
๒๕๑๓
(ลชทอ.แรกตั้ง ๒๕๑๑)

- ๗๖ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
ลชทอ.๒๕๑๖ (ขั้นบริหาร)
นายทหารอุตุนิยมวิทยาอาวุโส
ลชทอ.๒๕๑๑ (แรกตั้ง)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
วางแผน อำนวยการ ประสานงาน ควบคุม กำกับดูแล ตลอดจนบริหารจัดการ และพัฒนา
โครงการเกี่ยวกับงานในสายงานด้านอุตุนิยมวิทยา
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ กำหนดนโยบาย แนวทางการปฏิ บั ติ และพั ฒ นาโครงการเกี่ ยวกั บ งานในสายงาน
ด้านอุตุนิยมวิทยา
๒.๒ วางแผน อำนวยการ และติดต่อประสานเกี่ยวกับงานในสายงานด้านอุตุนิยมวิทยา
๒.๓ ควบคุม กำกับดูแล และให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานในสายงานด้านอุตุนิยมวิทยา
๒.๔ วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการปฏิบัติเกี่ยวกับงานในสายงานด้านอุตุนิยมวิทยา
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการสายงานด้านอุตุนิยมวิทยา ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จ การศึ ก ษาจากโรงเรี ย นทหารทั้ งในและต่ างประเทศหรื อ เที ย บเท่ า
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ มีพื้นฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภูมิศาสตร์ เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
๓.๒.๑ ผู้ ที่ ไม่ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาตามข้ อ ๓.๑.๑ ต้ อ งสำเร็จ การศึ ก ษาจากโรงเรีย น
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๒ สำเร็จหลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ,
หลักสูตรโรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า หรือมีคุณสมบัติ
ตามที่กำหนดไว้ในหมวด ๓ ข้อ ๒๐.๑.๓ ของระเบียบนี้ เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๓ สำเร็จหลักสูตรนายทหารข่าวอากาศ เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๓ ประสบการณ์
ผู้ ที่ ได้ รั บ เลขหมายความชำนาญทหารอากาศระดั บ ๖ ของจำพวกทหารอื่ น แล้ ว
ต้องปฏิบัติงานด้านอุตุนิยมวิทยาติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
นาวาอากาศตรี - นาวาอากาศเอก

- ๗๗ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
ลชทอ.๒๕๑๕ (ขั้นชำนาญมาก)
นายทหารอุตุนิยมวิทยาชั้นสูง
ลชทอ.๒๕๑๑ (แรกตั้ง)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
วางแผน อำนวยการ ประสานงาน ควบคุม กำกับดูแล และดำเนินการเกี่ยวกับงานในสายงาน
ด้านอุตุนิยมวิทยา
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ วางแผนงาน กำหนดโครงการและแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับกิจการอุตุนิยมวิทยา
๒.๒ ประสานงานเกี่ยวกับสายงานด้านอุตุนิยมวิทยา
๒.๓ ควบคุม กำกับดูแลกิจการในสายงานด้านอุตุนิยมวิทยา
๒.๔ เสนอแนะผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับสายงานด้านอุตุนิยมวิทยา
๒.๕ ให้คำปรึกษา แนะนำผู้ใต้บังคับบัญชาเกี่ยวกับสายงานด้านอุตุนิยมวิทยา
๒.๖ วิเคราะห์ และประเมินผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานอุตุนิยมวิทยา
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการสายงานด้านอุตุนิยมวิทยา ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จ การศึ ก ษาจากโรงเรีย นทหารทั้ งในและต่ างประเทศ หรือ เที ย บเท่ า
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ มีพื้นฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภูมิศาสตร์ เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
๓.๒.๑ ผู้ ที่ ไม่ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาตามข้ อ ๓.๑.๑ ต้ อ งสำเร็จ การศึ ก ษาจากโรงเรีย น
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๒ สำเร็จหลักสูตรโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๓ สำเร็จหลักสูตรนายทหารข่าวอากาศ เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๓ ประสบการณ์
ผู้ ที่ ได้ รั บ เลขหมายความชำนาญทหารอากาศระดั บ ๕ ของจำพวกทหารอื่ น แล้ ว
ต้องปฏิบัติงานด้านอุตุนิยมวิทยาติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
เรืออากาศเอก - นาวาอากาศโท

- ๗๘ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
ลชทอ.๒๕๑๓ (ขั้นชำนาญ)
นายทหารอุตุนิยมวิทยา
ลชทอ.๒๕๑๑ (แรกตั้ง)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
มีความสามารถในการดำเนินการ ประสานงาน ติดตาม ควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ในสายงาน
ด้านอุตุนิยมวิทยา
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ ดำเนินการเกี่ยวกับงานในสายงานด้านอุตุนิยมวิทยา
๒.๒ ประสานงาน และติดตามเกี่ยวกับงานในสายงานด้านอุตุนิยมวิทยา
๒.๓ ควบคุม กำกับดูแล การดำเนินการเกี่ยวกับงานในสายงานด้านอุตุนิยมวิทยา
๒.๔ เสนอแนะผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานในสายงานด้านอุตุนิยมวิทยา
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการสายงานด้านอุตุนิยมวิทยา ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จ การศึ ก ษาจากโรงเรีย นทหารทั้ งในและต่ างประเทศ หรือ เที ย บเท่ า
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ มีพื้นฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภูมิศาสตร์ เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
๓.๒.๑ ผู้ ที่ ไม่ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาตามข้ อ ๓.๑.๑ ต้ อ งสำเร็จ การศึ ก ษาจากโรงเรีย น
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๒ สำเร็จหลักสูตรนายทหารข่าวอากาศ เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๓ ประสบการณ์
ปฏิบัติงานด้านอุตุนิยมวิทยาติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน
เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
เรืออากาศตรี – เรืออากาศเอก

ความชำนาญทหารอากาศจำพวกทหารวิทยาศาสตร์
เลขหมายจำพวก ๒๖
คำนำ
แผนภูมิ
ความชำนาญทหารอากาศ
ลชทอ.
ชื่อความชำนาญ
๒๖๑๖
๒๖๑๕
๒๖๑๓

นายทหารวิทยาศาสตร์ชั้นสูง
นายทหารวิทยาศาสตร์ชั้นกลาง
นายทหารวิทยาศาสตร์ชั้นต้น

หน้า
๘๐
๘๑

๘๒
๘๓
๘๔

- ๘๐ คำนำ
จำพวกทหารวิทยาศาสตร์
จำพวกทหารวิทยาศาสตร์ หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
มี ค วามสามารถด้ า นการวิ จั ย และพั ฒ นาเกี่ ย วกั บ วิ ท ยาศาสตร์ ท างทหาร วิ ศ วกรรมอากาศยาน
วิศวกรรมอาวุธ วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงความสามารถในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ
ภารกิจของจำพวกทหารวิทยาศาสตร์ และสายงานวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

- ๘๑ แผนภูมิจำพวกทหารนายทหารสัญญาบัตร

นาวาอากาศตรี - นาวาอากาศเอก

นายทหารวิทยาศาสตร์ชั้นสูง
๒๖๑๖
(ลชทอ.แรกตั้ง ๒๖๑๑)

หลักสูตรที่กองทัพอากาศกำหนด
หรือมีคุณสมบัติครบถ้วน

เรืออากาศเอก - นาวาอากาศโท

นายทหารวิทยาศาสตร์ชั้นกลาง
๒๖๑๕
(ลชทอ.แรกตั้ง ๒๖๑๑)

หลักสูตรที่กองทัพอากาศกำหนด

เรืออากาศตรี - เรืออากาศเอก

นายทหารวิทยาศาสตร์ชั้นต้น
๒๖๑๓
(ลชทอ.แรกตั้ง ๒๖๑๑)

- ๘๒ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
ลชทอ.๒๖๑๖ (ขั้นบริหาร)
นายทหารวิทยาศาสตร์ชั้นสูง
ลชทอ.๒๖๑๑ (แรกตั้ง)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
มีความสามารถในการวางแผน ปฏิบัติการ อำนวยการ ประสานงาน วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา
ค้นคว้า ติดตาม กำกับดูแล ตลอดจนบริหารจัดการ และพัฒนาโครงการเกี่ยวกับงานในสายงานด้านวิทยาศาสตร์
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ วางแผน ปฏิบัติการ อำนวยการ และประสานงานทางด้านวิทยาศาสตร์
๒.๒ วิเคราะห์และทดสอบแนวความคิดและวิธีการ และ/หรือคุณสมบัติ และ/หรืออุปกรณ์
ทางด้านวิทยาศาสตร์ที่นำมาใช้ในกองทัพอากาศ
๒.๓ วิจั ย พั ฒ นา ค้ น คว้ า และติ ด ตามวิท ยาการใหม่ ๆ ทางด้ านวิท ยาศาสตร์ที่ จะเป็ น
ประโยชน์กับกองทัพอากาศ
๒.๔ ควบคุม กำกับดูแลการใช้งาน การเก็บรักษา การปรนนิบัติบำรุงเครื่องมือและอุปกรณ์
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานทางด้านวิทยาศาสตร์
๒.๕ ให้การฝึก ศึกษา อบรม ในด้านวิทยาศาสตร์ ทั้งในทางทฤษฎีและปฏิบัติ
๒.๖ กำหนดมาตรฐานและประเมินค่าผลการปฏิบัติงานทางด้านวิทยาศาสตร์
๒.๗ เสนอแนะ และให้คำปรึกษาแก่ผู้บังคับบัญชาในสายงานด้านวิทยาศาสตร์
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการในสายงานด้านวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็ จ การศึ ก ษาจากโรงเรี ย นทหารทั้ งในและต่ า งประเทศหรื อ เที ย บเท่ า
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ มีพื้นฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป ในสาขาทางด้านเคมี,
คณิตศาสตร์ ชีววิทยา ฟิสิกส์ วัสดุศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอากาศยาน,
หรือวิท ยาศาสตร์ป ระยุกต์ส าขาอื่น ๆ ที่ ผ่านการพิ จารณาเห็ น ชอบจากสายวิท ยาการวิท ยาศาสตร์
เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
๓.๒.๑ ผู้ ที่ ไม่ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาตามข้ อ ๓.๑.๑ ต้ อ งสำเร็จ การศึ ก ษาจากโรงเรีย น
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๒ สำเร็จหลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ,
หลักสูตรโรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า หรือมีคุณสมบัติ
ตามที่กำหนดไว้ในหมวด ๓ ข้อ ๒๐.๑.๓ ของระเบียบนี้ เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๓ สำเร็ จ หลั ก สู ต รนายทหารวิ ท ยาศาสตร์ ชั้ น นาวาอากาศ หรื อ เที ย บเท่ า
เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๓ ประสบการณ์
ผู้ ที่ ได้ รั บ เลขหมายความชำนาญทหารอากาศระดั บ ๖ ของจำพวกทหารอื่ น แล้ ว
ต้ อ งปฏิ บั ติ งานในสายงานด้ านวิท ยาศาสตร์ ติ ด ต่ อ กั น มาแล้ วเป็ น ระยะเวลาไม่ น้ อ ยกว่า ๑๒ เดื อ น
เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
นาวาอากาศตรี - นาวาอากาศเอก

- ๘๓ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
ลชทอ.๒๖๑๕ (ขั้นชำนาญมาก)
นายทหารวิทยาศาสตร์ชั้นกลาง
ลชทอ.๒๖๑๑ (แรกตั้ง)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
มีความสามารถในการวางแผน ปฏิบัติการ วิเคราะห์ วิจั ย พัฒนา ค้นคว้า ติดตาม ควบคุม
ดูแลเสนอแนะ ให้คำปรึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์แก่ผู้บังคับบัญชา
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ วางแผน ปฏิบัติการ อำนวยการ และดำเนินการเกี่ยวกับงานในสายงานด้านวิทยาศาสตร์
๒.๒ วิเคราะห์ และทดสอบแนวความคิดและวิธีการต่าง ๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์ที่นำมาใช้
ในกองทัพอากาศ
๒.๓ วิจั ย พั ฒ นา ค้ น คว้า และติ ด ตามวิท ยาการใหม่ ๆ ทางด้ านวิท ยาศาสตร์ที่ จะเป็ น
ประโยชน์กับกองทัพอากาศ
๒.๔ ดู แ ลการใช้ งาน การเก็ บ รัก ษา การปรนนิ บั ติ บ ำรุงเครื่อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ที่ ใช้ งาน
ด้านวิทยาศาสตร์
๒.๕ ให้การฝึก ศึกษา อบรม ในด้านวิทยาศาสตร์ทั้งในทางทฤษฎีและปฏิบัติ
๒.๖ เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่ผู้บังคับบัญชาในสายงานด้านวิทยาศาสตร์
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการในสายงานด้านวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็ จ การศึ ก ษาจากโรงเรี ย นทหารทั้ งในและต่ า งประเทศหรื อ เที ย บเท่ า
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ มีพื้นฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป ในสาขาทางด้านเคมี,
คณิตศาสตร์ ชีววิทยา ฟิสิ กส์ วัสดุศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอากาศยาน,
หรือวิท ยาศาสตร์ป ระยุกต์ส าขาอื่น ๆ ที่ ผ่านการพิ จารณาเห็ น ชอบจากสายวิท ยาการวิท ยาศาสตร์
เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
๓.๒.๑ ผู้ ที่ ไม่ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาตามข้ อ ๓.๑.๑ ต้ อ งสำเร็ จ การศึ ก ษาจากโรงเรี ย น
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๒ สำเร็จหลักสูตรโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๓ สำเร็ จ หลั ก สู ต รนายทหารวิ ท ยาศาสตร์ ชั้ น เรื อ อากาศ หรื อ เที ย บเท่ า
เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๓ ประสบการณ์
ผู้ ที่ ได้ รั บ เลขหมายความชำนาญทหารอากาศระดั บ ๕ ของจำพวกทหารอื่ น แล้ ว
ต้ อ งปฏิ บั ติ งานในสายงานด้ านวิท ยาศาสตร์ติ ด ต่ อ กั น มาแล้ วเป็ น ระยะเวลาไม่ น้ อ ยกว่า ๑๒ เดื อ น
เป็นคุณสมบัตทิ ี่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
เรืออากาศเอก - นาวาอากาศโท

- ๘๔ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
ลชทอ.๒๖๑๓ (ขั้นชำนาญ)
นายทหารวิทยาศาสตร์ชั้นต้น
ลชทอ.๒๖๑๑ (แรกตั้ง)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ดำเนิ น การ ประสานงาน ควบคุ ม วิ เคราะห์ วิ จั ย พั ฒ นา ค้ น คว้ า ติ ด ตาม เทคโนโลยี
ทางด้านวิทยาศาสตร์
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ ปฏิบัติงาน ประสานงาน ทางด้านวิทยาศาสตร์
๒.๒ วิเคราะห์ และทดสอบแนวความคิดและวิธีการต่าง ๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์ที่นำมาใช้
ในกองทัพอากาศ
๒.๓ วิจั ย พั ฒ นา ค้ น คว้า และติ ด ตามวิท ยาการใหม่ ๆ ทางด้ านวิท ยาศาสตร์ที่ จะเป็ น
ประโยชน์กับกองทัพอากาศ
๒.๔ ดู แ ลการใช้ งาน การเก็ บ รัก ษา การปรนนิ บั ติ บ ำรุง เครื่อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ที่ ใช้ งาน
ด้านวิทยาศาสตร์
๒.๕ ให้การฝึก ศึกษา อบรม ในด้านวิทยาศาสตร์ทั้งในทางทฤษฎีและปฏิบัติ
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จ การศึ ก ษาจากโรงเรีย นทหารทั้ งในและต่ างประเทศ หรือ เที ย บเท่ า
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ มีพื้นฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป ในสาขาทางด้านเคมี,
คณิตศาสตร์ ชีววิทยา ฟิสิกส์ วัสดุศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอากาศยาน,
หรือวิท ยาศาสตร์ป ระยุกต์ส าขาอื่น ๆ ที่ ผ่านการพิ จารณาเห็ น ชอบจากสายวิท ยาการวิท ยาศาสตร์
เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
๓.๒.๑ ผู้ ที่ ไม่ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาตามข้ อ ๓.๑.๑ ต้ อ งสำเร็ จ การศึ ก ษาจากโรงเรี ย น
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๒ สำเร็จหลักสูตรนายทหารวิทยาศาสตร์หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๓ ประสบการณ์
ปฏิบัติงานในสายงานด้านวิทยาศาสตร์ติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน
เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
เรืออากาศตรี - เรืออากาศเอก

ความชำนาญทหารอากาศจำพวกทหารสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์
เลขหมายจำพวก ๒๗
คำนำ
แผนภูมิ
ความชำนาญทหารอากาศ
ลชทอ.
ชื่อความชำนาญ
๒๗๑๖
๒๗๑๕
๒๗๑๓

นายทหารสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์อาวุโส
นายทหารสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์ชั้นสูง
นายทหารสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์

หน้า
๘๖
๘๗

๘๘
๙๐
๙๒

- ๘๖ คำนำ
จำพวกทหารสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์
จำพวกทหารสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในหน้าที่
ทางด้านระบบสารสนเทศ และสงครามอิเล็กทรอนิกส์ ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการและปฏิบัติการเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบบัญชาการและควบคุม และสงครามอิเล็กทรอนิกส์

- ๘๗ แผนภูมิจำพวกทหารนายทหารสัญญาบัตร

นาวาอากาศตรี - นาวาอากาศเอก

นายทหารสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์อาวุโส
๒๗๑๖
(ลชทอ.แรกตั้ง ๒๗๑๑)

หลักสูตรที่กองทัพอากาศกำหนด
หรือมีคุณสมบัติครบถ้วน

เรืออากาศเอก - นาวาอากาศโท

นายทหารสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์ชั้นสูง
๒๗๑๕
(ลชทอ.แรกตั้ง ๒๗๑๑)

หลักสูตรที่กองทัพอากาศกำหนด
หรือมีคุณสมบัติครบถ้วน

เรืออากาศตรี - เรืออากาศเอก

นายทหารสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์
๒๗๑๓
(ลชทอ.แรกตั้ง ๒๗๑๑)

- ๘๘ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
ลชทอ.๒๗๑๖ (ขั้นบริหาร)
นายทหารสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์อาวุโส
ลชทอ.๒๗๑๑ (แรกตั้ง)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
วางแผน อำนวยการ ประสานงาน ควบคุ ม กำกั บ ดู แ ล ตลอดจนบริห ารจั ด การและพั ฒ นา
โครงการเกี่ยวกับงานในสายงานด้านสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ กำหนดนโยบาย แนวทางการปฏิ บั ติ และพั ฒ นาโครงการเกี่ ย วกั บ งานใน สายงาน
ด้านสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์
๒.๒ วางแผน อำนวยการ และติ ด ต่ อ ประสานเกี่ ย วกั บ งานใน สายงานด้ า นสารสนเทศ
และสงครามอิเล็กทรอนิกส์
๒.๓ ควบคุม กำกับดูแล และให้คำแนะนำ เกี่ยวกับงานในสายงานด้านสารสนเทศและสงคราม
อิเล็กทรอนิกส์
๒.๔ เสนอแนะ และให้ คำปรึกษาแก่ ผู้บั งคับ บั ญ ชาเกี่ยวกับ งานในสายงานด้ านสารสนเทศ
และสงครามอิเล็กทรอนิกส์
๒.๕ วิ เคราะห์ วิ จั ย และประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ งานในสายงานด้ า นสารสนเทศ
และสงครามอิเล็กทรอนิกส์
๓. คุณสมบัติ
มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารจั ด การและปฏิ บั ติ ก ารในสายงานด้ า นสารสนเทศ
และสงครามอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็ จ การศึ ก ษาจากโรงเรี ย นทหารทั้ ง ในและต่ า งประเทศ หรื อ เที ย บเท่ า
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัตทิ ี่จำเป็น
๓.๑.๒ มี พื้ น ฐานการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี หรื อ เที ย บเท่ า ขึ้ น ไป เป็ น คุ ณ สมบั ติ
ที่ต้องการ ดังนี้
๓.๑.๒.๑ ในสาขาวิ ช าเทคโนโลยี ส ารสนเทศ, เทคโนโลยี อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ,
คอมพิ ว เตอร์ , คอมพิ ว เตอร์ ธุ ร กิ จ , คณิ ต ศาสตร์ แ ละสถิ ติ (ทางการจั ด การสารสนเทศและระบบ,
การจัดการระบบสารสนเทศ, สถิติประยุกต์)
๓.๑.๒.๒ ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (ทางวิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร,
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์, วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม, วิศวกรรมโทรคมนาคม, วิศวกรรมระบบควบคุม,
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมสารสนเทศ, วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร)
๓.๑.๒.๓ ในสาขาวิ ชาใดวิ ชาหนึ่ งทางการจั ด การสารสนเทศ, ทางการจั ดการ
สารสนเทศคอมพิวเตอร์, ทางการจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
๓.๑.๒.๔ ผู้ส ำเร็จ การศึ กษาระดั บ ปริญ ญาตรีห รือเที ยบเท่ าขึ้ น ไปในสาขาอื่ น
ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรองเทียบเท่า
ในสาขาที่ระบุในข้อ ๓.๑.๒.๑ - ๓.๑.๒.๓ ข้างต้น

- ๘๙ ๓.๒ การฝึก
๓.๒.๑ ผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๑ ต้องสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายทหาร
ชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๒ สำเร็จหลั กสู ตรโรงเรี ยนเสนาธิ การทหารอากาศ กรมยุ ทธศึ กษาทหารอากาศ,
หลั ก สู ต รโรงเรีย นนายทหารอากาศอาวุ โส กรมยุ ท ธศึ ก ษาทหารอากาศ หรือ เที ย บเท่ า หรื อ มี คุ ณ สมบั ติ
ตามที่กำหนดไว้ในหมวด ๓ ข้อ ๒๐.๑.๓ ของระเบียบนี้ เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๓ สำเร็ จ หลั ก สู ต รของสายวิ ท ยาการสารสนเทศและสงครามอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๓ ประสบการณ์
ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ เลขหมายความชำนาญทหารอากาศระดั บ ๖ ของจำพวกทหารอื่ น แล้ ว
ต้องปฏิบัติงานในสายงานด้านสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์ติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
๑๒ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ ๔. เกณฑ์การครองยศ
นาวาอากาศตรี - นาวาอากาศเอก

- ๙๐ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
ลชทอ.๒๗๑๕ (ขั้นชำนาญมาก)
นายทหารสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์ชั้นสูง
ลชทอ.๒๗๑๑ (แรกตั้ง)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
วางแผน อำนวยการ ประสานงาน ควบคุม กำกับดูแล และดำเนินการเกี่ ยวกับงานในสายงาน
ด้านสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์
๒. หน้าที่และความรับผิดชอบ
๒.๑ กำหนดแนวทางการปฏิ บั ติ และดำเนิ น การเกี่ ย วกั บ งานในสายงานด้ า นสารสนเทศ
และสงครามอิเล็กทรอนิกส์
๒.๒ วางแผน อำนวยการ และติ ด ต่ อ ประสานเกี่ ย วกั บ งานในสายงานด้ า นสารสนเทศ
และสงครามอิเล็กทรอนิกส์
๒.๓ ควบคุม กำกับดูแล และให้คำแนะนำ เกี่ยวกับงานในสายงานด้านสารสนเทศและสงคราม
อิเล็กทรอนิกส์
๒.๔ เสนอแนะ และให้ คำปรึกษาแก่ ผู้บั งคับ บั ญ ชาเกี่ยวกับ งานในสายงานด้ านสารสนเทศ
และสงครามอิเล็กทรอนิกส์
๒.๕ วิ เคราะห์ วิ จั ย และประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ งานในสายงานด้ า นสารสนเทศ
และสงครามอิเล็กทรอนิกส์
๓. คุณสมบัติ
มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารจั ด การและปฏิ บั ติ ง านในสายงานด้ า นสารสนเทศ
และสงครามอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็ จ การศึ ก ษาจากโรงเรี ย นทหารทั้ ง ในและต่ า งประเทศ หรื อ เที ย บเท่ า
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ มีพื้นฐานการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไป เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
ดังนี้
๓.๑.๒.๑ ในสาขาวิ ช าเทคโนโลยี ส ารสนเทศ, เทคโนโลยี อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ,
คอมพิ ว เตอร์ , คอมพิ ว เตอร์ ธุ ร กิ จ , คณิ ต ศาสตร์ แ ละสถิ ติ (ทางการจั ด การสารสนเทศและระบบ ,
การจัดการระบบสารสนเทศ, สถิติประยุกต์)
๓.๑.๒.๒ ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (ทางวิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร,
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์, วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม, วิศวกรรมโทรคมนาคม, วิศวกรรมระบบควบคุม,
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมสารสนเทศ, วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร)
๓.๑.๒.๓ ในสาขาวิ ชาใดวิ ชาหนึ่ งทางการจั ด การสารสนเทศ, ทางการจั ดการ
สารสนเทศคอมพิวเตอร์, ทางการจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
๓.๑.๒.๔ ผู้ส ำเร็จ การศึ กษาระดั บ ปริญ ญาตรีห รื อเที ยบเท่ าขึ้น ไปในสาขาอื่ น
ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรองเทียบเท่า
ในสาขาที่ระบุในข้อ ๓.๑.๒.๑ - ๓.๑.๒.๓ ข้างต้น

- ๙๑ ๓.๒ การฝึก
๓.๒.๑ ผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๑ ต้องสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายทหาร
ชัน้ ผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๒ สำเร็ จหลั กสู ตรโรงเรี ยนนายทหารชั้ น ผู้ บั งคั บ ฝู ง กรมยุ ท ธศึ กษาทหารอากาศ
เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๓ สำเร็ จ หลั ก สู ต รของสายวิ ท ยาการสารสนเทศและสงครามอิ เล็ ก ทรอ นิ ก ส์
หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๓ ประสบการณ์
ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ เลขหมายความชำนาญทหารอากาศระดั บ ๕ ของจำพวกทหารอื่ น แล้ ว
ต้องปฏิบัติงานในสายงานด้านสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์ติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
๑๒ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ ๔. เกณฑ์การครองยศ
เรืออากาศเอก - นาวาอากาศโท

- ๙๒ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
ลชทอ.๒๗๑๓ (ขั้นชำนาญ)
นายทหารสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์
ลชทอ.๒๗๑๑ (แรกตั้ง)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ดำเนิ น การ ประสานงาน ควบคุ ม และกำกั บ ดู แ ล เกี่ ย วกั บ งานในสายงานด้ า นสารสนเทศ
และสงครามอิเล็กทรอนิกส์
๒. หน้าที่และความรับผิดชอบ
๒.๑ ดำเนินการเกี่ยวกับงานในสายงานด้านสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์
๒.๒ ประสานงาน และติดตามเกี่ยวกับงานในสายงานด้านสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์
๒.๓ ควบคุม กำกับดูแล การดำเนินการเกี่ยวกับงานในสายงานด้านสารสนเทศและสงคราม
อิเล็กทรอนิกส์
๒.๔ เสนอแนะผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานในสายงานด้านสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์
๓. คุณสมบัติ
มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารจั ด การและปฏิ บั ติ ง านในสายงานด้ า นสารสนเทศ
และสงครามอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็ จ การศึ ก ษาจากโรงเรี ย นทหารทั้ ง ในและต่ า งประเทศ หรื อ เที ย บเท่ า
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ มี พื้ น ฐานการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี หรื อ เที ย บเท่ า ขึ้ น ไป เป็ น คุ ณ สมบั ติ
ที่ต้องการ ดังนี้
๓.๑.๒.๑ ในสาขาวิ ช าเทคโนโลยี ส ารสนเทศ, เทคโนโลยี อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ,
คอมพิ ว เตอร์ , คอมพิ ว เตอร์ ธุ ร กิ จ , คณิ ต ศาสตร์ แ ละสถิ ติ (ทางการจั ด การสารสนเทศและระบบ ,
การจัดการระบบสารสนเทศ, สถิติประยุกต์)
๓.๑.๒.๒ ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (ทางวิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร,
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์, วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม, วิศวกรรมโทรคมนาคม, วิศวกรรมระบบควบคุม,
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมสารสนเทศ, วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร)
๓.๑.๒.๓ ในสาขาวิ ชาใดวิ ชาหนึ่ งทางการจั ด การสารสนเทศ, ทางการจั ดการ
สารสนเทศคอมพิวเตอร์, ทางการจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
๓.๑.๒.๔ ผู้ส ำเร็จ การศึ กษาระดั บ ปริญ ญาตรีห รือเที ยบเท่ าขึ้น ไปในสาขาอื่ น
ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรองเทียบเท่า
ในสาขาที่ระบุในข้อ ๓.๑.๒.๑ - ๓.๑.๒.๓ ข้างต้น
๓.๒ การฝึก
๓.๒.๑ ผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๑ ต้องสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายทหาร
ชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๒ สำเร็ จ หลั ก สู ต รของสายวิ ท ยาการสารสนเทศและสงครามอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ

- ๙๓ ๓.๓ ประสบการณ์
ปฏิ บั ติ งานในสายงานด้ านสารสนเทศและสงครามอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ติ ด ต่ อ กั น มาแล้ ว
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ ๔. เกณฑ์การครองยศ
เรืออากาศตรี - เรืออากาศเอก

ความชำนาญทหารอากาศจำพวกทหารไซเบอร์
เลขหมายจำพวก ๒๘
คำนำ
แผนภูมิ
ความชำนาญทหารอากาศ
ลชทอ.

ชื่อความชำนาญ

๒๘๑๖
๒๘๑๕
๒๘๑๓

นายทหารไซเบอร์อาวุโส
นายทหารไซเบอร์ชั้นสูง
นายทหารไซเบอร์

หน้า
๙๕
๙๖

๙๗
๙๘
๙๙

- ๙๕ คำนำ
จำพวกทหารไซเบอร์
จำพวกทหารไซเบอร์ หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในหน้าที่ทางด้านไซเบอร์ ได้แก่ การรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ การปฏิบัติการไซเบอร์ และการฝึกและพัฒนาทางไซเบอร์ โดยดำเนินการเกี่ยวกับ
การเฝ้าระวังและตรวจจับ การค้นหาและทดสอบหาช่องโหว่ หรือจุดอ่อนของระบบคอมพิวเตอร์และระบบ
สารสนเทศ หรือ ระบบรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ การตอบสนองภัยคุกคามทางไซเบอร์ การกู้คืนระบบ
และการพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัล การปฏิบัติการสงครามไซเบอร์ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ การค้นหาและทดสอบหา
ช่องโหว่หรือจุดอ่อนของระบบคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ หรือระบบรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ในเชิงป้อง
ปราม รวมถึงการติดตาม รวบรวม วิเคราะห์ข่าวสารทางไซเบอร์ และการปฏิบัติการข่าวสารทางด้านยุทธการทาง
ไซเบอร์ การศึกษาและฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการไซเบอร์ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ การวิจัยและ
พัฒนาระบบและเครื่องมือด้านไซเบอร์ รวมทั้งให้การสนับสนุนการปฏิบัติการด้านไซเบอร์ ในส่วนของการบริหาร
จัดการระบบสารสนเทศ ตลอดจนเครื่องมือในการปฏิบัติการไซเบอร์

- ๙๖ แผนภูมิจำพวกทหารนายทหารสัญญาบัตร

นาวาอากาศตรี - นาวาอากาศเอก

นายทหารไซเบอร์อาวุโส
๒๘๑๖
(ลชทอ.แรกตั้ง ๒๘๑๑)

หลักสูตรที่กองทัพอากาศกำหนด
หรือมีคุณสมบัติครบถ้วน

เรืออากาศเอก - นาวาอากาศโท

นายทหารไซเบอร์ชั้นสูง
๒๘๑๕
(ลชทอ.แรกตั้ง ๒๘๑๑)

หลักสูตรที่กองทัพอากาศกำหนด
หรือมีคุณสมบัติครบถ้วน

เรืออากาศตรี - เรืออากาศเอก

นายทหารไซเบอร์
๒๘๑๓
(ลชทอ.แรกตั้ง ๒๘๑๑)

- ๙๗ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
ลชทอ.๒๘๑๖ (ขั้นบริหาร)
นายทหารไซเบอร์อาวุโส
ลชทอ.๒๘๑๑ (แรกตั้ง)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
วางแผน เตรียมการ ประสานงาน ควบคุม กำกับดูแล ตลอดจนบริหารจัดการและพัฒนาโครงการ
เกี่ยวกับงานในสายงานด้านไซเบอร์
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ วางแผน เตรียมการ และติดต่อประสานเกี่ยวกับงานในสายงานด้านไซเบอร์
๒.๒ ควบคุม กำกับดูแล และให้คำแนะนำ เกี่ยวกับงานในสายงานด้านไซเบอร์
๒.๓ เสนอแนะ และให้คำปรึกษาแก่ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานในสายงานด้านไซเบอร์
๒.๔ วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาโครงการ และประเมินผลการปฏิบัติเกี่ยวกับงานในสายงานด้านไซเบอร์
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการและปฏิบัติการในสายงานด้านไซเบอร์ ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารทั้งในและต่างประเทศ หรือเทียบเท่าและได้รับ
การบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ มีพื้นฐานการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไปเป็นคุณสมบัตทิ ี่ต้องการ ดังนี้
๓.๑.๒.๑ ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (วิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ
และสาขาอื่น ๆ ทางคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง)
๓.๑.๒.๒ ในสาขาวิ ช าวิ ศ วกรรม (วิ ศ วกรรมคอมพิ ว เตอร์ , วิ ศ วกรรมเครื อ ข่ า ย
และความปลอดภัย และสาขาอื่น ๆ ทางวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง)
๓.๑.๒.๓ ในสาขาอื่ น ที่ ส ำนั ก งานคณะกรรมการการอุ ดมศึ ก ษาหรื อ สำนั ก งาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง เทียบเท่าในสาขาวิชาใน ข้อ ๓.๑.๒.๑ และ ข้อ ๓.๑.๒.๒
๓.๒ การฝึก
๓.๒.๑ ผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๑ ต้องสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายทหาร
ชั้นผูบ้ ังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๒ สำเร็จหลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ, หลักสูตร
โรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า หรือมีคุณสมบัติ ตามที่กำหนดไว้
ในหมวด ๓ ข้อ ๒๐.๑.๓ ของระเบียบนี้ เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๓ สำเร็จหลักสูตรของสายวิทยาการไซเบอร์ เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๓ ประสบการณ์
ผู้ที่ได้รับเลขหมายความชำนาญทหารอากาศระดับ ๖ ของจำพวกทหารอื่นแล้ว ต้องปฏิบัติงาน
ในสายงานด้านไซเบอร์ติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๖ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อืน่ ๆ ๔. เกณฑ์การครองยศ
นาวาอากาศตรี - นาวาอากาศเอก

- ๙๘ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
ลชทอ.๒๘๑๕ (ขั้นชำนาญมาก)
นายทหารไซเบอร์ชั้นสูง
ลชทอ.๒๘๑๑ (แรกตั้ง)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
วางแผน เตรียมการ ประสานงาน ควบคุม กำกับดูแล และดำเนินการเกี่ยวกับงานในสายงานด้านไซเบอร์
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ กำหนดแนวทางการปฏิบัติ และดำเนินการเกี่ยวกับงานในสายงานด้านไซเบอร์
๒.๒ วางแผน เตรียมการ และติดต่อประสานเกี่ยวกับงานในสายงานด้านไซเบอร์
๒.๓ ควบคุม กำกับดูแล และให้คำแนะนำ เกี่ยวกับงานในสายงานด้านไซเบอร์
๒.๔ เสนอแนะ และให้คำปรึกษาแก่ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานในสายงานด้านไซเบอร์
๒.๕ วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการปฏิบัติเกี่ยวกับงานในสายงานด้านไซเบอร์
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการและปฏิบัติงานในสายงานด้านไซเบอร์ ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารทั้งในและต่างประเทศ หรือเทียบเท่ า และได้รับ
การบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ มีพื้นฐานการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไป เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ ดังนี้
๓.๑.๒.๑ ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (วิทยาการคอมพิวเตอร์ , เทคโนโลยีสารสนเทศ
และสาขาอื่น ๆ ทางคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง)
๓.๑.๒.๒ ในสาขาวิ ช าวิ ศ วกรรม (วิ ศ วกรรมคอมพิ ว เตอร์ , วิ ศ วกรรมเครื อ ข่ า ย
และความปลอดภัย และสาขาอื่น ๆ ทางวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง)
๓.๑.๒.๓ ในสาขาอื่ น ที่ ส ำนั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาหรื อ สำนั ก งาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง เทียบเท่าในสาขาวิชาใน ข้อ ๓.๑.๒.๑ และ ข้อ ๓.๑.๒.๒
๓.๒ การฝึก
๓.๒.๑ ผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๑ ต้องสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายทหาร
ชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๒ สำเร็ จ หลั ก สู ต รโรงเรี ย นนายทหารชั้ น ผู้ บั ง คั บ ฝู ง กรมยุ ท ธศึ ก ษาทหารอากาศ
เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๓ สำเร็จหลักสูตรของสายวิทยาการไซเบอร์ เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๓ ประสบการณ์
ผู้ที่ได้รับเลขหมายความชำนาญทหารอากาศระดับ ๕ ของจำพวกทหารอื่นแล้ว ต้องปฏิบัติงาน
ในสายงานด้านไซเบอร์ติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๖ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ ๔. เกณฑ์การครองยศ
เรืออากาศเอก - นาวาอากาศโท

- ๙๙ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
ลชทอ.๒๘๑๓ (ขั้นชำนาญ)
นายทหารไซเบอร์
ลชทอ.๒๘๑๑ (แรกตั้ง)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ดำเนินการ ประสานงาน ควบคุม และกำกับดูแล เกี่ยวกับงานในสายงานด้านไซเบอร์
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ ดำเนินการเกี่ยวกับงานในสายงานด้านไซเบอร์
๒.๒ ประสานงาน และติดตามเกี่ยวกับงานในสายงานด้านไซเบอร์
๒.๓ ควบคุม กำกับดูแล การดำเนินการเกี่ยวกับงานในสายงานด้านไซเบอร์
๒.๔ เสนอแนะผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานในสายงานด้านไซเบอร์
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการและปฏิบัตงิ านในสายงานด้านไซเบอร์ ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารทั้งในและต่างประเทศ หรือเทียบเท่า และได้รับ
การบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ มีพื้นฐานการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไป เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ ดังนี้
๓.๑.๒.๑ ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (วิ ทยาการคอมพิวเตอร์ , เทคโนโลยีสารสนเทศ
และสาขาอื่น ๆ ทางคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง)
๓.๑.๒.๒ ในสาขาวิ ช าวิ ศ วกรรม (วิ ศ วกรรมคอมพิ ว เตอร์ , วิ ศ วกรรมเครื อ ข่ า ย
และความปลอดภัย และสาขาอื่น ๆ ทางวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง)
๓.๑.๒.๓ ในสาขาอื่ น ที่ ส ำนั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาหรื อ สำนั ก งาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง เทียบเท่าในสาขาวิชาใน ข้อ ๓.๑.๒.๑ และ ข้อ ๓.๑.๒.๒
๓.๒ การฝึก
๓.๒.๑ ผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๑ ต้องสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายทหาร
ชั้นผู้บงั คับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๒ สำเร็จหลักสูตรของสายวิทยาการไซเบอร์ เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๓ ประสบการณ์
ปฏิ บั ติ งานในสายงานด้ านไซเบอร์ ติ ด ต่ อ กั น มาแล้ วเป็ น ระยะเวลาไม่ น้ อ ยกว่ า ๑๒ เดื อ น
เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ ๔. เกณฑ์การครองยศ
เรืออากาศตรี - เรืออากาศเอก

ความชำนาญทหารอากาศจำพวกทหารสือ่ สารอิเล็กทรอนิกส์
เลขหมายจำพวก ๓๐
คำนำ
แผนภูมิ
ความชำนาญทหารอากาศ
ลชทอ.
ชื่อความชำนาญ
๓๐๑๖
๓๐๑๕
๓๐๑๓

นายทหารสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์อาวุโส
นายทหารสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ชั้นสูง
นายทหารสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์

หน้า
๑๐๑
๑๐๒

๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕

- ๑๐๑ คำนำ
จำพวกทหารสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
จำพวกทหารสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในหน้าที่เกี่ยวกับงาน
ในสายงานด้านสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ อันได้แก่ ระบบงานวิทยุ เรดาร์ เครื่องช่วยเดินอากาศ โทรคมนาคม
โทรศั พ ท์ เครื่ อ งวั ด และเครื่ อ งทดสอบ ระบบจำลอง การภาพ อุ ป กรณ์ ส งครามอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
รวมถึงผู้ที่ทำหน้าที่สนับสนุนในสายงานด้านสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์

- ๑๐๒ แผนภูมิจำพวกทหารนายทหารสัญญาบัตร

นาวาอากาศตรี - นาวาอากาศเอก

นายทหารสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์อาวุโส
๓๐๑๖
(ลชทอ.แรกตั้ง ๓๐๑๑)

หลักสูตรที่กองทัพอากาศกำหนด
หรือมีคุณสมบัติครบถ้วน

เรืออากาศเอก - นาวาอากาศโท

นายทหารสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ชั้นสูง
๓๐๑๕
(ลชทอ.แรกตัง้ ๓๐๑๑)

หลักสูตรที่กองทัพอากาศกำหนด

เรืออากาศตรี - เรืออากาศเอก

นายทหารสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
๓๐๑๓
(ลชทอ.แรกตั้ง ๓๐๑๑)

- ๑๐๓ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
ลชทอ.๓๐๑๖ (ขั้นบริหาร)
นายทหารสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์อาวุโส
ลชทอ.๓๐๑๑ (แรกตั้ง)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
วางแผน อำนวยการ ประสานงาน ควบคุม กำกับดูแล ตลอดจนบริหารจัดการ และพัฒนา
โครงการเกี่ยวกับงานในสายงานด้านสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ กำหนดนโยบาย แนวทางการปฏิบัติ และพัฒนาโครงการเกี่ยวกับงานในสายงานด้านสื่อสาร
อิเล็กทรอนิกส์
๒.๒ วางแผน อำนวยการ และติดต่อประสานเกี่ยวกับงานในสายงานด้านสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
๒.๓ ควบคุม กำกับดูแล และให้คำแนะนำ เกี่ยวกับงานในสายงานด้านสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
๒.๔ เสนอแนะ และให้ คำปรึ กษาแก่ ผู้ บั งคั บ บั ญ ชาเกี่ ยวกั บ งานในสายงานด้ านสื่ อสาร
อิเล็กทรอนิกส์
๒.๕ วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการปฏิบัติเกี่ยวกับงานในสายงานด้านสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
๓. คุณสมบัติ
มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารจั ด การในสายงานด้ า นสื่ อ สารอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จ การศึ ก ษาจากโรงเรีย นทหารทั้ งในและต่ างประเทศ หรือ เที ย บเท่ า
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ มีพื้นฐานการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรม วิท ยาศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่ศึกษาวิชาเฉพาะด้านในสายงาน
ด้านสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
๓.๒.๑ ผู้ ที่ ไม่ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาตามข้ อ ๓.๑.๑ ต้ อ งสำเร็จ การศึ ก ษาจากโรงเรีย น
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๒ สำเร็จหลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ,
หลักสูตรโรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า หรือมีคุณสมบัติ
ตามที่กำหนดไว้ในหมวด ๓ ข้อ ๒๐.๑.๓ ของระเบียบนี้ เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๓ สำเร็จหลักสูตรของสายวิทยาการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๓ ประสบการณ์
ผู้ ที่ ได้ รั บ เลขหมายความชำนาญทหารอากาศระดั บ ๖ ของจำพวกทหารอื่ น แล้ ว
ต้องปฏิบัติงานในสายงานด้านสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน
เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
นาวาอากาศตรี - นาวาอากาศเอก

- ๑๐๔ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
ลชทอ.๓๐๑๕ (ขั้นชำนาญมาก)
นายทหารสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ชั้นสูง
ลชทอ.๓๐๑๑ (แรกตั้ง)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
วางแผน อำนวยการ ประสานงาน ควบคุม กำกับดูแล และดำเนินการเกี่ยวกับงานในสายงาน
ด้านสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ กำหนดแนวทางการปฏิ บั ติ และดำเนิ น การเกี่ ย วกั บ งานในสายงานด้ า นสื่ อ สาร
อิเล็กทรอนิกส์
๒.๒ วางแผน อำนวยการ และติดต่อประสานเกี่ยวกับงานในสายงานด้านสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
๒.๓ ควบคุม กำกับดูแล และให้คำแนะนำ เกี่ยวกับงานในสายงานด้านสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
๒.๔ เสนอแนะ และให้ ค ำปรึ กษาแก่ ผู้ บั งคั บ บั ญ ชาเกี่ ยวกั บ งานในสายงานด้ านสื่ อสาร
อิเล็กทรอนิกส์
๒.๕ วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการปฏิบัติเกี่ยวกับงานในสายงานด้านสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานในสายงานด้านสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จ การศึ ก ษาจากโรงเรีย นทหารทั้ งในและต่ างประเทศ หรือ เที ย บเท่ า
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ มีพื้นฐานการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรม วิท ยาศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่ศึกษาวิชาเฉพาะด้านในสายงาน
ด้านสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
๓.๒.๑ ผู้ ที่ ไม่ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาตามข้ อ ๓.๑.๑ ต้ อ งสำเร็ จ การศึ ก ษาจากโรงเรี ย น
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๒ สำเร็จหลักสูตรโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๓ สำเร็ จ หลั ก สู ต รของสายวิ ท ยาการสื่ อ สารอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ หรื อ เที ย บเท่ า
เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๓ ประสบการณ์
ผู้ ที่ ได้ รั บ เลขหมายความชำนาญทหารอากาศระดั บ ๕ ของจำพวกทหารอื่ น แล้ ว
ต้องปฏิบัติงานในสายงานด้านสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน
เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
เรืออากาศเอก - นาวาอากาศโท

- ๑๐๕ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
ลชทอ.๓๐๑๓ (ขั้นชำนาญ)
นายทหารสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
ลชทอ.๓๐๑๑ (แรกตั้ง)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ดำเนินการ ประสานงาน ควบคุม และกำกับดูแล เกี่ยวกับงานในสายงานด้านสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ ดำเนินการเกี่ยวกับงานในสายงานด้านสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
๒.๒ ประสานงาน และติดตามเกี่ยวกับงานในสายงานด้านสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
๒.๓ ควบคุม กำกับดูแล การดำเนินการเกี่ยวกับงานในสายงานด้านสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
๒.๔ เสนอแนะผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานในสายงานด้านสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานในสายงานด้านสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จ การศึ ก ษาจากโรงเรีย นทหารทั้ งในและต่ างประเทศ หรือเที ยบเท่ า
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ มีพื้นฐานการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรม วิท ยาศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่ศึ กษาวิชาเฉพาะด้านในสายงาน
ด้านสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
๓.๒.๑ ผู้ ที่ ไม่ ส ำเร็จ การศึ ก ษาตามข้ อ ๓.๑.๑ ต้ อ งสำเร็ จ การศึ ก ษาจากโรงเรี ย น
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๒ สำเร็จหลักสูตรของสายวิทยาการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๓ ประสบการณ์
ปฏิบัติงานในสายงานด้านสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์มาแล้วติดต่อกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
๑๒ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
เรืออากาศตรี - เรืออากาศเอก

ความชำนาญทหารอากาศจำพวกทหารสรรพาวุธ
เลขหมายจำพวก ๓๒
คำนำ
แผนภูมิ
ความชำนาญทหารอากาศ
ลชทอ.
ชื่อความชำนาญ
๓๒๑๖
๓๒๑๕
๓๒๑๓

นายทหารสรรพาวุธอาวุโส
นายทหารสรรพาวุธชั้นสูง
นายทหารสรรพาวุธ

หน้า
๑๐๗
๑๐๘

๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑

- ๑๐๗ คำนำ
จำพวกทหารสรรพาวุธ
จำพวกทหารสรรพาวุธ หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในหน้าที่เกี่ยวกับงานในสายงาน
ด้านสรรพาวุธ อันได้แก่ การดำเนินการเกี่ยวกับการซ่อม สร้าง ผลิต ดัดแปลง สรรพาวุธ การทำลายวัตถุระเบิด
การพัสดุสรรพาวุธ วิจัยและพัฒนากิจการสรรพาวุธ รวมถึงมีหน้าที่กำหนด แนวทางควบคุม ประเมินผล
การฝึกศึกษาในสายวิทยาการสรรพาวุธ

- ๑๐๘ แผนภูมิจำพวกทหารนายทหารสัญญาบัตร

นาวาอากาศตรี - นาวาอากาศเอก

นายทหารสรรพาวุธอาวุโส
๓๒๑๖
(ลชทอ.แรกตั้ง ๓๒๑๑)

หลักสูตรที่กองทัพอากาศกำหนด
หรือมีคุณสมบัติครบถ้วน

เรืออากาศเอก - นาวาอากาศโท

นายทหารสรรพาวุธชั้นสูง
๓๒๑๕
(ลชทอ.แรกตั้ง ๓๒๑๑)

หลักสูตรที่กองทัพอากาศกำหนด

เรืออากาศตรี - เรืออากาศเอก

นายทหารสรรพาวุธ
๓๒๑๓
(ลชทอ.แรกตั้ง ๓๒๑๑)

- ๑๐๙ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
ลชทอ.๓๒๑๖ (ขั้นบริหาร)
นายทหารสรรพาวุธอาวุโส
ลชทอ.๓๒๑๑ (แรกตั้ง)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
วางแผน อำนวยการ ประสานงาน ควบคุม กำกับดูแล ตลอดจนบริหารจัดการ และพัฒนา
โครงการเกี่ยวกับงานในสายงานด้านสรรพาวุธ
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ กำหนดนโยบาย แนวทางการปฏิ บั ติ และพั ฒ นาโครงการเกี่ ยวกั บ งานในสายงาน
ด้านสรรพาวุธ
๒.๒ วางแผน อำนวยการ และติดต่อประสานเกี่ยวกับงานในสายงานด้านสรรพาวุธ
๒.๓ ควบคุม กำกับดูแล และให้คำแนะนำ เกี่ยวกับงานในสายงานด้านสรรพาวุธ
๒.๔ เสนอแนะ และให้คำปรึกษาแก่ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานในสายงานด้านสรรพาวุธ
๒.๕ วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการปฏิบัติเกีย่ วกับงานในสายงานด้านสรรพาวุธ
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจการด้านสรรพาวุธ ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จ การศึ ก ษาจากโรงเรีย นทหารทั้ งในและต่ างประเทศ หรือเที ยบเท่ า
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ มีพื้นฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอากาศยาน วิทยาศาสตรบัณ ฑิ ต คอมพิวเตอร์
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานสรรพาวุธ เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
๓.๒.๑ ผู้ ที่ ไม่ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาตามข้ อ ๓.๑.๑ ต้ อ งสำเร็จ การศึ ก ษาจากโรงเรีย น
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๒ สำเร็จหลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ,
หลักสูตรโรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโ ส กรมยุทธศึกษาทหารอากาศหรือเทียบเท่า หรือมีคุณสมบัติ
ตามที่กำหนดไว้ในหมวด ๓ ข้อ ๒๐.๑.๓ ของระเบียบนี้ เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๓ สำเร็จหลักสูตรนายทหารสรรพาวุธชั้นเรืออากาศ เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๓ ประสบการณ์
ผู้ ที่ ได้ รั บ เลขหมายความชำนาญทหารอากาศระดั บ ๖ ของจำพวกทหารอื่ น แล้ ว
ต้ อ งปฏิ บั ติ ง านในสายงานด้ า นสรรพาวุ ธ ติ ด ต่ อ กั น มาแล้ ว เป็ น ระยะเวลาไม่ น้ อ ยกว่ า ๖ เดื อ น
เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
นาวาอากาศตรี - นาวาอากาศเอก

- ๑๑๐ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
ลชทอ.๓๒๑๕ (ขั้นชำนาญมาก)
นายทหารสรรพาวุธชั้นสูง
ลชทอ.๓๒๑๑ (แรกตั้ง)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
วางแผน อำนวยการ ประสานงาน ควบคุม กำกับดูแลและดำเนินการเกี่ยวกับงานในสายงาน
ด้านสรรพาวุธ
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ กำหนแนวทางการปฏิบัติ และดำเนินการเกี่ยวกับงานในสายงานด้านสรรพาวุธ
๒.๒ วางแผน อำนวยการ และติดต่อประสานเกี่ยวกับงานในสายงานด้านสรรพาวุธ
๒.๓ ควบคุม กำกับดูแล และให้คำแนะนำ เกี่ยวกับงานในสายงานด้านสรรพาวุธ
๒.๔ เสนแนะ และให้คำปรึกษาแก่ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานในสายงานด้านสรรพาวุธ
๒.๕ วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการปฏิบัติเกี่ยวกับงานในสายงานด้านสรรพาวุธ
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการในสายงานด้านสรรพาวุธ ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จ การศึ ก ษาจากโรงเรีย นทหารทั้ งในและต่ างประเทศ หรือเที ยบเท่ า
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ มีพื้นฐานการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอากาศยาน วิทยาศาสตรบัณ ฑิ ต คอมพิวเตอร์
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานสรรพาวุธ เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
๓.๒.๑ ผู้ ที่ ไม่ ส ำเร็จ การศึ ก ษาตามข้ อ ๓.๑.๑ ต้ อ งสำเร็ จ การศึ ก ษาจากโรงเรี ย น
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๒ สำเร็จหลักสูตรโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๓ สำเร็จหลักสูตรนายทหารสรรพาวุธชั้นเรืออากาศ เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๓ ประสบการณ์
ผู้ ที่ ได้ รั บ เลขหมายความชำนาญทหารอากาศระดั บ ๕ ของจำพวกทหารอื่ น แล้ ว
ต้ อ งปฏิ บั ติ ง านในสายงานด้ า นสรรพาวุ ธ ติ ด ต่ อ กั น มาแล้ ว เป็ น ระยะเวลาไม่ น้ อ ยกว่ า ๑๒ เดื อ น
เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
เรืออากาศเอก - นาวาอากาศโท

- ๑๑๑ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
ลชทอ.๓๒๑๓ (ขั้นชำนาญ)
นายทหารสรรพาวุธ
ลชทอ.๓๒๑๑ (แรกตั้ง)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ดำเนินการ ประสานงาน ควบคุม และกำกับดูแล เกี่ยวกับงานในสายงานด้านสรรพาวุธ
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ ดำเนินการเกีย่ วกับงานในสายงานด้านสรรพาวุธ
๒.๒ ประสานงาน และติดตามเกี่ยวกับงานในสายงานด้านสรรพาวุธ
๒.๓ ควบคุม กำกับดูแล การดำเนินการเกี่ยวกับงานในสายงานด้านสรรพาวุธ
๒.๔ เสนอแนะผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานในสายงานด้านสรรพาวุธ
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการในสายงานด้านสรรพาวุธ ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จ การศึ ก ษาจากโรงเรีย นทหารทั้ งในและต่ างประเทศ หรือ เที ย บเท่ า
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ มีพื้นฐานการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอากาศยาน วิทยาศาสตรบัณ ฑิ ต คอมพิวเตอร์
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานสรรพาวุธ เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
๓.๒.๑ ผู้ ที่ ไม่ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาตามข้ อ ๓.๑.๑ ต้ อ งสำเร็ จ การศึ ก ษาจากโรงเรี ย น
นายทหารชั้นผู้บงั คับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๒ สำเร็จหลักสูตรนายทหารสรรพาวุธชั้นเรืออากาศ เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๓ ประสบการณ์
ปฏิบัติงานในสายงานด้านสรรพาวุธมาแล้วติดต่อกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๘ เดือน
เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ ๔. เกณฑ์การครองยศ
เรืออากาศตรี - เรืออากาศเอก

ความชำนาญทหารอากาศจำพวกทหารช่างอากาศ
เลขหมายจำพวก ๔๓
คำนำ
แผนภูมิ
ความชำนาญทหารอากาศ
ลชทอ.
ชื่อความชำนาญ
๔๓๑๖
๔๓๑๕
๔๓๑๓

นายทหารช่างอากาศอาวุโส
นายทหารช่างอากาศชั้นสูง
นายทหารช่างอากาศ

หน้า
๑๑๓
๑๑๔

๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗

- ๑๑๓ คำนำ
จำพวกทหารช่างอากาศ
จำพวกทหารช่างอากาศ หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านช่างอากาศ
ซึ่งประกอบด้วย
ช่ างอากาศ อั น ได้ แ ก่ การซ่ อ มบำรุ งอากาศยาน การซ่ อ มสร้า งชิ้ น ส่ ว น ดั ด แปลง แก้ ไข
ข้อขัดข้องอากาศยานและบริภัณฑ์อากาศยาน ตลอดถึงการกู้ภัยอากาศยาน
ช่างเครื่องยนต์ อันได้แก่ การซ่อมบำรุงเครื่องยนต์อากาศยาน และเครื่องยนต์บริภัณฑ์
ช่างบริภัณฑ์อากาศยาน อันได้แก่ การซ่อมบำรุง การดัดแปลงบริภัณฑ์อากาศยาน และระบบ
ต่าง ๆ ของบริภณ
ั ฑ์อากาศยาน
ช่างบริภัณฑ์ภาคพื้น อันได้แก่ การซ่อมบำรุงบริภัณฑ์ภาคพื้น และระบบต่าง ๆ ของบริภัณฑ์
ภาคพื้น

- ๑๑๔ แผนภูมิจำพวกทหารนายทหารสัญญาบัตร

นาวาอากาศตรี - นาวาอากาศเอก

นายทหารช่างอากาศอาวุโส
๔๓๑๖
(ลชทอ.แรกตั้ง ๔๓๑๑)

หลักสูตรที่กองทัพอากาศกำหนด
หรือมีคุณสมบัติครบถ้วน

เรืออากาศเอก - นาวาอากาศโท

นายทหารช่างอากาศชั้นสูง
๔๓๑๕
(ลชทอ.แรกตั้ง ๔๓๑๑)

หลักสูตรที่กองทัพอากาศกำหนด

เรืออากาศตรี - เรืออากาศเอก

นายทหารช่างอากาศ
๔๓๑๓
(ลชทอ.แรกตั้ง ๔๓๑๑)

- ๑๑๕ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
ลชทอ.๔๓๑๖ (ขั้นบริหาร)
นายทหารช่างอากาศอาวุโส
ลชทอ.๔๓๑๑ (แรกตั้ง)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
วางแผน อำนวยการ ประสานงาน ควบคุม กำกับดูแล ตลอดจนบริหารจัดการในสายงาน
ด้านช่างอากาศ รวมทั้งในสายงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ กำหนดนโยบาย แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับงานในสายงานด้านช่างอากาศ
๒.๒ วางแผน อำนวยการ และติดต่อประสานเกี่ยวกับงานในสายงานด้านช่างอากาศ
๒.๓ ควบคุม กำกับดูแล และให้คำแนะนำ เกี่ยวกับงานในสายงานด้านช่างอากาศ
๒.๔ เสนอแนะ และให้คำปรึกษาแก่ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานในสายงานด้านช่างอากาศ
๒.๕ วิเคราะห์ และประเมินผลการปฏิบัติเกี่ยวกับงานในสายงานด้านช่างอากาศ
๒.๖ วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับงานในสายงานด้านช่างอากาศ
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในสายงานด้านช่างอากาศ ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จ การศึ ก ษาจากโรงเรีย นทหารทั้ งในและต่ างประเทศ หรือ เที ย บเท่ า
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ มีพื้นฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรมอากาศยาน
วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอุตสาหการ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสายงานด้านช่างอากาศ
เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
๓.๒.๑ ผู้ ที่ ไม่ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาตามข้ อ ๓.๑.๑ ต้ อ งสำเร็จ การศึ ก ษาจากโรงเรีย น
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๒ สำเร็จหลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ,
หลักสูตรโรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส กรมยุทธศึกษาทหารอากาศหรือเทียบเท่า หรือมีคุณสมบัติ
ตามที่กำหนดไว้ในหมวด ๓ ข้อ ๒๐.๑.๓ ของระเบียบนี้ เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๓ สำเร็จหลักสูตรนายทหารช่างอากาศ เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๓ ประสบการณ์
ต้องปฏิบัติงานสายงานด้านช่างอากาศติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน
เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
นาวาอากาศตรี - นาวาอากาศเอก

- ๑๑๖ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
ลชทอ.๔๓๑๕ (ขั้นชำนาญมาก)
นายทหารช่างอากาศชั้นสูง
ลชทอ.๔๓๑๑ (แรกตั้ง)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
วางแผน อำนวยการ ประสานงาน ควบคุม กำกับดูแล และดำเนินการเกี่ยวกับงานในสายงาน
ด้านช่างอากาศ รวมทั้งในสายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ กำหนดแนวทางการปฏิบัติ และดำเนินการเกี่ยวกับงานในสายงานด้านช่างอากาศ
๒.๒ วางแผน อำนวยการ และติดต่อประสานเกี่ยวกับงานในสายงานด้านช่างอากาศ
๒.๓ ควบคุม กำกับดูแล และให้คำแนะนำ เกี่ยวกับงานในสายงานด้านช่างอากาศ
๒.๔ เสนอแนะ และให้คำปรึกษาแก่ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานในสายงานด้านช่างอากาศ
๒.๕ วิเคราะห์ และประเมินผลการปฏิบัติเกี่ยวกับงานในสายงานด้านช่างอากาศ
๒.๖ วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับงานในสายงานด้านช่างอากาศ
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในสายงานด้านช่างอากาศ ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จ การศึ ก ษาจากโรงเรีย นทหารทั้ งในและต่ างประเทศ หรือเที ยบเท่ า
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ มีพื้นฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรมอากาศยาน
วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอุตสาหการ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสายงานด้านช่างอากาศ
เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
๓.๒.๑ ผู้ ที่ ไม่ ส ำเร็จ การศึ ก ษาตามข้ อ ๓.๑.๑ ต้ อ งสำเร็ จ การศึ ก ษาจากโรงเรี ย น
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๒ สำเร็จหลักสูตรโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๓ สำเร็จหลักสูตรนายทหารช่างอากาศ เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๓ ประสบการณ์
ต้องปฏิบัติงานสายงานด้านช่างอากาศติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน
เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
เรืออากาศเอก - นาวาอากาศโท

- ๑๑๗ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
ลชทอ.๔๓๑๓ (ขั้นชำนาญ)
นายทหารช่างอากาศ
ลชทอ.๔๓๑๑ (แรกตั้ง)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ดำเนินการ ประสานงาน ควบคุม และกำกับดูแล เกี่ยวกับงานสายงานด้านช่างอากาศ
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ ดำเนินการเกี่ยวกับงานในสายงานด้านช่างอากาศ
๒.๒ ประสานงาน และติดตามเกี่ยวกับงานในสายงานด้านช่างอากาศ
๒.๓ ควบคุม กำกับดูแล การดำเนินการเกี่ยวกับงานในสายงานด้านช่างอากาศ
๒.๔ เสนอแนะผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานในสายงานด้านช่างอากาศ
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในสายงานด้านช่างอากาศ ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จ การศึ ก ษาจากโรงเรีย นทหารทั้ งในและต่ างประเทศ หรือ เที ย บเท่ า
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ มีพื้นฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรมอากาศยาน
วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอุตสาหการ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสายงานด้านช่างอากาศ
เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
๓.๒.๑ ผู้ ที่ ไม่ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาตามข้ อ ๓.๑.๑ ต้ อ งสำเร็ จ การศึ ก ษาจากโรงเรี ย น
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๒ สำเร็จหลักสูตรนายทหารช่างอากาศ เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๓ ประสบการณ์
ปฏิบัติงานในสายงานด้านช่างอากาศมาแล้วติดต่อกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๘ เดือน
เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ ๔. เกณฑ์การครองยศ
เรืออากาศตรี - เรืออากาศเอก

ความชำนาญทหารอากาศจำพวกทหารส่งกำลังบำรุง
เลขหมายจำพวก ๔๔
คำนำ
แผนภูมิ
ความชำนาญทหารอากาศ
ลชทอ.
ชื่อความชำนาญ
๔๔๑๖
๔๔๑๕
๔๔๑๓

นายทหารส่งกำลังบำรุงอาวุโส
นายทหารส่งกำลังบำรุงชั้นสูง
นายทหารส่งกำลังบำรุง

หน้า
๑๑๙
๑๒๐

๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓

- ๑๑๙ คำนำ
จำพวกทหารส่งกำลังบำรุง
จำพวกทหารส่ งกำลั งบำรุง หมายถึ ง ผู้ ที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถในหน้ าที่ เกี่ ย วกั บ งาน
ในสายงานด้ านส่ งกำลั งบำรุ ง อั น ได้ แ ก่ การส่ งกำลั ง การซ่ อ มบำรุ ง การอาคารสถานที่ สิ่ งอำนวย
ความสะดวกสาธารณูปการ และการบริการ

- ๑๒๐ แผนภูมิจำพวกทหารนายทหารสัญญาบัตร

นาวาอากาศตรี - นาวาอากาศเอก

นายทหารส่งกำลังบำรุงอาวุโส
๔๔๑๖
(ลชทอ.แรกตั้ง ๔๔๑๑)

หลักสูตรที่กองทัพอากาศกำหนด
หรือมีคุณสมบัติครบถ้วน

เรืออากาศเอก - นาวาอากาศโท

นายทหารส่งกำลังบำรุงชั้นสูง
๔๔๑๕
(ลชทอ.แรกตั้ง ๔๔๑๑)

หลักสูตรที่กองทัพอากาศกำหนด

เรืออากาศตรี - เรืออากาศเอก

นายทหารส่งกำลังบำรุง
๔๔๑๓
(ลชทอ.แรกตั้ง ๔๔๑๑)

- ๑๒๑ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
ลชทอ.๔๔๑๖ (ขั้นบริหาร)
นายทหารส่งกำลังบำรุงอาวุโส
ลชทอ.๔๔๑๑ (แรกตั้ง)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
มีความสามารถในการวางแผน อำนวยการ ประสานงาน ควบคุม กำกับดูแล ตลอดจนบริหาร
จัดการและพัฒนาโครงการเกี่ยวกับงานในสายงานด้านส่งกำลังบำรุง
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ กำหนดนโยบาย แนวทางการปฏิ บั ติ และพั ฒ นาโครงการเกี่ย วกั บ งานในสายงาน
ด้านส่งกำลังบำรุง
๒.๒ วางแผน อำนวยการ และติดต่อประสานเกี่ยวกับงานในสายงานด้านส่งกำลังบำรุง
๒.๓ ควบคุม กำกับดูแล และให้คำแนะนำ เกี่ยวกับงานในสายงานด้านส่งกำลังบำรุง
๒.๔ เสนอแนะ และให้คำปรึกษาแก่ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานในสายงานด้านส่งกำลังบำรุง
๒.๕ วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการปฏิบัติเกี่ยวกับงานในสายงานด้านส่งกำลังบำรุง
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการในสายงานด้านส่งกำลังบำรุง ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จ การศึ ก ษาจากโรงเรีย นทหารทั้ งในและต่ างประเทศ หรือเที ยบเท่ า
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ มีพื้นฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณิตศาสตร์ สถิติ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานส่งกำลังบำรุง เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
๓.๒.๑ ผู้ ที่ ไม่ ส ำเร็จ การศึ ก ษาตามข้ อ ๓.๑.๑ ต้ อ งสำเร็ จ การศึ ก ษาจากโรงเรี ย น
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๒ สำเร็จหลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ,
หลักสูตรโรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้
ในหมวด ๓ ข้อ ๒๐.๑.๓ ของระเบียบนี้ เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๓ สำเร็จหลักสูตรนายทหารส่งกำลังบำรุงชั้นสูง เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๓ ประสบการณ์
ผู้ ที่ ได้ รั บ เลขหมายความชำนาญทหารอากาศระดั บ ๖ ของจำพวกทหารอื่ น แล้ ว
ต้ อ งปฏิ บั ติ งานในสายงานด้ านส่ งกำลั งบำรุ ง ติ ด ต่ อ กั น มาแล้ ว เป็ น ระยะเวลาไม่ น้ อ ยกว่ า ๖ เดื อ น
เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
นาวาอากาศตรี - นาวาอากาศเอก

- ๑๒๒ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
ลชทอ.๔๔๑๕ (ขั้นชำนาญมาก)
นายทหารส่งกำลังบำรุงชั้นสูง
ลชทอ.๔๔๑๑ (แรกตั้ง)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
มีความสามารถในการวางแผน ประสานงาน ควบคุม กำกับดูแล เกี่ยวกับงานในสายงาน
ด้านส่งกำลังบำรุง
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ กำหนดแนวทางการปฏิบัติ และดำเนินการเกี่ยวกับงานในสายงานด้านส่งกำลังบำรุง
๒.๒ วางแผน อำนวยการ และติดต่อประสานเกี่ยวกับงานในสายงานด้านส่งกำลังบำรุง
๒.๓ ควบคุม กำกับดูแล และให้คำแนะนำ เกี่ยวกับงานในสายงานด้านส่งกำลังบำรุง
๒.๔ เสนอแนะ และให้คำปรึกษาแก่ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานในสายงานด้านส่งกำลังบำรุง
๒.๕ วิเคราะห์ วิจัยและประเมินผลการปฏิบัติเกี่ยวกับงานในสายงานด้านส่งกำลังบำรุง
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการในสายงานด้านส่งกำลังบำรุง ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จ การศึ ก ษาจากโรงเรีย นทหารทั้ งในและต่ างประเทศ หรือเที ยบเท่ า
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ มีพื้นฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณิตศาสตร์ สถิติ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานส่งกำลังบำรุง เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
๓.๒.๑ ผู้ ที่ ไม่ ส ำเร็จ การศึ ก ษาตามข้ อ ๓.๑.๑ ต้ อ งสำเร็ จ การศึ ก ษาจากโรงเรี ย น
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๒ สำเร็จหลักสูตรโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๓ สำเร็จหลักสูตรนายทหารส่งกำลังบำรุงชั้นต้น เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๓ ประสบการณ์
ผู้ ที่ ได้ รั บ เลขหมายความชำนาญทหารอากาศระดั บ ๕ ของจำพวกทหารอื่ น แล้ ว
ต้อ งปฏิ บั ติ งานในสายงานด้ านส่ งกำลั งบำรุง ติด ต่ อ กั น มาแล้ วเป็ น ระยะเวลาไม่ น้ อ ยกว่า ๑๒ เดื อ น
เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
เรืออากาศเอก - นาวาอากาศโท

- ๑๒๓ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
ลชทอ.๔๔๑๓ (ขั้นชำนาญ)
นายทหารส่งกำลังบำรุง
ลชทอ.๔๔๑๑ (แรกตั้ง)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
มีความสามารถในการดำเนินการ ประสานงาน ติดตาม ควบคุมและกำกับดูแลเกี่ยวกับงาน
ในสายงานด้านส่งกำลังบำรุง
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ ดำเนินการเกี่ยวกับงานในสายงานด้านส่งกำลังบำรุง
๒.๒ ประสานงาน และติดต่อประสานเกี่ยวกับงานในสายงานด้านส่งกำลังบำรุง
๒.๓ ควบคุม กำกับดูแล การดำเนินการเกี่ยวกับงานในสายงานด้านส่งกำลังบำรุง
๒.๔ เสนอแนะผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานในสายงานด้านส่งกำลังบำรุง
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการในสายงานด้านส่งกำลังบำรุง ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็ จ การศึ ก ษาจากโรงเรีย นทหารทั้ งในและต่ า งประเทศหรื อ เที ย บเท่ า
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ มีพื้นฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณิตศาสตร์ สถิติ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานส่งกำลังบำรุง เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
๓.๒.๑ ผู้ ที่ ไม่ ส ำเร็จ การศึ ก ษาตามข้ อ ๓.๑.๑ ต้ อ งสำเร็ จ การศึ ก ษาจากโรงเรี ย น
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๒ สำเร็จหลักสูตรนายทหารส่งกำลังบำรุงชั้นต้น เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๓ ประสบการณ์
ปฏิบัติงานในสายงานด้านส่งกำลังบำรุงติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน
เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
เรืออากาศตรี - เรืออากาศเอก

ความชำนาญทหารอากาศจำพวกทหารช่างโยธา
เลขหมายจำพวก ๕๕
คำนำ
แผนภูมิ
ความชำนาญทหารอากาศเฉพาะหน้าที่หรืออุปกรณ์
ความชำนาญทหารอากาศ
ลชทอ.

ชื่อความชำนาญ

๕๕๑๖
๕๕๑๕
๕๕๑๓
๕๕๒๓
๕๕๓๓

นายทหารช่างโยธาอาวุโส
นายทหารช่างโยธาชั้นสูง
นายทหารช่างโยธาก่อสร้าง
นายทหารช่างโยธาสาธารณูปโภคและเครื่องกล
นายทหารช่างโยธาดับเพลิงและกู้ภัย

หน้า
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗

๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒

- ๑๒๕ คำนำ
จำพวกทหารช่างโยธา
จำพวกทหารช่างโยธา หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในหน้าที่เกี่ยวกับงานในสายงาน
ด้านช่างโยธา ได้แก่ การสำรวจ ออกแบบและประมาณการ งานก่อสร้าง ซ่อมแซม บูรณะบำรุง อาคาร
สนามบิน การทาง การสาธารณู ปโภค การสุขาภิบาลและเครื่องกล งานซ่อม สร้าง ดัดแปลง แก้ไข
บริ ภั ณ ฑ์ ส ายช่ างโยธา รวมทั้ งการป้ อ งกั น อั ค คี ภั ย การดั บ เพลิ งและกู้ ภั ย การใช้ แ ละบำรุ งรั ก ษา
รถดับเพลิงและกู้ภัย อุปกรณ์และบริภัณฑ์ดับเพลิงและกู้ภัย ตลอดจนการให้ความรู้ในสายงานด้านช่าง
โยธาแก่ผู้เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

- ๑๒๖ แผนภูมจิ ำพวกทหารนายทหารสัญญาบัตร

นาวาอากาศตรี - นาวาอากาศเอก

นายทหารช่างโยธาอาวุโส
๕๕๑๖
(ลชทอ.แรกตั้ง ๕๕๑๑)

หลักสูตรที่กองทัพอากาศกำหนด
หรือมีคุณสมบัติครบถ้วน

เรืออากาศเอก - นาวาอากาศโท

นายทหารช่างโยธาชั้นสูง
๕๕๑๕
(ลชทอ.แรกตั้ง ๕๕๑๑)

หลักสูตรที่กองทัพอากาศกำหนด

เรืออากาศตรี เรืออากาศเอก

นายทหารช่างโยธาก่อสร้าง
๕๕๑๓
(ลชทอ.แรกตั้ง ๕๕๑๑)

นายทหารช่างโยธา
สาธารณูปโภคและเครื่องกล
๕๕๒๓
(ลชทอ.แรกตั้ง ๕๕๒๑)

นายทหารช่างโยธาดับเพลิง
และกู้ภัย
๕๕๓๓
(ลชทอ.แรกตั้ง ๕๕๓๑)

- ๑๒๗ ความชำนาญทหารอากาศเฉพาะหน้าที่หรืออุปกรณ์
ลชทอ.
๕๕๒๓ สณ
๕๕๒๓ คก
๕๕๓๓ ดก

ความชำนาญ

หน้าที่หรืออุปกรณ์

นายทหารช่างโยธาสาธารณูปโภคและเครื่องกล สาธารณูปโภค
นายทหารช่างโยธาสาธารณูปโภคและเครื่องกล เครื่องกล
นายทหารช่างโยธาดับเพลิงและกู้ภัย
ดับเพลิงและกู้ภัย

- ๑๒๘ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
ลชทอ.๕๕๑๖ (ขั้นบริหาร)
นายทหารช่างโยธาอาวุโส
ลชทอ.๕๕๑๑ (แรกตั้ง)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
วางแผน อำนวยการ ประสานงาน ควบคุม กำกับดูแล ตลอดจนบริหารจัดการ และพัฒนา
โครงการเกี่ยวกับงานในสายงานด้านช่างโยธา
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ กำหนดนโยบาย แนวทางการปฏิบัติ และพัฒนาโครงการเกี่ยวกับงานในสายงานด้านช่างโยธา
๒.๒ วางแผน อำนวยการ และติดต่อประสานเกี่ยวกับงานในสายงานด้านช่างโยธา
๒.๓ ควบคุม กำกับดูแล และให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานในสายงานด้านช่างโยธา
๒.๔ เสนอแนะ และให้คำปรึกษาแก่ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานในสายงานด้านช่างโยธา
๒.๕ วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการปฏิบัติเกี่ยวกับงานในสายงานด้านช่างโยธา
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจการสายงานด้านช่างโยธา ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จ การศึ ก ษาจากโรงเรีย นทหารทั้ งในและต่ างประเทศ หรือเที ยบเท่ า
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ มีพื้นฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไปในสาขาสถาปัตยกรรม
วิ ศ วกรรมโยธา วิ ศ วกรรมไฟฟ้ า วิ ศ วกรรมเครื่ อ งกล และอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ งานช่ า งโยธา
เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
๓.๒.๑ ผู้ ที่ ไม่ ส ำเร็จ การศึ ก ษาตามข้ อ ๓.๑.๑ ต้ อ งสำเร็ จ การศึ ก ษาจากโรงเรี ย น
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๒ สำเร็จหลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ,
หลักสูตรโรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า หรือมีคุณสมบัติ
ตามที่กำหนดไว้ในหมวด ๓ ข้อ ๒๐.๑.๓ ของระเบียบนี้ เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๓ สำเร็จหลักสูตรนายทหารช่างโยธาชั้นเรืออากาศ เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๓ ประสบการณ์
ผู้ ที่ ได้ รั บ เลขหมายความชำนาญทหารอากาศระดั บ ๖ ของจำพวกทหารอื่ น แล้ ว
ต้ อ งปฏิ บั ติ ง านในสายงานด้ า นช่ า งโยธาติ ด ต่ อ กั น มาแล้ ว เป็ น ระยะเวลาไม่ น้ อ ยกว่ า ๒๔ เดื อ น
เป็นคุณสมบัตทิ ี่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
นาวาอากาศตรี - นาวาอากาศเอก

- ๑๒๙ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
ลชทอ.๕๕๑๕ (ขั้นชำนาญมาก)
นายทหารช่างโยธาชั้นสูง
ลชทอ.๕๕๑๑ (แรกตั้ง)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
วางแผน อำนวยการ ประสานงาน ควบคุม กำกับดูแล และดำเนินการเกี่ยวกับงานในสายงาน
ด้านช่างโยธา
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ กำหนดแนวทางการปฏิบัติ และดำเนินการเกี่ยวกับงานในสายงานด้านช่างโยธา
๒.๒ วางแผน อำนวยการ และติดต่อประสานเกี่ยวกับงานในสายงานด้านช่างโยธา
๒.๓ ควบคุม กำกับดูแล และให้คำแนะนำ เกี่ยวกับงานในสายงานด้านช่างโยธา
๒.๔ เสนอแนะ และให้คำปรึกษาแก่ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานในสายงานด้านช่างโยธา
๒.๕ วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการปฏิบัติเกี่ยวกับงานในสายงานด้านช่างโยธา
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจการสายงานด้านช่างโยธา ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จ การศึ ก ษาจากโรงเรีย นทหารทั้ งในและต่ างประเทศ หรือ เที ย บเท่ า
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ มีพื้นฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไปในสาขาสถาปัตยกรรม
วิ ศ วกรรมโยธา วิ ศ วกรรมไฟฟ้ า วิ ศ วกรรมเครื่ อ งกล และอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ งานช่ า งโยธา
เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
๓.๒.๑ ผู้ ที่ ไม่ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาตามข้ อ ๓.๑.๑ ต้ อ งสำเร็ จ การศึ ก ษาจากโรงเรี ย น
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๒ สำเร็จหลักสูตรโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๓ สำเร็จหลักสูตรนายทหารช่างโยธาชั้นเรืออากาศ เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๓ ประสบการณ์
ผู้ ที่ ได้ รั บ เลขหมายความชำนาญทหารอากาศระดั บ ๕ ของจำพวกทหารอื่ น แล้ ว
ต้ อ งปฏิ บั ติ ง านในสายงานด้ า นช่ า งโยธาติ ด ต่ อ กั น มาแล้ ว เป็ น ระยะเวลาไม่ น้ อ ยกว่ า ๒๔ เดื อ น
เป็นคุณสมบัตทิ ี่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
เรืออากาศเอก - นาวาอากาศโท

- ๑๓๐ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
ลชทอ.๕๕๑๓ (ขั้นชำนาญ)
นายทหารช่างโยธาก่อสร้าง
ลชทอ.๕๕๑๑ (แรกตั้ง)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ดำเนินการ ประสานงาน ควบคุม และกำกับดูแล เกี่ยวกับงานในสายงานช่างโยธาด้านก่อสร้าง
ได้แก่ การสำรวจ ออกแบบและประมาณการ งานก่อสร้าง ซ่อมแซม บูรณะบำรุง อาคาร สนามบิน การทาง
รวมทั้งการซ่อม สร้าง ดัดแปลง และแก้ไขบริภัณฑ์สายช่างโยธาที่เกี่ยวข้อง
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ ดำเนินการเกี่ยวกับงานในสายงานช่างโยธาด้านก่อสร้าง
๒.๒ ประสานงานและติดตามเกี่ยวกับงานในสายงานช่างโยธาด้านก่อสร้าง
๒.๓ ควบคุม กำกับดูแล การดำเนินการเกี่ยวกับงานในสายงานช่างโยธาด้านก่อสร้าง
๒.๔ เสนอแนะผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานในสายงานช่างโยธาด้านก่อสร้าง
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจการสายงานช่างโยธาด้านก่อสร้าง ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็ จ การศึ ก ษาจากโรงเรีย นทหารทั้ งในและต่ า งประเทศหรื อ เที ย บเท่ า
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ มีพื้นฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไปในสาขาสถาปัตยกรรม
วิ ศ วกรรมโยธา วิ ศ วกรรมไฟฟ้ า วิ ศ วกรรมเครื่ อ งกล และอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ งานช่ า งโยธา
เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
๓.๒.๑ ผู้ ที่ ไม่ ส ำเร็จ การศึ ก ษาตามข้ อ ๓.๑.๑ ต้ อ งสำเร็ จ การศึ ก ษาจากโรงเรี ย น
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๒ สำเร็จหลักสูตรนายทหารช่างโยธาชั้นเรืออากาศ เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๓ ประสบการณ์
ปฏิ บัติงานในสายงานช่างโยธาด้านก่อสร้างติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
๒๔ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อืน่ ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
เรืออากาศตรี - เรืออากาศเอก

- ๑๓๑ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
ลชทอ.๕๕๒๓ (ขั้นชำนาญ)
นายทหารช่างโยธาสาธารณูปโภคและเครื่องกล
ลชทอ.๕๕๒๑ (แรกตั้ง)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ดำเนิ น การ ประสานงาน ควบคุ ม และกำกั บ ดู แ ล เกี่ ย วกั บ งานใน สายงานช่ า งโยธา
ด้านสาธารณู ปโภคและเครื่องกล ได้แก่ การสำรวจ ออกแบบ และประมาณการ งานสาธารณูปโภค
และเครื่ อ งกล เช่ น ระบบไฟฟ้ า เครื่ อ งปรับ อากาศ ระบบประปาและสุ ข าภิ บ าล รวมทั้ งการซ่ อ ม
สร้าง ดัดแปลง และแก้ไขบริภัณฑ์สายช่างโยธาที่เกี่ยวข้อง
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ ดำเนินการเกี่ยวกับงานในสายงานช่างโยธาด้านสาธารณูปโภคและเครื่องกล
๒.๒ ประสานงาน และติ ด ตามเกี่ ย วกั บ งานในสายงานช่ า งโยธาด้ า นสาธารณู ป โภค
และเครื่องกล
๒.๓ ควบคุม กำกับดูแล การดำเนินการเกี่ยวกับงานในสายงานช่างโยธาด้านสาธารณูปโภค
และเครื่องกล
๒.๔ เสนอแนะผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาเกี่ ย วกั บ งานในสายงานช่ า งโยธาด้ า นสาธารณู ป โภค
และเครื่องกล
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจการสายงานช่างโยธาด้านสาธารณูปโภค
และเครื่องกล ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จ การศึ ก ษาจากโรงเรีย นทหารทั้ งในและต่ างประเทศ หรือ เที ย บเท่ า
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ มีพื้นฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป ในสาขาสถาปัตยกรรม
วิ ศ วกรรมโยธา วิ ศ วกรรมไฟฟ้ า วิ ศ วกรรมเครื่ อ งกล และอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ งานช่ า งโยธา
เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
๓.๒.๑ ผู้ ที่ ไม่ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาตามข้ อ ๓.๑.๑ ต้ อ งสำเร็ จ การศึ ก ษาจากโรงเรี ย น
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๒ สำเร็จหลักสูตรนายทหารช่างโยธาชั้นเรืออากาศ เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๓ ประสบการณ์
ปฏิ บั ติ งานในสายงานช่ างโยธาด้ า นสาธารณู ป โภคและเครื่อ งกลติ ด ต่ อ กั น มาแล้ ว
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒๔ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
เรืออากาศตรี - เรืออากาศเอก

- ๑๓๒ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
ลชทอ.๕๕๓๓ (ขั้นชำนาญ)
นายทหารช่างโยธาดับเพลิงและกู้ภัย
ลชทอ.๕๕๓๑ (แรกตั้ง)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ดำเนิ น การ ประสานงาน ควบคุ ม และกำกั บ ดู แ ล เกี่ ย วกั บ งานในสายงานช่ า งโยธา
ด้ า นดั บ เพลิ ง และกู้ ภั ย ได้ แ ก่ การป้ อ งกั น อั ค คี ภั ย การดั บ เพลิ งและกู้ ภั ย การจั ด เตรี ย มกำลั ง พล
รถดับเพลิงและกู้ภัย อุปกรณ์และบริภัณฑ์ดับเพลิงและกู้ภัย ตลอดจนการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ ดำเนินการเกี่ยวกับงานในสายงานช่างโยธาด้านดับเพลิงและกู้ภัย
๒.๒ ประสานงานและติดตามเกี่ยวกับงานในสายงานช่างโยธาด้านดับเพลิงและกู้ภัย
๒.๓ ควบคุม กำกับดูแล การดำเนินการเกี่ยวกับงานในสายงานช่างโยธาดับเพลิงและกู้ภัย
๒.๔ เสนอแนะผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานในสายงานช่างโยธาดับเพลิงและกู้ภัย
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจการสายงานช่างโยธาดับเพลิงและกู้ภัย
ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จ การศึ ก ษาจากโรงเรีย นทหารทั้ งในและต่ างประเทศ หรือเที ยบเท่ า
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ มีพื้นฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป ในสาขาสถาปัตยกรรม
วิ ศ วกรรมโยธา วิ ศ วกรรมไฟฟ้ า วิ ศ วกรรมเครื่ อ งกล และอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ งานช่ า งโยธา
เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
๓.๒.๑ ผู้ ที่ ไม่ ส ำเร็จ การศึ ก ษาตามข้ อ ๓.๑.๑ ต้ อ งสำเร็ จ การศึ ก ษาจากโรงเรี ย น
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๒ สำเร็จหลักสูตรนายทหารช่างโยธาชั้นเรืออากาศ เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๓ ประสบการณ์
ปฏิบัติงานในสายงานช่างโยธาด้านดับเพลิงและกู้ภัยติดต่อ กันมาแล้วเป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า ๒๔ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
เรืออากาศตรี - เรืออากาศเอก

ความชำนาญทหารอากาศจำพวกทหารแผนที่
เลขหมายจำพวก ๕๗
คำนำ
แผนภูมิ
ความชำนาญทหารอากาศ
ลชทอ.
ชื่อความชำนาญ
๕๗๑๖
๕๗๑๕
๕๗๑๓

นายทหารแผนที่อาวุโส
นายทหารแผนที่ชั้นสูง
นายทหารแผนที่

หน้า
๑๓๔
๑๓๕

๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘

- ๑๓๔ คำนำ
จำพวกทหารแผนที่
จำพวกทหารแผนที่ หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านแผนที่และที่ดิน
ซึ่งประกอบด้วย
การเบิก ใช้ เก็บรักษาแผนที่ทุกชนิดที่ได้รับตามอัตราจ่าย เพื่อสนับสนุนกิจการด้านการทหาร
กิจการที่เกี่ยวข้องด้านการบิน และที่ดินที่อยู่ในการปกครองดูแลของกองทัพอากาศ
การสำรวจข้อมูลทางยีออเดซี (Geodesy), การรังวัดค่าพิกัดภูมิศาสตร์ด้านระบบดาวเทียม
(Global Position System) การคำนวณหาค่า Latitude, Longitude และ Elevation ของระบบพิกัดต่าง ๆ
การร่าง การเขี ย นแบบ แผนผั ง แผนที่ ข องภู มิ ป ระเทศหรือ เป้ าหมาย การทำแผนที่ ภู มิ
ประเทศจำลองด้วยภาพ หรือการทำแผนที่โต๊ะทราย (Sand Table)
การนำภาพถ่ า ยทางอากาศมาใช้ ร่ ว มกั บ แผนที่ ในการกำหนดตำแหน่ ง ของจุ ด ควบคุ ม
(Control Point) การใช้ประโยชน์จากภาพถ่ายทางอากาศมาแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลรายละเอียดในแผนที่
เพื่อให้มีความทันสมัย ถูกต้อง
การให้ ค ำปรึก ษาและข้ อ เสนอแนะในทางการปฏิ บั ติ แ ก่ ผู้ บั งคั บ บั ญ ชาในเรื่อ ง กฎหมาย
ระเบียบ และคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ของกองทัพอากาศ

- ๑๓๕ แผนภูมิจำพวกทหารนายทหารสัญญาบัตร

นาวาอากาศตรี - นาวาอากาศเอก

นายทหารแผนที่อาวุโส
๕๗๑๖
(ลชทอ.แรกตั้ง ๕๗๑๑)

หลักสูตรที่กองทัพอากาศกำหนด
หรือมีคุณสมบัติครบถ้วน

เรืออากาศเอก - นาวาอากาศโท

นายทหารแผนที่ชั้นสูง
๕๗๑๕
(ลชทอ.แรกตั้ง ๕๗๑๑)

หลักสูตรที่กองทัพอากาศกำหนด

เรืออากาศตรี - เรืออากาศเอก

นายทหารแผนที่
๕๗๑๓
(ลชทอ.แรกตั้ง ๕๗๑๑)

- ๑๓๖ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
ลชทอ.๕๗๑๖ (ขั้นบริหาร)
นายทหารแผนที่อาวุโส
ลชทอ.๕๗๑๑ (แรกตั้ง)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
วางแผน อำนวยการ ประสานงาน ควบคุม กำกับดูแล ตลอดจนบริหารจัดการ และพัฒนา
โครงการเกี่ยวกับงานแผนที่และที่ดิน
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ กำหนดนโยบาย แนวทางการปฏิบัติ และพัฒนาโครงการเกี่ยวกับงานแผนที่
๒.๒ วางแผน อำนวยการ และติดต่อประสานเกี่ยวกับงานแผนที่และที่ดิน
๒.๓ ควบคุม กำกับดูแล และให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานแผนที่และที่ดิน
๒.๔ เสนอแนะ และให้คำปรึกษาแก่ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานแผนที่และทีด่ ิน
๒.๕ วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการปฏิบัติเกี่ยวกับงานแผนที่และที่ดิน
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานแผนที่และที่ดิน ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จ การศึ ก ษาจากโรงเรีย นทหารทั้ งในและต่ างประเทศ หรือเที ยบเท่ า
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ มีพื้นฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรมแผนที่
วิ ศ วกรรมสำรวจ วิ ศ วกรรมโยธา วิ ท ยาศาสตร์ (ภู มิ ศ าสตร์ -แผนที่ ) นิ ติ ศ าสตร์ ห รื อ บริ ห ารธุ ร กิ จ
(เฉพาะผู้ ส ำเร็ จ ปริ ญ ญาตรี ส าขานิ ติ ศ าสตร์ แ ละบริ ห ารธุ ร กิ จ จะต้ อ งผ่ า นการศึ กษาในระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างสำรวจ
ช่างโยธาหรือช่างก่อสร้าง และมีการเรียนในวิชาที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจไม่น้อ ยกว่า ๑๒ หน่วยกิต)
เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
๓.๒.๑ ผู้ ที่ ไม่ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาตามข้ อ ๓.๑.๑ ต้ อ งสำเร็ จ การศึ ก ษาจากโรงเรี ย น
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่าเป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๒ สำเร็จหลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ,
หลักสูตรโรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า หรือมีคุณสมบัติ
ตามที่กำหนดไว้ในหมวด ๓ ข้อ ๒๐.๑.๓ ของระเบียบนี้ เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๓ สำเร็จหลักสูตรนายทหารแผนที่ชั้นนายพัน หรือหลักสูตรแผนที่ชั้ นนายร้อย
หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๓ ประสบการณ์
ผู้ ที่ ได้ รั บ เลขหมายความชำนาญทหารอากาศระดั บ ๖ ของจำพวกทหารอื่ น แล้ ว
ต้องปฏิ บั ติงานในสายงานด้านแผนที่ แ ละที่ ดิ น ติดต่ อกัน มาแล้ วเป็ น ระยะเวลาไม่น้ อ ยกว่า ๖ เดือ น
เป็นคุณสมบัตทิ ี่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
นาวาอากาศตรี - นาวาอากาศเอก

- ๑๓๗ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
ลชทอ.๕๗๑๕ (ขั้นชำนาญมาก)
นายทหารแผนที่ชั้นสูง
ลชทอ.๕๗๑๑ (แรกตั้ง)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
วางแผน อำนวยการ ประสานงาน ควบคุม กำกับดูแล และดำเนินการเกี่ยวกับงานแผนที่และที่ดิน
๒.๑
๒.๒
๒.๓
๒.๔
๒.๕

๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
กำหนดแนวทางการปฏิบัติ และดำเนินการเกี่ยวกับงานแผนที่และที่ดิน
วางแผน อำนวยการ และติดต่อประสานเกี่ยวกับงานแผนที่และที่ดิน
ควบคุม กำกับดูแล และให้คำแนะนำ เกี่ยวกับงานแผนที่และที่ดิน
เสนอแนะ และให้คำปรึกษาแก่ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานแผนที่และทีด่ ิน
วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการปฏิบัติเกี่ยวกับงานแผนที่และที่ดิน

๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานแผนที่และที่ดิน ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จ การศึ ก ษาจากโรงเรีย นทหารทั้ งในและต่ างประเทศ หรือเที ยบเท่ า
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ มีพื้นฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรมแผนที่
วิ ศ วกรรมสำรวจ วิ ศ วกรรมโยธา วิ ท ยาศาสตร์ (ภู มิ ศ าสตร์ -แผนที่ ) นิ ติ ศ าสตร์ ห รื อ บริ ห ารธุ ร กิ จ
(เฉพาะผู้ ส ำเร็ จ ปริ ญ ญาตรี ส าขานิ ติ ศ าสตร์ แ ละบริ ห ารธุ ร กิ จ จะต้ อ งผ่ า นการศึ ก ษาในระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างสำรวจ
ช่างโยธาหรือช่างก่อสร้าง และมีการเรียนในวิชาที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต)
เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
๓.๒.๑ ผู้ ที่ ไม่ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาตามข้ อ ๓.๑.๑ ต้ อ งสำเร็ จ การศึ ก ษาจากโรงเรี ย น
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๒ สำเร็จหลักสูตรโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
เป็นคุณสมบัตทิ ี่จำเป็น
๓.๒.๓ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรแผนที่และที่ดินชั้นเรืออากาศ เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๓ ประสบการณ์
ผู้ ที่ ได้ รั บ เลขหมายความชำนาญทหารอากาศระดั บ ๕ ของจำพวกทหารอื่ น แล้ ว
ต้องปฏิบัติงานในสายงานด้านแผนที่และที่ดินติดต่อกันมาแล้วเป็น ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน
เป็นคุณสมบัตทิ ี่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
เรืออากาศเอก - นาวาอากาศโท

- ๑๓๘ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
ลชทอ.๕๗๑๓ (ขั้นชำนาญ)
นายทหารแผนที่
ลชทอ.๕๗๑๑ (แรกตั้ง)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ดำเนินการ ประสานงาน ควบคุม และกำกับดูแลเกี่ยวกับงานแผนที่และที่ดิน
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ ดำเนินการเกี่ยวกับงานแผนที่และที่ดิน
๒.๒ ประสานงาน และติดตามเกี่ยวกับงานแผนที่และที่ดิน
๒.๓ ควบคุม กำกับดูแล การดำเนินการเกี่ยวกับงานแผนที่และที่ดิน
๒.๔ เสนอแนะผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานแผนที่และที่ดิน
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานแผนที่และที่ดิน ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑สำเร็ จ การศึ ก ษาจากโรงเรี ย นทหารทั้ ง ในและต่ า งประเทศ หรื อ เที ย บเท่ า
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ มีพื้นฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรมแผนที่
วิ ศ วกรรมสำรวจ วิ ศ วกรรมโยธา วิ ท ยาศาสตร์ (ภู มิ ศ าสตร์ -แผนที่ ) นิ ติ ศ าสตร์ ห รื อ บริ ห ารธุ ร กิ จ
(เฉพาะผู้ ส ำเร็ จ ปริ ญ ญาตรี ส าขานิ ติ ศ าสตร์ แ ละบริ ห ารธุ ร กิ จ จะต้ อ งผ่ า นการศึ ก ษาในระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างสำรวจ
ช่างโยธาหรือช่างก่อสร้าง และมีการเรียนในวิชาที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต)
เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
๓.๒.๑ ผู้ ที่ ไม่ ส ำเร็จ การศึ ก ษาตามข้ อ ๓.๑.๑ ต้ อ งสำเร็ จ การศึ ก ษาจากโรงเรี ย น
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๒ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรแผนที่และที่ดินชั้นเรืออากาศ เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๓ ประสบการณ์
ปฏิบัติงานในสายงานด้านแผนที่และที่ดินติดต่อกันมาแล้วเป็น ระยะเวลาไม่น้อยกว่า
๑๘ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
เรืออากาศตรี - เรืออากาศเอก

ความชำนาญทหารอากาศจำพวกทหารขนส่ง
เลขหมายจำพวก ๖๐
คำนำ
แผนภูมิ
ความชำนาญทหารอากาศ
ลชทอ.
ชื่อความชำนาญ
๖๐๑๖
๖๐๑๕
๖๐๑๓

นายทหารขนส่งอาวุโส
นายทหารขนส่งชั้นสูง
นายทหารขนส่ง

หน้า
๑๔๐
๑๔๑

๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔

- ๑๔๐ คำนำ
จำพวกทหารขนส่ง
จำพวกทหารขนส่ง หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในหน้าที่ในสายงานด้านการขนส่ง
อั น ได้ แ ก่ การกำหนดโครงการ การกำหนดขั้ น ตอนการส่ งกำลั งบำรุง การเคลื่ อ นย้ ายคนและวัส ดุ
โดยทางอากาศ ทางน้ำ ทางภาคพื้น และทางท่อ ทั้งทางทหารและทางการพาณิชย์ การจัดดำเนินงาน
การวิจัยและพัฒนา การตรวจให้คำแนะนำทางเทคนิค การดำเนินการเกี่ยวกับการใช้งาน การควบคุม
การซ่อม การสร้าง การผลิ ต การดัดแปลง การควบคุมคุณ ภาพ การพัสดุ ยานพาหนะและบริภัณ ฑ์
สายขนส่ง รวมถึงมีหน้าที่กำหนดแนวทาง ควบคุม และประเมินผล การฝึกศึกษาในสายวิทยาการขนส่ง

- ๑๔๑ แผนภูมิจำพวกทหารนายทหารสัญญาบัตร

นาวาอากาศตรี - นาวาอากาศเอก

นายทหารขนส่งอาวุโส
๖๐๑๖
(ลชทอ.แรกตั้ง ๖๐๑๑)

หลักสูตรที่กองทัพอากาศกำหนด
หรือมีคุณสมบัติครบถ้วน

เรืออากาศเอก - นาวาอากาศโท

นายทหารขนส่งชั้นสูง
๖๐๑๕
(ลชทอ.แรกตั้ง ๖๐๑๑)

หลักสูตรที่กองทัพอากาศกำหนด
หรือมีคุณสมบัติครบถ้วน

เรืออากาศตรี - เรืออากาศเอก

นายทหารขนส่ง
๖๐๑๓
(ลชทอ.แรกตั้ง ๖๐๑๑)

- ๑๔๒ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
ลชทอ.๖๐๑๖ (ขั้นบริหาร)
นายทหารขนส่งอาวุโส
ลชทอ.๖๐๑๑ (แรกตั้ง)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
วางแผน อำนวยการ ประสานงาน ควบคุม กำกับดูแล ตลอดจนบริหารจัดการ และจัดการ
และพัฒนาโครงการในสายงานด้านการขนส่ง
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ กำหนดนโยบาย แนวทางการปฏิบัติในสายงานด้านการขนส่ง
๒.๒ วางแผน อำนวยการ และติดต่อประสานในสายงานด้านการขนส่ง
๒.๓ ควบคุม กำกับดูแล และให้คำแนะนำ ในสายงานด้านการขนส่ง
๒.๔ เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่ผู้บังคับบัญชาในสายงานด้านการขนส่ง
๒.๕ วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติในสายงานด้านการขนส่ง
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจการในสายงานด้านการขนส่ง ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็ จ การศึ ก ษาจากโรงเรี ย นทหารทั้ งในและต่ า งประเทศหรื อ เที ย บเท่ า
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ พื้ นฐานการศึ กษาระดั บปริ ญ ญาตรี หรื อเที ยบเท่ าขึ้ นไป ในสาขาวิ ศวกรรม
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ บริหารธุรกิจ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอุตสาหการ
อุตสาหกรรมบริการการขนส่ง ช่างอุตสาหกรรมแขนงช่างยนต์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานในสายงาน
ด้านการขนส่ง เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
๓.๒.๑ ผู้ ที่ ไม่ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาตามข้ อ ๓.๑.๑ ต้ อ งสำเร็ จ การศึ ก ษาจากโรงเรี ย น
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๒ สำเร็จหลักสู ตรโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึ กษาทหารอากาศ,
หลักสูตรโรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า หรือมีคุณสมบัติ
ตามที่กำหนดไว้ ในหมวด ๓ ข้อ ๒๐.๑.๓ ของระเบียบนี้ เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๓ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนายทหารขนส่ง เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๓ ประสบการณ์
ผู้ ที่ ได้ รั บ เลขหมายความชำนาญทหารอากาศระดั บ ๖ ของจำพวกทหารอื่ น แล้ ว
ต้ อ งปฏิ บั ติ ง านในสายงานด้ า นการขนส่ ง ติ ด ต่ อ กั น มาแล้ ว เป็ น ระยะเวลาไม่ น้ อ ยกว่ า ๑๒ เดื อ น
เป็นคุณสมบัตทิ ี่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
นาวาอากาศตรี - นาวาอากาศเอก

- ๑๔๓ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
ลชทอ.๖๐๑๕ (ขั้นชำนาญมาก)
นายทหารขนส่งชั้นสูง
ลชทอ.๖๐๑๑ (แรกตั้ง)
------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
วางแผน อำนวยการ ประสานงาน ควบคุ ม กำกั บ ดู แ ล และดำเนิ น การในสายงาน
ด้านการขนส่ง
๒. หน้าที่และความรับผิดชอบ
๒.๑ กำหนดแนวทางการปฏิบัติในสายงานด้านการขนส่ง
๒.๒ วางแผน อำนวยการ และติดต่อประสานในสายงานด้านการขนส่ง
๒.๓ ควบคุม กำกับดูแล และให้คำแนะนำ ในสายงานด้านการขนส่ง
๒.๔ เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่ผู้บังคับบัญชาในสายงานด้านการขนส่ง
๒.๕ วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาและประเมินผลการปฏิบัติในสายงานด้านการขนส่ง
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจการในสายงานด้านการขนส่ง ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็ จ การศึ ก ษาจากโรงเรี ย นทหารทั้ งในและต่ า งประเทศหรื อ เที ย บเท่ า
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ มี พื้ นฐานการศึ กษาระดั บปริ ญ ญาตรี หรื อเที ยบเท่ าขึ้ นไป ในสาขาวิ ศวกรรม
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ บริหารธุรกิจ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอุตสาหการ
อุตสาหกรรมบริการการขนส่ง ช่างอุตสาหกรรมแขนงช่างยนต์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานในสายงาน
ด้านการขนส่ง เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
๓.๒.๑ ผู้ ที่ ไม่ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาตามข้ อ ๓.๑.๑ ต้ อ งสำเร็ จ การศึ ก ษาจากโรงเรี ย น
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๒ สำเร็จหลักสู ตรโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บั งคับฝูง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๓ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนายทหารขนส่ง เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๓ ประสบการณ์
ผู้ ที่ ได้ รั บ เลขหมายความชำนาญทหารอากาศระดั บ ๕ ของจำพวกทหารอื่ น แล้ ว
ต้ อ งปฏิ บั ติ ง านในสายงานด้ า นการขนส่ ง ติ ด ต่ อ กั น มาแล้ ว เป็ น ระยะเวลาไม่ น้ อ ยกว่ า ๑๒ เดื อ น
เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
เรืออากาศเอก - นาวาอากาศโท

- ๑๔๔ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
ลชทอ.๖๐๑๓ (ขั้นชำนาญ)
นายทหารขนส่ง
ลชทอ.๖๐๑๑ (แรกตั้ง)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ดำเนินการ ประสานงาน ควบคุม กำกับดูแล และดำเนินการในสายงานด้านการขนส่ง
๒. หน้าที่และความรับผิดชอบ
๒.๑ ดำเนินการในสายงานด้านการขนส่ง
๒.๒ ประสานงานและติดามในสายงานด้านการขนส่ง
๒.๓ ควบคุม กำกับดูแล การดำเนินการในสายงานด้านการขนส่ง
๒.๔ เสนอแนะผู้บังคับบัญชาในสายงานด้านการขนส่ง
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจในสายงานด้านการขนส่ง ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็ จ การศึ ก ษาจากโรงเรี ย นทหารทั้ งในและต่ า งประเทศหรื อ เที ย บเท่ า
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ มี พื้ นฐานการศึ กษาระดั บปริ ญญาตรี หรื อเที ยบเท่ าขึ้ นไป ในสาขาวิ ศวกรรม
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ บริหารธุรกิจ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอุตสาหการ
อุตสาหกรรมบริการการขนส่ง ช่างอุตสาหกรรมแขนงช่างยนต์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานในสายงาน
ด้านการขนส่ง เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
๓.๒.๑ ผู้ ที่ ไม่ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาตามข้ อ ๓.๑.๑ ต้ อ งสำเร็ จ การศึ ก ษาจากโรงเรี ย น
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๒ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนายทหารขนส่ง เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๓ ประสบการณ์
ต้องปฏิบัติงานในสายงานด้านการขนส่งติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน
เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
เรืออากาศตรี - เรืออากาศเอก

ความชำนาญทหารอากาศจำพวกทหารพลาธิการ
เลขหมายจำพวก ๖๒
หน้า
๑๔๖
๑๔๗

คำนำ
แผนภูมิ
ความชำนาญทหารอากาศ
ลชทอ.

ชื่อความชำนาญ

๖๒๑๖
๖๒๑๕
๖๒๑๓

นายทหารพลาธิการอาวุโส
นายทหารพลาธิการชั้นสูง
นายทหารพลาธิการ

๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐

- ๑๔๖ คำนำ
จำพวกทหารพลาธิการ
จำพวกทหารพลาธิการ หมายถึง ผู้มีหน้าที่ เกี่ยวกับสายงานด้านพลาธิการ ได้แก่ การบริการ
ด้ านพลาธิก าร ทั้ งกิ จ กรรมการเกี ย กกายและกิ จ กรรมยกกระบั ต ร การซ่ อ ม สร้ าง ผลิ ต ดั ด แปลง
รวมทัง้ การวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับกิจการพลาธิการ

- ๑๔๗ แผนภูมิจำพวกทหารนายทหารสัญญาบัตร

นาวาอากาศตรี - นาวาอากาศเอก

นายทหารพลาธิการอาวุโส
๖๒๑๖
(ลชทอ.แรกตั้ง ๖๒๑๑)

หลักสูตรที่กองทัพอากาศกำหนด
หรือมีคุณสมบัติครบถ้วน

เรืออากาศเอก - นาวาอากาศโท

นายทหารพลาธิการชั้นสูง
๖๒๑๕
(ลชทอ.แรกตั้ง ๖๒๑๑)

หลักสูตรที่กองทัพอากาศกำหนด

เรืออากาศตรี - เรืออากาศเอก

นายทหารพลาธิการ
๖๒๑๓
(ลชทอ.แรกตั้ง ๖๒๑๑)

- ๑๔๘ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
ลชทอ.๖๒๑๖ (ขั้นบริหาร)
นายทหารพลาธิการอาวุโส
ลชทอ.๖๒๑๑ (แรกตั้ง)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
มีความสามารถในการอำนวยการ การพั ฒ นาโครงการ ประสานงาน ควบคุม กำกับดูแล
เกี่ยวกับสายงานด้านพลาธิการ
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ อำนวยการ และพัฒนาโครงการเกี่ยวกับกิจการพลาธิการ
๒.๒ ประสานเกี่ยวกับงานในสายงานด้านพลาธิการ
๒.๓ ควบคุม กำกับดูแลกิจการในสายงานด้านพลาธิการ
๒.๔ เสนอแนะ และให้คำปรึกษาแก่ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับสายงานด้านพลาธิการ
๒.๕ วิเคราะห์ และประเมินผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานด้านพลาธิการ
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจการด้านพลาธิการ ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จ การศึ ก ษาจากโรงเรีย นทหารทั้ งในและต่ างประเทศ หรือ เที ย บเท่ า
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ มีพื้นฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป ในสาขาเคมี ฟิสิกส์
วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์การอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สถิติ การบัญชี การบริหารบุคคล บริหารอุตสาหการ บริหารธุรกิจ การตลาด นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมไฟฟ้ า คหกรรมศาสตร์
คหกรรมศิลป์ โภชนาวิทยา การแนะแนว วัดผลการศึกษา เทคโนโลยีทางการศึกษา เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
๓.๒.๑ ผู้ ที่ ไม่ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาตามข้ อ ๓.๑.๑ ต้ อ งสำเร็จ การศึ ก ษาจากโรงเรีย น
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๒ สำเร็จหลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ,
หลักสูตรโรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า หรือมีคุณสมบัติ
ตามที่กำหนดไว้ในหมวด ๓ ข้อ ๒๐.๑.๓ ของระเบียบนี้ เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๓ สำเร็จหลักสูตรนายทหารพลาธิการชั้นนาวาอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติ
ที่ต้องการ
๓.๓ ประสบการณ์
ผู้ ที่ ได้ รั บ เลขหมายความชำนาญทหารอากาศระดั บ ๖ ของจำพวกทหารอื่ น แล้ ว
ต้องสำเร็จหลักสูตรนายทหารพลาธิการชั้นนาวาอากาศ หรือหลักสูตรนายทหารพลาธิการชั้นเรืออากาศ
และต้ องปฏิ บั ติ งานในสายงานด้ านพลาธิ การติ ดต่ อกั นมาแล้ วเป็ นระยะเวลาไม่ น้ อยกว่ า ๑๒ เดื อน
เป็นคุณสมบัตทิ ี่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
นาวาอากาศตรี - นาวาอากาศเอก

- ๑๔๙ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
ลชทอ.๖๒๑๕ (ขั้นชำนาญมาก)
นายทหารพลาธิการชั้นสูง
ลชทอ.๖๒๑๑ (แรกตั้ง)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
มีความสามารถในการวางแผน กำหนดโครงการ ดำเนินการ ประสานงาน ควบคุม ดูแล
เกี่ยวกับสายงานด้านพลาธิการ
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ วางแผนงาน กำหนดโครงการ ดำเนินการ และกำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับกิจการพลาธิการ
๒.๒ ประสานงานเกี่ยวกับสายงานด้านพลาธิการ
๒.๓ ควบคุม กำกับดูแลกิจการในสายงานด้านพลาธิการ
๒.๔ เสนอแนะผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับสายงานด้านพลาธิการ
๒.๕ วิเคราะห์ และประเมินผลการปฏิบัติเกี่ยวกับกิจการพลาธิการ
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจการพลาธิการ ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จ การศึ ก ษาจากโรงเรีย นทหารทั้ งในและต่ างประเทศ หรือ เที ย บเท่ า
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ มีพื้นฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป ในสาขาเคมี ฟิสิกส์
วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์การอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สถิติ การบัญชี การบริหารบุคคล บริหารอุตสาหการ บริหารธุรกิจ การตลาด นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมไฟฟ้ า คหกรรมศาสตร์
คหกรรมศิลป์ โภชนาวิทยา การแนะแนว วัดผลการศึกษา เทคโนโลยีทางการศึกษา เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
๓.๒.๑ ผู้ ที่ ไม่ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาตามข้ อ ๓.๑.๑ ต้ อ งสำเร็จ การศึ ก ษาจากโรงเรีย น
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๒ สำเร็จหลักสูตรโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๓ สำเร็จหลักสูตรนายทหารพลาธิการชั้นเรืออากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติ
ที่ต้องการ
๓.๓ ประสบการณ์
ผู้ ที่ ได้ รั บ เลขหมายความชำนาญทหารอากาศระดั บ ๕ ของจำพวกทหารอื่ น แล้ ว
ต้องสำเร็จหลักสูตรนายทหารพลาธิการชั้นนาวาอากาศ หรือหลักสูตรนายทหารพลาธิการชั้น เรืออากาศ
ต้ อ งปฏิ บั ติ ง านในสายงานด้ า นพลาธิ ก ารติ ด ต่ อ กั น มาแล้ ว เป็ น ระยะเวลาไม่ น้ อ ยกว่ า ๑๒ เดื อ น
เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
เรืออากาศเอก - นาวาอากาศโท

- ๑๕๐ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
ลชทอ.๖๒๑๓ (ขั้นชำนาญ)
นายทหารพลาธิการ
ลชทอ.๖๒๑๑ (แรกตั้ง)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
มีความสามารถในการดำเนินการ ประสานงาน และติดตาม ควบคุม ดูแลเกี่ยวกับ สายงาน
ด้านพลาธิการ
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ ดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมการเกียกกาย และการยกกระบัตร รวมทั้งการผลิต สร้าง
และซ่อมพัสดุในสายงานด้านพลาธิการ
๒.๒ ประสานและติดตามเกี่ยวกับสายงานด้านพลาธิการ
๒.๓ ควบคุม กำกับดูแล การดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสายงานด้านพลาธิการ
๒.๔ เสนอแนะผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับกิจการพลาธิการ
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสายงานด้านพลาธิการ ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จ การศึ ก ษาจากโรงเรีย นทหารทั้ งในและต่ างประเทศ หรือ เที ย บเท่ า
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ มีพื้นฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป ในสาขาเคมี ฟิสิกส์
วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์การอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สถิติ การบัญชี การบริหารบุคคล บริหารอุตสาหการ บริหารธุรกิจ การตลาด นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมไฟฟ้ า คหกรรมศาสตร์
คหกรรมศิลป์ โภชนาวิทยา การแนะแนว วัดผลการศึกษา เทคโนโลยีทางการศึกษา เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
๓.๒.๑ ผู้ ที่ ไม่ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาตามข้ อ ๓.๑.๑ ต้ อ งสำเร็ จ การศึ ก ษาจากโรงเรี ย น
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๒ สำเร็จหลักสูตรนายทหารพลาธิการชั้นเรืออากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติ
ที่ต้องการ
๓.๓ ประสบการณ์
สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนายทหารพลาธิการชั้นเรืออากาศ และปฏิบัติงานในสายงาน
ด้านพลาธิการมาแล้วติดต่อกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ ๔. เกณฑ์การครองยศ
เรืออากาศตรี - เรืออากาศเอก

ความชำนาญทหารอากาศจำพวกทหารพัสดุ
เลขหมายจำพวก ๖๔
หน้า
๑๕๒
๑๕๓

คำนำ
แผนภูมิ
ความชำนาญทหารอากาศ
ลชทอ.

ชื่อความชำนาญ

๖๔๑๖
๖๔๑๕
๖๔๑๓

นายทหารพัสดุอาวุโส
นายทหารพัสดุชั้นสูง
นายทหารพัสดุ

๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖

- ๑๕๒ คำนำ
จำพวกทหารพัสดุ
จำพวกทหารพัสดุ หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานในสายงานด้านพัสดุ อัน
ได้แก่ การจัดดำเนินงาน การวางแผน การพิจารณากำหนดความต้องการ การซื้อ การจ้าง การเช่า การ
เบิก การสะสม การเก็บรักษา การควบคุม การตรวจ การแจกจ่ายพัสดุ การเรียกคืน การส่งคืน การส่ง
ซ่อมและการจำหน่ายพัสดุ รวมทั้งงานด้านการจัดหาต่าง ๆ

- ๑๕๓ แผนภูมิจำพวกทหารนายทหารสัญญาบัตร

นาวาอากาศตรี - นาวาอากาศเอก

นายทหารพัสดุอาวุโส
๖๔๑๖
(ลชทอ.แรกตั้ง ๖๔๑๑)

หลักสูตรที่กองทัพอากาศกำหนด
หรือมีคุณสมบัตคิ รบถ้วน

เรืออากาศเอก - นาวาอากาศโท

นายทหารพัสดุชั้นสูง
๖๔๑๕
(ลชทอ.แรกตั้ง ๖๔๑๑)

หลักสูตรที่กองทัพอากาศกำหนด

เรืออากาศตรี - เรืออากาศเอก

นายทหารพัสดุ
๖๔๑๓
(ลชทอ.แรกตั้ง ๖๔๑๑)

- ๑๕๔ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
ลชทอ.๖๔๑๖ (ขั้นบริหาร)
นายทหารพัสดุอาวุโส
ลชทอ.๖๔๑๑ (แรกตั้ง)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
วางแผน อำนวยการ ประสานงาน ควบคุม กำกับดูแล ตลอดจนบริหารจัดการและพัฒนา
โครงการเกี่ยวกับงานในสายงานด้านพัสดุ
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ กำหนดนโยบาย แนวทางการปฏิบตั ิ และพัฒนาโครงการเกีย่ วกับงานในสายงานด้านพัสดุ
๒.๒ วางแผน อำนวยการ และติดต่อประสานเกี่ยวกับงานในสายงานด้านพัสดุ
๒.๓ ควบคุม กำกับดูแล และให้คำแนะนำ เกี่ยวกับงานในสายงานด้านพัสดุ
๒.๔ เสนอแนะ และให้คำปรึกษาแก่ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานในสายงานด้านพัสดุ
๒.๕ วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการปฏิบัติเกี่ยวกับงานในสายงานด้านพัสดุ
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการในสายงานด้านพัสดุ ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จ การศึ ก ษาจากโรงเรีย นทหารทั้ งในและต่ างประเทศ หรือ เที ย บเท่ า
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ มี พื้ น ฐานการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ห รื อ เที ย บเท่ า ขึ้ น ไป ในสาขาบั ญ ชี
บริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร์ สถิติและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
๓.๒.๑ ผู้ ที่ ไม่ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาตามข้ อ ๓.๑.๑ ต้ อ งสำเร็จ การศึ ก ษาจากโรงเรีย น
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๒ สำเร็จหลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ,
หลักสูตรโรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า หรือมีคุณสมบัติ
ตามที่กำหนดไว้ในหมวด ๓ ข้อ ๒๐.๑.๓ ของระเบียบนี้ เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๓ สำเร็จหลักสูตรนายทหารพัสดุ เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๓ ประสบการณ์
ผู้ ที่ ได้ รั บ เลขหมายความชำนาญทหารอากาศระดั บ ๖ ของจำพวกทหารอื่ น แล้ ว
ต้ อ งสำเร็ จ หลั ก สู ต รนายทหารพั ส ดุ ชั้ น นาวาอากาศ หรื อ หลั ก สู ต รนายทหารพั ส ดุ ชั้ น เรื อ อากาศ
และต้ อ งปฏิ บั ติ ง านในสายงานด้ า นพั ส ดุ ติ ด ต่ อ กั น มาแล้ ว เป็ น ระยะเวลาไม่ น้ อ ยกว่ า ๖ เดื อ น
เป็นคุณสมบัติ ที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
นาวาอากาศตรี - นาวาอากาศเอก

- ๑๕๕ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
ลชทอ.๖๔๑๕ (ขั้นชำนาญมาก)
นายทหารพัสดุชั้นสูง
ลชทอ.๖๔๑๑ (แรกตั้ง)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
วางแผน อำนวยการ ประสานงาน ควบคุม กำกับดูแลและดำเนินการเกี่ยวกับงานในสายงาน
ด้านพัสดุ
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ กำหนดแนวทางการปฏิบัติ และดำเนินการเกี่ยวกับงานในสายงานด้านพัสดุ
๒.๒ วางแผน อำนวยการ และติดต่อประสานเกี่ยวกับงานในสายงานด้านพัสดุ
๒.๓ ควบคุม กำกับดูแล และให้คำแนะนำ เกี่ยวกับงานในสายงานด้านพัสดุ
๒.๔ เสนอแนะ และให้คำปรึกษาแก่ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานในสายงานด้านพัสดุ
๒.๕ วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการปฏิบัติเกี่ยวกับงานในสายงานด้านพัสดุ
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการในสายงานด้านพัสดุ ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จ การศึ ก ษาจากโรงเรีย นทหารทั้ งในและต่ างประเทศ หรือ เที ย บเท่ า
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ มี พื้ น ฐานการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ห รื อ เที ย บเท่ า ขึ้ น ไป ในสาขาบั ญ ชี
บริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร์ สถิติและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
๓.๒.๑ ผู้ ที่ ไม่ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาตามข้ อ ๓.๑.๑ ต้ อ งสำเร็ จ การศึ ก ษาจากโรงเรี ย น
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๒ สำเร็จหลักสูตรโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๓ สำเร็จหลักสูตรนายทหารพัสดุ เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๓ ประสบการณ์
ผู้ ที่ ได้ รั บ เลขหมายความชำนาญทหารอากาศระดั บ ๕ ของจำพวกทหารอื่ น แล้ ว
ต้ อ งสำเร็ จ หลั ก สู ต รนายทหารพั ส ดุ ชั้ น นาวาอากาศ หรื อ หลั ก สู ต รนายทหารพั ส ดุ ชั้ น เรื อ อากาศ
และต้ อ งปฏิ บั ติ ง านในสายงานด้ า นพั ส ดุ ติ ด ต่ อ กั น มาแล้ ว เป็ น ระยะเวลาไม่ น้ อ ยกว่ า ๑๒ เดื อ น
เป็นคุณสมบัตทิ ี่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
เรืออากาศเอก - นาวาอากาศโท

- ๑๕๖ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
ลชทอ.๖๔๑๓ (ขั้นชำนาญ)
นายทหารพัสดุ
ลชทอ.๖๔๑๑ (แรกตั้ง)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ดำเนินการ ประสานงาน ควบคุม และกำกับดูแลเกี่ยวกับงานในสายงานด้านพัสดุ
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ ดำเนินการเกี่ยวกับงานในสายงานด้านพัสดุ
๒.๒ ประสานงาน และติดตามเกี่ยวกับงานในสายงานด้านพัสดุ
๒.๓ ควบคุม กำกับดูแล การดำเนินการเกี่ยวกับงานในสายงานด้านพัสดุ
๒.๔ เสนอแนะผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานในสายงานด้านพัสดุ
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการในสายงานด้านพัสดุ ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จ การศึ ก ษาจากโรงเรีย นทหารทั้ งในและต่ างประเทศ หรือ เที ย บเท่ า
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ มี พื้ น ฐานการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ห รื อ เที ย บเท่ า ขึ้ น ไป ในสาขาบั ญ ชี
บริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร์ สถิติและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
๓.๒.๑ ผู้ ที่ ไม่ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาตามข้ อ ๓.๑.๑ ต้ อ งสำเร็จ การศึ ก ษาจากโรงเรีย น
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๒ สำเร็จหลักสูตรนายทหารพัสดุ เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๓ ประสบการณ์
สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนายทหารพัสดุชั้นเรืออากาศ และต้องปฏิบัติงานในสายงาน
ด้านพัสดุมาแล้วติดต่อกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ ๔. เกณฑ์การครองยศ
เรืออากาศตรี - เรืออากาศเอก

ความชำนาญทหารอากาศจำพวกทหารการเงิน
เลขหมายจำพวก ๖๗
หน้า
๑๕๘
๑๕๙

คำนำ
แผนภูมิ
ความชำนาญทหารอากาศ
ลชทอ.

ชื่อความชำนาญ

๖๗๑๖
๖๗๑๕
๖๗๑๓

นายทหารการเงินอาวุโส
นายทหารการเงินชั้นสูง
นายทหารการเงิน

๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒

- ๑๕๘ คำนำ
จำพวกทหารการเงิน
จำพวกทหารการเงิน หมายถึง ผู้ ที่ มีค วามรู้ความสามารถในการบริห ารงานด้ านการเงิน
อันได้แก่ การตรวจสอบหลักฐาน การเบิกเงิน การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำส่ง
เงินราชการ ตลอดจนการบัญชีที่เกี่ยวข้องตามระเบียบของทางราชการ

- ๑๕๙ แผนภูมิจำพวกทหารนายทหารสัญญาบัตร

นาวาอากาศตรี - นาวาอากาศเอก

นายทหารการเงินอาวุโส
๖๗๑๖
(ลชทอ.แรกตั้ง ๖๗๑๑)

หลักสูตรที่กองทัพอากาศกำหนด
หรือมีคุณสมบัติครบถ้วน

เรืออากาศเอก - นาวาอากาศโท

นายทหารการเงินชั้นสูง
๖๗๑๕
(ลชทอ.แรกตั้ง ๖๗๑๑)

หลักสูตรที่กองทัพอากาศกำหนด

เรืออากาศตรี - เรืออากาศเอก

นายทหารการเงิน
๖๗๑๓
(ลชทอ.แรกตั้ง ๖๗๑๑)

- ๑๖๐ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
ลชทอ.๖๗๑๖ (ขั้นบริหาร)
นายทหารการเงินอาวุโส
ลชทอ.๖๗๑๑ (แรกตั้ง)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
วางแผน อำนวยการ ประสานงาน ควบคุม กำกับดูแล ตลอดจนบริหารจัดการและพัฒนา
โครงการเกี่ยวกับงานในสายงานด้านการเงิน
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ กำหนดนโยบาย แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารการเงิน
๒.๒ วางแผน อำนวยการ และติดต่อประสานเกี่ยวกับงานในสายงานด้านการเงิน
๒.๓ ควบคุม กำกับดูแล และให้คำแนะนำ เกี่ยวกับงานในสายงานด้านการเงิน
๒.๔ เสนอแนะ และให้คำปรึกษาแก่ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานในสายงานด้านการเงิน
๒.๕ วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการปฏิบัติเกี่ยวกับงานในสายงานด้านการเงิน
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารการเงิน ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จ การศึ ก ษาจากโรงเรีย นทหารทั้ งในและต่ างประเทศ หรือ เที ย บเท่ า
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ มีพื้นฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป คุณวุฒิบัญชีบัณฑิต
พาณิชยศาสตร์แ ละการบัญชีบัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงิน หรือ
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
๓.๒.๑ ผู้ ที่ ไม่ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาตามข้ อ ๓.๑.๑ ต้ อ งสำเร็ จ การศึ ก ษาจากโรงเรี ย น
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๒ สำเร็จหลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ,
หลักสูตรโรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า หรือมีคุณสมบัติ
ตามที่กำหนดไว้ในหมวด ๓ ข้อ ๒๐.๑.๓ ของระเบียบนี้ เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๓ สำเร็จหลักสูตรนายทหารการเงิน เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๓ ประสบการณ์
๓.๓.๑ ผู้ที่ได้รับเลขหมายความชำนาญทหารอากาศระดับ ๖ ของจำพวกทหารอื่นแล้ว
ต้ อ งปฏิ บั ติ ง านในสายงานด้ า นการเงิ น ติ ด ต่ อ กั น มาแล้ ว เป็ น ระยะเวลาไม่ น้ อ ยกว่ า ๑๒ เดื อ น
เป็นคุณสมบัตทิ ี่จำเป็น
๓.๓.๒ ผู้ที่ได้รับเลขหมายความชำนาญทหารอากาศระดับ ๖ ของจำพวกทหารอื่นแล้ว
และสำเร็ จ หลั ก สู ต รนายทหารการเงิ น ต้ อ งปฏิ บั ติ ง านในสายงานด้ า นการเงิ น ติ ด ต่ อ กั น มาแล้ ว
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๖ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
นาวาอากาศตรี - นาวาอากาศเอก

- ๑๖๑ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
ลชทอ.๖๗๑๕ (ขั้นชำนาญมาก)
นายทหารการเงินชั้นสูง
ลชทอ.๖๗๑๑ (แรกตั้ง)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
วางแผน อำนวยการ ประสานงาน ควบคุ ม กำกั บ ดู แ ล และดำเนิ น การเกี่ ย วกั บ งาน
ในสายงานด้านการเงิน
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ กำหนดแนวทางการปฏิบัติ และดำเนินการเกี่ยวกับงานในสายงานด้านการเงิน
๒.๒ วางแผน อำนวยการ และติดต่อประสานเกี่ยวกับงานในสายงานด้านการเงิน
๒.๓ ควบคุม กำกับดูแล และให้คำแนะนำ เกี่ยวกับงานในสายงานด้านการเงิน
๒.๔ เสนอแนะ และให้คำปรึกษาแก่ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานในสายงานด้านการเงิน
๒.๕ วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการปฏิบัติเกี่ยวกับงานในสายงานด้านการเงิน
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารการเงิน ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จ การศึ ก ษาจากโรงเรีย นทหารทั้ งในและต่ างประเทศ หรือ เที ย บเท่ า
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ มีพื้นฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป คุณวุฒิบัญชีบัณฑิต
พาณิชยศาสตร์และการบัญชีบัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงิน หรือ
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
๓.๒.๑ ผู้ ที่ ไม่ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาตามข้ อ ๓.๑.๑ ต้ อ งสำเร็จ การศึ ก ษาจากโรงเรีย น
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๒ สำเร็จหลักสูตรโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๓ สำเร็จหลักสูตรนายทหารการเงิน เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๓ ประสบการณ์
๓.๓.๑ ผู้ที่ได้รับเลขหมายความชำนาญทหารอากาศระดับ ๕ ของจำพวกทหารอื่นแล้ว
ต้ อ งปฏิ บั ติ ง านในสายงานด้ า นการเงิ น ติ ด ต่ อ กั น มาแล้ ว เป็ น ระยะเวลาไม่ น้ อ ยกว่ า ๒๔ เดื อ น
เป็นคุณสมบัตทิ ี่จำเป็น
๓.๓.๒ ผู้ที่ได้รับเลขหมายความชำนาญทหารอากาศระดับ ๕ ของจำพวกทหารอื่นแล้ว
และสำเร็ จ หลั ก สู ต รนายทหารการเงิ น ต้ อ งปฏิ บั ติ ง านในสายงานด้ า นการเงิ น ติ ด ต่ อ กั น มาแล้ ว
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
เรืออากาศเอก - นาวาอากาศโท

- ๑๖๒ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
ลชทอ.๖๗๑๓ (ขั้นชำนาญ)
นายทหารการเงิน
ลชทอ.๖๗๑๑ (แรกตั้ง)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ดำเนินการ ประสานงาน ควบคุม และกำกับดูแลเกี่ยวกับงานในสายงานด้านการเงิน
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ ดำเนินการเกี่ยวกับงานในสายงานด้านการเงิน
๒.๒ ประสานงาน และติดตามเกี่ยวกับงานในสายงานด้านการเงิน
๒.๓ ควบคุม กำกับดูแล การดำเนินการเกี่ยวกับงานในสายงานด้านการเงิน
๒.๔ เสนอแนะผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานในสายงานด้านการเงิน
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารการปฏิบัติด้านการเงิน ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จ การศึ ก ษาจากโรงเรีย นทหารทั้ งในและต่ างประเทศ หรือ เที ย บเท่ า
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ มีพื้นฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป คุณวุฒิบัญชีบัณฑิต
พาณิชยศาสตร์และการบัญชีบัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงิน หรือ
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
๓.๒.๑ ผู้ ที่ ไม่ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาตามข้ อ ๓.๑.๑ ต้ อ งสำเร็จ การศึ ก ษาจากโรงเรีย น
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๒ สำเร็จหลักสูตรนายทหารการเงิน เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๓ ประสบการณ์
ปฏิบัติงานในสายงานด้านการเงินมาแล้วติดต่อกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน
เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ ๔. เกณฑ์การครองยศ
เรืออากาศตรี - เรืออากาศเอก

ความชานาญทหารอากาศจาพวกทหารปลัดบัญชี
เลขหมายจาพวก ๖๘
หน้า
๑๖๔
๑๖๕

คานา
แผนภูมิ
ความชานาญทหารอากาศ
ลชทอ.

ชื่อความชานาญ

๖๘๑๖
๖๘๑๕
๖๘๑๓

นายทหารปลัดบัญชีอาวุโส
นายทหารปลัดบัญชีชั้นสูง
นายทหารปลัดบัญชี

๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘

- ๑๖๔ คานา
จาพวกทหารปลัดบัญชี
จ าพวกทหารปลั ด บั ญ ชี หมายถึ ง ผู้ ที่ มี ค วามรู้ค วามสามารถในการด าเนิ น งานเกี่ ย วกั บ
การงบประมาณ การเงิน การบั ญ ชี การตรวจบั ญ ชี การบริ ห ารทรั พ ยากร และการจั ด การ หรื อ
สาขาใดสาขาหนึ่ง

- ๑๖๕ แผนภูมิจาพวกทหารนายทหารสัญญาบัตร

นาวาอากาศตรี - นาวาอากาศเอก

นายทหารปลัดบัญชีอาวุโส
๖๘๑๖
(ลชทอ.แรกตั้ง ๖๘๑๑)

หลักสูตรที่กองทัพอากาศกาหนด
หรือมีคุณสมบัติครบถ้วน

เรืออากาศเอก - นาวาอากาศโท

นายทหารปลัดบัญชีชั้นสูง
๖๘๑๕
(ลชทอ.แรกตั้ง ๖๘๑๑)

หลักสูตรที่กองทัพอากาศกาหนด

เรืออากาศตรี - เรืออากาศเอก

นายทหารปลัดบัญชี
๖๘๑๓
(ลชทอ.แรกตั้ง ๖๘๑๑)

- ๑๖๖ ความชานาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
ลชทอ.๖๘๑๖ (ขั้นบริหาร)
นายทหารปลัดบัญชีอาวุโส
ลชทอ.๖๘๑๑ (แรกตั้ง)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชานาญโดยย่อ
มีความสามารถในการพิจารณากาหนดนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการในสายงานด้านปลัดบัญชี
๒. หน้าที่และความรับผิดชอบ
๒.๑ พิจารณากาหนดนโยบายเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากร
๒.๒ วางแผน อานวยการ ติดต่อประสานเกี่ยวกับงานในสายงานด้านปลัดบัญชี
๒.๓ ควบคุม กากับดูแล ให้คาแนะนา เกี่ยวกับงานในสายงานด้านปลัดบัญชี
๒.๔ เสนอแนะ และให้คาปรึกษาแก่ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานในสายงานด้านปลัดบัญชี
๒.๕ วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนางานในสายงานด้านปลัดบัญชี
๒.๖ ให้การฝึก ศึกษา อบรมวิชาการในสายงานด้านปลัดบัญชี
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการ กิจการงานปลัดบัญชี ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ ส าเรจ จ การศึก ษาจากโรงเรีย นทหารทั้ งในและต่ างประเทศ หรือเที ยบเท่ า
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จาเป็น
๓.๑.๒ มีพื้น ฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้น ไป ในสาขาการบัญชี
การต้นทุน การสอบบัญชี การเงิน พาณิชยศาสตร์และการบัญชี เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการ
การเงินและการธนาคาร และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานปลัดบัญชี เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
๓.๒.๑ ผู้ ที่ ไม่ ส าเรจ จ การศึ ก ษาตามข้ อ ๓.๑.๑ ต้ อ งส าเรจจ การศึ ก ษาจากโรงเรี ย น
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จาเป็น
๓.๒.๒ สาเรจจหลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ,
หลักสูตรโรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า หรือมีคุณสมบัติ
ตามที่กาหนดไว้ในหมวด ๓ ข้อ ๒๐.๑.๓ ของระเบียบนี้ เป็นคุณสมบัติที่จาเป็น
๓.๒.๓ สาเรจจหลักสูตรนายทหารงบประมาณ เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๓ ประสบการณ์
ผู้ ที่ ได้ รั บ เลขหมายความช านาญทหารอากาศระดั บ ๖ ของจ าพวกทหารอื่ น แล้ ว
ต้ อ งปฏิ บั ติ ง านในสายงานด้ า นปลั ด บั ญ ชี ติ ด ต่ อ กั น มาแล้ ว เป็ น ระยะเวลาไม่ น้ อ ยกว่ า ๑๒ เดื อ น
เป็นคุณสมบัตทิ จี่ าเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
นาวาอากาศตรี - นาวาอากาศเอก

- ๑๖๗ ความชานาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
ลชทอ.๖๘๑๕ (ขั้นชานาญมาก)
นายทหารปลัดบัญชีชั้นสูง
ลชทอ.๖๘๑๑ (แรกตั้ง)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชานาญโดยย่อ
มีความสามารถในการวางแผน ประสานงาน ควบคุม กากับดูแล และดาเนินการเกี่ยวกับงาน
ในสายงานด้านปลัดบัญชี
๒.๑
๒.๒
๒.๓
๒.๔
๒.๕

๒. หน้าที่และความรับผิดชอบ
วางแผน ประสานงาน ควบคุม กากับดูแล และดาเนินการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากร
ควบคุม กากับดูแล ให้คาแนะนาและตรวจตรากิจการในสายงานด้านปลัดบัญชี
เสนอแนะและให้คาปรึกษาแก่ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานในสายงานด้านปลัดบัญชี
วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนางานในสายงานด้านปลัดบัญชี
ให้การฝึก ศึกษา อบรม วิชาการในสายงานด้านปลัดบัญชี

๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจการในสายงานด้านปลัดบัญชี ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ ส าเรจ จ การศึก ษาจากโรงเรีย นทหารทั้ งในและต่ างประเทศ หรือเที ยบเท่ า
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จาเป็น
๓.๑.๒ มีพื้น ฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้น ไป ในสาขาการบัญชี
การต้นทุน การสอบบัญชี การเงิน พาณิชยศาสตร์และการบัญชี เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการ
การเงินและการธนาคาร และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานปลัดบัญชี เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
๓.๒.๑ ผู้ ที่ ไม่ ส าเรจ จ การศึ ก ษาตามข้ อ ๓.๑.๑ ต้ อ งส าเรจจ การศึ ก ษาจากโรงเรี ย น
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จาเป็น
๓.๒.๒ สาเรจจหลักสูตรโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
เป็นคุณสมบัติที่จาเป็น
๓.๒.๓ สาเรจจหลักสูตรนายทหารงบประมาณ เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๓ ประสบการณ์
๓.๓.๑ ผู้ที่ได้รับเลขหมายความชานาญทหารอากาศระดับ ๕ ของจาพวกทหารอื่นแล้ว
ต้องมีประสบการณ์ ในสายงานด้านปลั ด บัญ ชีติ ดต่ อกัน มาแล้ ว เป็ น ระยะเวลาไม่น้ อยกว่า ๒๔ เดือ น
เป็นคุณสมบัติที่จาเป็น
๓.๓.๒ ผู้ที่ได้รับเลขหมายความชานาญทหารอากาศระดับ ๕ ของจาพวกทหารอื่นแล้ว
และสาเรจจหลักสูตรนายทหารงบประมาณ ต้องมีประสบการณ์ในสายงานด้านปลัดบัญชีติดต่อกัน มาแล้ว
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จาเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
เรืออากาศเอก - นาวาอากาศโท

- ๑๖๘ ความชานาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
ลชทอ.๖๘๑๓ (ขั้นชานาญ)
นายทหารปลัดบัญชี
ลชทอ.๖๘๑๑ (แรกตั้ง)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชานาญโดยย่อ
มี ค วามสามารถในการด าเนิ น การ ประสานงาน ควบคุ ม และก ากั บ ดู แ ล เกี่ ย วกั บ งาน
ในสายงานด้านปลัดบัญชี
๒. หน้าที่และความรับผิดชอบ
๒.๑ ดาเนินการเกี่ยวกับงานในสายงานด้านปลัดบัญชี
๒.๒ ประสานงาน และติดตามเกี่ยวกับงานในสายงานด้านปลัดบัญชี
๒.๓ ควบคุม กากับดูแล การดาเนินการเกี่ยวกับงานในสายงานด้านปลัดบัญชี
๒.๔ เสนอแนะผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานในสายงานด้านปลัดบัญชี
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจการงานปลัดบัญชี ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ ส าเรจ จ การศึ ก ษาจากโรงเรีย นทหารทั้ งในและต่ างประเทศ หรือ เที ย บเท่ า
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จาเป็น
๓.๑.๒ มีพื้นฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป ในสาขาการบัญชี
การต้นทุน การสอบบัญชี การเงิน พาณิชยศาสตร์และการบัญชี เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการ
การเงินและการธนาคาร และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานปลัดบัญชี เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
๓.๒.๑ ผู้ ที่ ไม่ ส าเรจ จ การศึ ก ษาตามข้ อ ๓.๑.๑ ต้ อ งส าเรจจ การศึ ก ษาจากโรงเรี ย น
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จาเป็น
๓.๒.๒ สาเรจจการศึกษาหลักสูตรนายทหารงบประมาณ เป็นคุณสมบัติที่ตอ้ งการ
๓.๓ ประสบการณ์
ปฏิบั ติงานในสายงานด้านปลัดบัญ ชี ติดต่อกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน
เป็นคุณสมบัติที่จาเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
เรืออากาศตรี - เรืออากาศเอก

ความชำนาญทหารอากาศจำพวกทหารตรวจสอบภายใน
เลขหมายจำพวก ๖๙
คำนำ
แผนภูมิ
ความชำนาญทหารอากาศ
ลชทอ.
ชื่อความชำนาญ
๖๙๑๖
นายทหารตรวจสอบภายในอาวุโส
๖๙๑๕
นายทหารตรวจสอบภายในชั้นสูง
๖๙๑๓
นายทหารตรวจสอบภายใน

หน้า
๑๗๑
๑๗๒

๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕

- ๑๗๑ คำนำ
จำพวกทหารตรวจสอบภายใน
จำพวกทหารตรวจสอบภายใน หมายถึ ง ผู้ ที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถในการตรวจสอบ
ทางการงบประมาณ การบัญชี การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน การประเมินความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายใน การตรวจสอบการดำเนินงาน การตรวจสอบการบริหาร การปฏิบัติตามข้อกำหนด
ระบบงานสารสนเทศ และการตรวจสอบกรณีพิเศษ ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ

- ๑๗๒ แผนภูมิจำพวกทหารนายทหารสัญญาบัตร

นาวาอากาศตรี - นาวาอากาศเอก

นายทหารตรวจสอบภายในอาวุโส
๖๙๑๖
(ลชทอ.แรกตั้ง ๖๙๑๑)
หลักสูตรที่กองทัพอากาศกำหนด
หรือมีคุณสมบัติครบถ้วน

เรืออากาศเอก - นาวาอากาศโท

นายทหารตรวจสอบภายในชั้นสูง
๖๙๑๕
(ลชทอ.แรกตั้ง ๖๙๑๑)

หลักสูตรที่กองทัพอากาศกำหนด

เรืออากาศตรี - เรืออากาศเอก

นายทหารตรวจสอบภายใน
๖๙๑๓
(ลชทอ.แรกตั้ง ๖๙๑๑)

- ๑๗๓ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
ลชทอ.๖๙๑๖ (ขั้นบริหาร)
นายทหารตรวจสอบภายในอาวุโส
ลชทอ.๖๙๑๑ (แรกตั้ง)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
วางแผน อำนวยการ ประสานงาน ควบคุม กำกับดูแล ตลอดจนบริหารจัดการ และพัฒนา
โครงการเกี่ยวกับงานในสายงานด้านตรวจสอบภายใน
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ กำหนดนโยบาย แนวทางการปฏิบัติเกีย่ วกับการบริหารการตรวจสอบภายใน
๒.๒ วางแผน อำนวยการ และติดต่อประสานเกี่ยวกับงานในสายงานด้านตรวจสอบภายใน
๒.๓ ควบคุม กำกับดูแล และให้คำแนะนำ เกี่ยวกับงานในสายงานด้านตรวจสอบภายใน
๒.๔ เสนอแนะ และให้คำปรึกษาแก่ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานในสายงานด้านตรวจสอบภายใน
๒.๕ วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการปฏิบัติเกี่ยวกับงานในสายงานด้านตรวจสอบภายใน
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับการบริหารการตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จ การศึ ก ษาจากโรงเรีย นทหารทั้ งในและต่ างประเทศ หรือ เที ย บเท่ า
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ มีพื้นฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป ในสาขาวิชาการบัญชี
การสอบบัญชี การเงินและการธนาคาร การบัญชีบริหาร และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบภายใน
และ/หรือ คุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงกลาโหมว่า ด้วยการตรวจสอบภายใน พุทธศักราช ๒๕๔๔
เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
๓.๒.๑ ผู้ ที่ ไม่ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาตามข้ อ ๓.๑.๑ ต้ อ งสำเร็จ การศึ ก ษาจากโรงเรีย น
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๒ สำเร็จหลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ,
หลักสูตรโรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า หรือมีคุณสมบัติ
ตามที่กำหนดไว้ในหมวด ๓ ข้อ ๒๐.๑.๓ ของระเบียบนี้ เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๓ สำเร็จหลักสูตรนายทหารตรวจสอบภายใน เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๓ ประสบการณ์
๓.๓.๑ ผู้ที่ได้รับเลขหมายความชำนาญทหารอากาศระดับ ๖ ของจำพวกทหารอื่นแล้ว
ต้องปฏิบัติงานในสายงานด้านตรวจสอบภายในติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒๔ เดือน
เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓.๒ ผู้ที่ได้รับเลขหมายความชำนาญทหารอากาศระดับ ๖ ของจำพวกทหารอื่นแล้ว
และสำเร็จหลักสูตรนายทหารตรวจสอบภายใน หรือผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) อย่างน้อย ๑ หลักสูตร
หรือหลักสูตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐมืออาชีพ (CPGIA) และต้องปฏิบัติงานในสายงานด้านตรวจสอบภายใน
ติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
นาวาอากาศตรี - นาวาอากาศเอก

- ๑๗๔ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
ลชทอ.๖๙๑๕ (ขั้นชำนาญมาก)
นายทหารตรวจสอบภายในชั้นสูง
ลชทอ.๖๙๑๑ (แรกตั้ง)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
วางแผน อำนวยการ ประสานงาน ควบคุ ม กำกั บ ดู แ ล และดำเนิ น การเกี่ ย วกั บ งาน
ในสายงานด้านตรวจสอบภายใน
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ กำหนดแนวทางการปฏิบัติ และดำเนินการเกี่ยวกับงานในสายงานด้านตรวจสอบภายใน
๒.๒ วางแผน อำนวยการ และติดต่อประสานเกี่ยวกับงานในสายงานด้านตรวจสอบภายใน
๒.๓ ควบคุม กำกับดูแล และให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานในสายงานด้านตรวจสอบภายใน
๒.๔ เสนอแนะ และให้คำปรึกษาแก่ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานในสายงานด้านตรวจสอบภายใน
๒.๕ วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการปฏิบัติเกี่ยวกับงานในสายงานด้านตรวจสอบภายใน
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารการตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จ การศึ ก ษาจากโรงเรีย นทหารทั้ งในและต่ างประเทศ หรือ เที ย บเท่ า
และได้รบั การบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ มีพื้นฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป ในสาขาวิชาการบัญชี
การสอบบัญชี การเงินและการธนาคาร การบัญชีบริหาร และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบภายใน
และ/หรือ คุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการตรวจสอบภายใน พุทธศักราช ๒๕๔๔
เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
๓.๒.๑ ผู้ ที่ ไม่ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาตามข้ อ ๓.๑.๑ ต้ อ งสำเร็จ การศึ ก ษาจากโรงเรีย น
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๒ สำเร็จหลักสูตรโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๓ สำเร็จหลักสูตรนายทหารตรวจสอบภายใน เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๓ ประสบการณ์
๓.๓.๑ ผู้ที่ได้รับเลขหมายความชำนาญทหารอากาศระดับ ๕ ของจำพวกทหารอื่นแล้ว
ต้องปฏิบัติงานในสายงานด้านตรวจสอบภายในติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒๔ เดือน
เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓.๒ ผู้ที่ได้รับเลขหมายความชำนาญทหารอากาศระดับ ๕ ของจำพวกทหารอื่นแล้ว
และสำเร็จหลักสูตรนายทหารตรวจสอบภายใน หรือผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) อย่างน้อย ๑ หลักสูตร
หรือหลักสูตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐมืออาชีพ (CPGIA) และต้องปฏิบัติงานในสายงานด้านตรวจสอบภายใน
ติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
เรืออากาศเอก - นาวาอากาศโท

- ๑๗๕ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
ลชทอ.๖๙๑๓ (ขั้นชำนาญ)
นายทหารตรวจสอบภายใน
ลชทอ.๖๙๑๑ (แรกตั้ง)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ดำเนินการ ประสานงาน ควบคุม และกำกับดูแลเกี่ยวกับงานในสายงานด้านตรวจสอบภายใน
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ ดำเนินการเกี่ยวกับงานในสายงานด้านตรวจสอบภายใน
๒.๒ ประสานงาน และติดตามเกี่ยวกับงานในสายงานด้านตรวจสอบภายใน
๒.๓ ควบคุม กำกับดูแล การดำเนินการเกี่ยวกับงานในสายงานด้านตรวจสอบภายใน
๒.๔ เสนอแนะผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานในสายงานด้านตรวจสอบภายใน
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการในสายงานด้านตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จ การศึ ก ษาจากโรงเรีย นทหารทั้ งในและต่ างประเทศ หรือเที ยบเท่ า
และได้รบั การบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ มีพื้นฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป ในสาขาวิชาการบัญชี
การสอบบัญชี การเงินและการธนาคาร การบัญชีบริหาร และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบภายใน
และ/หรือ คุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการตรวจสอบภายใน พุทธศักราช ๒๕๔๔
เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
๓.๒.๑ ผู้ ที่ ไม่ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาตามข้ อ ๓.๑.๑ ต้ อ งสำเร็จ การศึ ก ษาจากโรงเรีย น
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๒ สำเร็จหลักสูตรนายทหารตรวจสอบภายใน เป็นคุณสมบัตทิ ี่ต้องการ
๓.๓ ประสบการณ์
ปฏิบัติงานในสายงานด้านตรวจสอบภายในมาแล้วติดต่อกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
๑๒ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ ๔. เกณฑ์การครองยศ
เรืออากาศตรี - เรืออากาศเอก

ความชำนาญทหารอากาศจำพวกทหารสารบรรณ
เลขหมายจำพวก ๗๐
คำนำ
แผนภูมิ
ความชำนาญทหารอากาศ
ลชทอ.
ชื่อความชำนาญ
๗๐๑๖
๗๐๑๕
๗๐๑๓

นายทหารสารบรรณอาวุโส
นายทหารสารบรรณชั้นสูง
นายทหารสารบรรณ

หน้า
๑๗๗
๑๗๘

๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑

- ๑๗๗ คำนำ
จำพวกทหารสารบรรณ
จำพวกทหารสารบรรณ หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในหน้าที่เกี่ยวกับงานในสายงาน
ด้านสารบรรณ อันได้แก่ การจัดทำ การรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืม และการทำลายหนังสือราชการ
การดำเนิน การเกี่ยวกับการสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ แบบธรรมเนียมทหาร รวมทั้ง การดำเนินการ
เกี่ยวกับกิจการประวัติศาสตร์ ตำนานและพิพิธภัณฑ์ทหาร

- ๑๗๘ แผนภูมิจำพวกทหารนายทหารสัญญาบัตร

นาวาอากาศตรี - นาวาอากาศเอก

นายทหารสารบรรณอาวุโส
๗๐๑๖
(ลชทอ.แรกตั้ง ๗๐๑๑)

หลักสูตรที่กองทัพอากาศกำหนด
หรือมีคุณสมบัติครบถ้วน

เรืออากาศเอก - นาวาอากาศโท

นายทหารสารบรรณชั้นสูง
๗๐๑๕
(ลชทอ.แรกตั้ง ๗๐๑๑)

หลักสูตรที่กองทัพอากาศกำหนด

เรืออากาศตรี - เรืออากาศเอก

นายทหารสารบรรณ
๗๐๑๓
(ลชทอ.แรกตั้ง ๗๐๑๑)

- ๑๗๙ ความชานาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
ลชทอ.๗๐๑๖ (ขั้นบริหาร)
นายทหารสารบรรณอาวุโส
ลชทอ.๗๐๑๑ (แรกตั้ง)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชานาญโดยย่อ
วางแผน อานวยการ ประสานงาน ควบคุม กากับดูแล ตลอดจนบริหารจัดการและพัฒ นา
โครงการเกี่ยวกับงานในสายงานด้านสารบรรณ
๒.๑
๒.๒
๒.๓
๒.๔
๒.๕

๒. หน้าที่และความรับผิดชอบ
กาหนดนโยบาย แนวทางการปฏิบัติ และพัฒนาโครงการเกี่ยวกับงานในสายงานด้านสารบรรณ
วางแผน อานวยการ และติดต่อประสานเกี่ยวกับงานในสายงานด้านสารบรรณ
ควบคุม กากับดูแล และให้คาแนะนา เกี่ยวกับงานในสายงานด้านสารบรรณ
เสนอแนะ และให้คาปรึกษาแก่ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานในสายงานด้านสารบรรณ
วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการปฏิบัติเกี่ยวกับงานในสายงานด้านสารบรรณ

๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจการสารบรรณ ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ ส าเร็ จ การศึก ษาจากโรงเรีย นทหารทั้ งในและต่ างประเทศ หรือเที ยบเท่ า
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จาเป็น
๓.๑.๒ มีพื้นฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้น ไปในสาขานิติศาสตร์
รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ และภาษาศาสตร์ เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
๓.๒.๑ ผู้ ที่ ไม่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาตามข้ อ ๓.๑.๑ ต้ อ งส าเร็ จ การศึ ก ษาจากโรงเรีย น
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จาเป็น
๓.๒.๒ สาเร็จหลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ,
หลักสูตรโรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส กรมยุทธศึกษาทหารอากาศหรือเทียบเท่า หรือมีคุณสมบัติ
ตามที่กาหนดไว้ในหมวด ๓ ข้อ ๒๐.๑.๓ ของระเบียบนี้ เป็นคุณสมบัติที่จาเป็น
๓.๒.๓ สาเร็จหลักสูตรนายทหารสารบรรณชั้นนาวาอากาศ เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๓ ประสบการณ์
ผู้ ที่ ได้ รั บ เลขหมายความช านาญทหารอากาศระดั บ ๖ ของจ าพวกทหารอื่ น แล้ ว
ต้ อ งปฏิ บั ติ ง านในสายงานด้ า นสารบรรณติ ด ต่ อ กั น มาแล้ ว เป็ น ระยะเวลาไม่ น้ อ ยกว่ า ๑๒ เดื อ น
เป็นคุณสมบัติทจี่ าเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
นาวาอากาศตรี - นาวาอากาศเอก

- ๑๘๐ ความชานาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
ลชทอ.๗๐๑๕ (ขั้นชานาญมาก)
นายทหารสารบรรณชั้นสูง
ลชทอ.๗๐๑๑ (แรกตั้ง)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชานาญโดยย่อ
วางแผน อานวยการ ประสานงาน ควบคุม กากับดูแล และดาเนินการเกี่ยวกับงานในสายงาน
ด้านสารบรรณ
๒. หน้าที่และความรับผิดชอบ
๒.๑ กาหนดแนวทางการปฏิบัติ และดาเนินการเกี่ยวกับงานในสายงานด้านสารบรรณ
๒.๒ วางแผน อานวยการ และติดต่อประสานเกี่ยวกับงานในสายงานด้านสารบรรณ
๒.๓ ควบคุม กากับดูแล และให้คาแนะนาเกี่ยวกับงานในสายงานด้านสารบรรณ
๒.๔ เสนอแนะ และให้คาปรึกษาแก่ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานในสายงานด้านสารบรรณ
๒.๕ วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการปฏิบัติเกี่ยวกับงานในสายงานด้านสารบรรณ
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจการสารบรรณ ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ ส าเร็ จ การศึ กษาจากโรงเรียนทหารทั้ งในและต่างประเทศ หรือ เที ย บเท่ า
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จาเป็น
๓.๑.๒ มีพื้นฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้น ไปในสาขานิติศาสตร์
รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ และภาษาศาสตร์ เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
๓.๒.๑ ผู้ ที่ ไม่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาตามข้ อ ๓.๑.๑ ต้ อ งส าเร็ จ การศึ ก ษาจากโรงเรีย น
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จาเป็น
๓.๒.๒ สาเร็จหลักสูตรโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
เป็นคุณสมบัติที่จาเป็น
๓.๒.๓ สาเร็จหลักสูตรนายทหารสารบรรณชั้นนาวาอากาศ เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๓ ประสบการณ์
ผู้ ที่ ได้ รั บ เลขหมายความช านาญทหารอากาศระดั บ ๕ ของจ าพวกทหารอื่ น แล้ ว
ต้ อ งปฏิ บั ติ ง านในสายงานด้ า นสารบรรณติ ด ต่ อ กั น มาแล้ ว เป็ น ระยะเวลาไม่ น้ อ ยกว่ า ๑๒ เดื อ น
เป็นคุณสมบัติที่จาเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
เรืออากาศเอก - นาวาอากาศโท

- ๑๘๑ ความชานาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
ลชทอ.๗๐๑๓ (ขั้นชานาญ)
นายทหารสารบรรณ
ลชทอ.๗๐๑๑ (แรกตั้ง)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชานาญโดยย่อ
ดาเนินการ ประสานงาน ควบคุม และกากับดูแลเกี่ยวกับงานในสายงานด้านสารบรรณ
๒. หน้าที่และความรับผิดชอบ
๒.๑ ดาเนินการเกี่ยวกับงานในสายงานด้านสารบรรณ
๒.๒ ประสานงาน และติดตามเกี่ยวกับงานในสายงานด้านสารบรรณ
๒.๓ ควบคุม กากับดูแล การดาเนินการเกี่ยวกับงานในสายงานด้านสารบรรณ
๒.๔ เสนอแนะผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานในสายงานด้านสารบรรณ
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานสารบรรณ ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ ส าเร็ จ การศึ กษาจากโรงเรียนทหารทั้ งในและต่างประเทศ หรือ เที ย บเท่ า
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จาเป็น
๓.๑.๒ มีพื้นฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้น ไปในสาขานิติศาสตร์,
รัฐศาสตร์, สังคมศาสตร์ และภาษาศาสตร์ เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
๓.๒.๑ ผู้ ที่ ไม่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาตามข้ อ ๓.๑.๑ ต้ อ งส าเร็ จ การศึ ก ษาจากโรงเรีย น
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จาเป็น
๓.๒.๒ สาเร็จหลักสูตรนายทหารสารบรรณชั้นเรืออากาศ เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๓ ประสบการณ์
ปฏิ บั ติ งานในสายงานด้ า นสารบรรณมาแล้ ว ติ ด ต่ อ กั น เป็ น ระยะเวลาไม่ น้ อ ยกว่ า
๑๒ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จาเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
เรืออากาศตรี - เรืออากาศเอก

ความชำนาญทหารอากาศจำพวกทหารลาดตระเวนทางอากาศและภูมิสารสนเทศ
เลขหมายจำพวก ๗๑
คำนำ
แผนภูมิ
ความชำนาญทหารอากาศ
ลชทอ.
ชื่อความชำนาญ
๗๑๑๖
๗๑๑๕
๗๑๑๓

นายทหารลาดตระเวนทางอากาศและภูมิสารสนเทศอาวุโส
นายทหารลาดตระเวนทางอากาศและภูมิสารสนเทศชั้นสูง
นายทหารลาดตระเวนทางอากาศและภูมิสารสนเทศ

หน้า
๑๘๓
๑๘๔

๑๘๕
๑๘๖
๑๘๘

- ๑๘๓ คำนำ
จำพวกทหารลาดตระเวนทางอากาศและภูมิสารสนเทศ
จำพวกทหารลาดตระเวนทางอากาศและภูมิสารสนเทศ หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในหน้าที่
เกี่ยวกับงานในสายงานด้านลาดตระเวนทางอากาศและภูมิสารสนเทศ อันได้แก่ การลาดตระเวนทางอากาศ
การรวบรวม ประมวลผล และปรับ มาตรฐานข้ อมู ลเชิ งพื้ น ที่ การแปลความ การผลิ ตแผนที่ และภาพถ่ าย
ทางอากาศ และงานเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ รวมทั้งการซ่อม สร้าง ดัดแปลงอุปกรณ์สายถ่ายรูป

- ๑๘๔ แผนภูมิจำพวกทหารนายทหารสัญญาบัตร

นาวาอากาศตรี - นาวาอากาศเอก

นายทหารลาดตระเวนทางอากาศและ
ภูมสิ ารสนเทศอาวุโส ๗๑๑๖
(ลชทอ.แรกตั้ง ๗๑๑๑)

หลักสูตรที่กองทัพอากาศกำหนด
หรือมีคุณสมบัติครบถ้วน

เรืออากาศเอก - นาวาอากาศโท

นายทหารลาดตระเวนทางอากาศ
และภูมิสารสนเทศชั้นสูง ๗๑๑๕
(ลชทอ.แรกตั้ง ๗๑๑๑)
หลักสูตรที่กองทัพอากาศกำหนด

เรืออากาศตรี - เรืออากาศเอก

นายทหารลาดตระเวนทางอากาศ
และภูมิสารสนเทศ ๗๑๑๓
(ลชทอ.แรกตั้ง ๗๑๑๑)

- ๑๘๕ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
ลชทอ.๗๑๑๖ (ขั้นบริหาร)
นายทหารลาดตระเวนทางอากาศและภูมิสารสนเทศอาวุโส
ลชทอ.๗๑๑๑ (แรกตั้ง)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
มีความสามารถในการอำนวยการ บริหารโครงการ ประสานงาน ควบคุม กำกับดูแลเกี่ยวกับ
การลาดตระเวนทางอากาศ การรวบรวม ประมวลผล และปรับมาตรฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ การแปลความ การผลิต
แผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ และงานเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ รวมทั้งการซ่อม สร้าง และดัดแปลงอุปกรณ์
สายถ่ายรูป
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ อำนวยการ และบริห ารโครงการเกี่ ย วกั บ งานในสายงานด้ านลาดตระเวนทางอากาศ
และภูมิสารสนเทศ
๒.๒ วางแผน อำนวยการ และติดต่อประสานเกี่ยวกับงานในสายงานด้านลาดตระเวนทางอากาศ
และภูมิสารสนเทศ
๒.๓ ควบคุม กำกับดูแล และให้ คำแนะนำ เกี่ยวกับงานในสายงานด้านลาดตระเวนทางอากาศ
และภูมิสารสนเทศ
๒.๔ เสนอแนะ และให้ คำปรึกษาแก่ผู้บั งคับ บั ญ ชาเกี่ยวกับ งานในสายงานด้านลาดตระเวน
ทางอากาศและภูมิสารสนเทศ
๒.๕ วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการปฏิบัติเกี่ยวกับงานในสายงานด้านลาดตระเวนทางอากาศ
และภูมิสารสนเทศ
๓. คุณสมบัติ
มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารจั ด การในสายงานด้ า นลาดตระเวนทางอากาศ
และภูมิสารสนเทศ ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็ จ การศึ ก ษาจากโรงเรี ย นทหารทั้ ง ในและต่ า งประเทศ หรื อ เที ย บเท่ า
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ มี พื้ นฐานการศึ กษาระดั บปริญ ญาตรีห รื อเทียบเท่ าขึ้ น ไป ในสาขาวิทยาศาสตร์
ทางการถ่ายภาพและเทคโนโลยีท างการพิมพ์ วิศวกรรมศาสตร์ สถิติศาสตร์ วิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นิ เทศศาสตร์ วิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร์ เทคโนโลยี อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ภู มิ ศ าสตร์ และอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
งานด้านภูมิสารสนเทศ เป็นคุณสมบัติที่ตอ้ งการ
๓.๒ การฝึก
๓.๒.๑ ผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๑ ต้องสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายทหาร
ชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๒ สำเร็จ หลั ก สู ต รโรงเรีย นเสนาธิก ารทหารอากาศ กรมยุ ท ธศึ ก ษาทหารอากาศ,
หลักสูตรโรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า หรือมีคุณสมบัติ ตามที่
กำหนดไว้ในหมวด ๓ ข้อ ๒๐.๑.๓ ของระเบียบนี้ เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๓ สำเร็จหลักสูตรนายทหารลาดตระเวนทางอากาศและภูมิสารสนเทศ เป็นคุณสมบัติ
ที่ต้องการ

- ๑๘๖ ๓.๓ ประสบการณ์
ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ เลขหมายความชำนาญทหารอากาศระดั บ ๖ ของจำพวกทหารอื่ น แล้ ว
ต้องปฏิบัติงานในสายงานด้านลาดตระเวนทางอากาศและภูมิสารสนเทศติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
๑๒ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
นาวาอากาศตรี - นาวาอากาศเอก

- ๑๘๗ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
ลชทอ.๗๑๑๕ (ขั้นชำนาญมาก)
นายทหารลาดตระเวนทางอากาศและภูมิสารสนเทศชั้นสูง
ลชทอ.๗๑๑๑ (แรกตั้ง)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
วางแผน อำนวยการ ประสานงาน ควบคุม กำกับดูแล และดำเนินการเกี่ยวกับงานในสายงาน
ด้านลาดตระเวนทางอากาศและภูมิสารสนเทศ
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ กำหนดแนวทางการปฏิบัติ และดำเนินการเกี่ยวกับงานในสายงานด้านลาดตระเวนทางอากาศ
และภูมิสารสนเทศ
๒.๒ วางแผน อำนวยการ และติดต่อประสานเกี่ยวกับงานในสายงานด้านลาดตระเวนทางอากาศ
และภูมิสารสนเทศ
๒.๓ ควบคุม กำกับดูแล และให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานในสายงานด้านลาดตระเวนทางอากาศ
และภูมิสารสนเทศ
๒.๔ เสนอแนะ และให้ ค ำปรึ ก ษาแก่ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาเกี่ ย วกั บ งานในสายงานลาดตระเวน
ทางอากาศและภูมิสารสนเทศ
๒.๕ วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการปฏิบัติเกี่ยวกับงานในสายงานด้านลาดตระเวนทางอากาศ
และภูมสิ ารสนเทศ
๓. คุณสมบัติ
มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารจั ด การสายงานด้ า นลาดตระเวนทางอากาศ
และภูมิสารสนเทศ ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารทั้งในและต่างประเทศ หรือเทียบเท่า และได้รับ
การบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ มีพื้นฐานการศึกษาระดับปริญ ญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป ในสาขาวิทยาศาสตร์
ทางการถ่ายภาพและเทคโนโลยีท างการพิมพ์ วิศวกรรมศาสตร์ สถิติศาสตร์ วิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นิ เทศศาสตร์ วิท ยาการคอมพิ วเตอร์ เทคโนโลยี อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ภู มิ ศาสตร์ และอื่ น ๆ ที่ เกี่ ยวข้ องกั บงาน
ด้านภูมิสารสนเทศ เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
๓.๒.๑ ผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๑ ต้องสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายทหาร
ชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๒ สำเร็จ หลั ก สูต รโรงเรียนนายทหารชั้ น ผู้ บั งคั บ ฝู ง กรมยุท ธศึ ก ษาทหารอากาศ
เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๓ สำเร็จหลักสูตรนายทหารลาดตระเวนทางอากาศและภูมิสารสนเทศ เป็นคุณสมบัติ
ที่ต้องการ

- ๑๘๘ ๓.๓ ประสบการณ์
ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ เลขหมายความชำนาญทหารอากาศระดั บ ๕ ของจำพวกทหารอื่ น แล้ ว
ต้องปฏิบัติงานในสายงานด้านลาดตระเวนทางอากาศและภูมิสารสนเทศติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
๑๒ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
เรืออากาศเอก - นาวาอากาศโท

- ๑๘๙ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
ลชทอ.๗๑๑๓ (ขั้นชำนาญ)
นายทหารลาดตระเวนทางอากาศและภูมิสารสนเทศ
ลชทอ.๗๑๑๑ (แรกตั้ง)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ดำเนินการ ประสานงาน ควบคุม และกำกับดูแลเกี่ยวกับงานในสายงานด้านลาดตระเวนทางอากาศ
และภูมิสารสนเทศ
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ ดำเนินการเกี่ยวกับงานในสายงานด้านลาดตระเวนทางอากาศและภูมิสารสนเทศ
๒.๒ ประสานงาน และติ ด ตามเกี่ ย วกั บ งานในสายงานด้ า นลาดตระเวนทางอากาศ
และภูมิสารสนเทศ
๒.๓ ควบคุม กำกับดูแล การดำเนินการเกี่ยวกับงานในสายงานด้านลาดตระเวนทางอากาศ
และภูมิสารสนเทศ
๒.๔ เสนอแนะผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานในสายงานด้านลาดตระเวนทางอากาศและภูมิสารสนเทศ
๓. คุณสมบัติ
มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารจั ด การสายงานด้ า นลาดตระเวนทางอากาศ
และภูมิสารสนเทศ ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารทั้งในและต่างประเทศ หรือเทียบเท่า และได้รับ
การบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ มีพื้นฐานการศึกษาระดับปริญ ญาตรีหรือ เทียบเท่าขึ้นไป ในสาขาวิทยาศาสตร์
ทางการถ่ายภาพและเทคโนโลยีท างการพิมพ์ วิศวกรรมศาสตร์ สถิติศาสตร์ วิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นิ เทศศาสตร์ วิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร์ เทคโนโลยี อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ภู มิ ศ าสตร์ และอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
งานด้านภูมิสารสนเทศ เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
๓.๒.๑ ผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๑ ต้องสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายทหาร
ชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๒ สำเร็จหลักสูตรนายทหารลาดตระเวนทางอากาศและภูมิสารสนเทศ เป็นคุณสมบัติ
ที่ตอ้ งการ
๓.๓ ประสบการณ์
ปฏิ บั ติ งานในสายงานด้ านลาดตระเวนทางอากาศและภู มิ ส ารสนเทศติ ดต่ อกั น มาแล้ ว
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
เรืออากาศตรี - เรืออากาศเอก

ความชำนาญทหารอากาศจำพวกทหารกำลังพล
เลขหมายจำพวก ๗๓
คำนำ
แผนภูมิ
ความชำนาญทหารอากาศ
ลชทอ.
ชื่อความชำนาญ
๗๓๑๖
๗๓๑๕
๗๓๑๓

นายทหารกำลังพลอาวุโส
นายทหารกำลังพลชั้นสูง
นายทหารกำลังพล

หน้า
๑๙๑
๑๙๒

๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕

- ๑๙๑ คำนำ
จำพวกทหารกำลังพล
จำพวกทหารกำลั ง พล หมายถึ ง ผู้ ที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถในหน้ า ที่ เ กี่ ย วกั บ งาน
ในสายงานด้านกำลังพล อันได้แก่ การจัดหากำลังพล การบรรจุ การย้ายโอนและการปลดกำลังพล
การแยกประเภทกำลังพล การควบคุมและพัฒนากำลังพล การฝึกและศึกษา การปกครองและวินัยทหาร
การสัสดี บำเหน็จความชอบและสิทธิกำลังพล การกำลังพลสำรอง และข้อมูลกำลังพล

- ๑๙๒ แผนภูมิจำพวกทหารนายทหารสัญญาบัตร

นาวาอากาศตรี - นาวาอากาศเอก

นายทหารกำลังพลอาวุโส
๗๓๑๖
(ลชทอ.แรกตั้ง ๗๓๑๑)
หลักสูตรที่กองทัพอากาศกำหนด
หรือมีคุณสมบัติครบถ้วน

เรืออากาศเอก - นาวาอากาศโท

นายทหารกำลังพลชั้นสูง
๗๓๑๕
(ลชทอ.แรกตั้ง ๗๓๑๑)

หลักสูตรที่กองทัพอากาศกำหนด

เรืออากาศตรี - เรืออากาศเอก

นายทหารกำลังพล
๗๓๑๓
(ลชทอ.แรกตั้ง ๗๓๑๑)

- ๑๙๓ ความชานาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
ลชทอ.๗๓๑๖ (ขั้นบริหาร)
นายทหารกาลังพลอาวุโส
ลชทอ.๗๓๑๑ (แรกตั้ง)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชานาญโดยย่อ
วางแผน อ านวยการ ประสานงาน ควบคุ ม ก ากั บดู แล ตลอดจนบริ หารจั ดการและพั ฒ นา
โครงการเกี่ยวกับงานในสายงานด้านกาลังพล
๒. หน้าที่และความรับผิดชอบ
๒.๑ ก าหนดนโยบาย แนวทางการปฏิ บั ติ และพั ฒ นาโครงการเกี่ ยวกั บ งานในสายงาน
ด้านกาลังพล
๒.๒ วางแผน อานวยการ และติดต่อประสานเกี่ยวกับงานในสายงานด้านกาลังพล
๒.๓ ควบคุม กากับดูแลและให้คาแนะนาเกี่ยวกับงานในสายงานด้านกาลังพล
๒.๔ เสนอแนะ และให้คาปรึกษาแก่ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานในสายงานด้านกาลังพล
๒.๕ วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการปฏิบัติเกี่ยวกับงานในสายงานด้านกาลังพล
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจการกาลังพล ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ ส าเร็ จ การศึ กษาจากโรงเรียนทหารทั้ งในและต่างประเทศ หรือ เที ย บเท่ า
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จาเป็น
๓.๑.๒ มีพื้นฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป ในสาขานิติศาสตร์
รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมศาสตร์ บริหารงานบุคคล บริหารธุรกิจ บริหารทรัพยากรมนุษย์
บริหารการศึกษา และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานบุคคล เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
๓.๒.๑ ผู้ ที่ ไม่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาตามข้ อ ๓.๑.๑ ต้ อ งส าเร็ จ การศึ ก ษาจากโรงเรีย น
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จาเป็น
๓.๒.๒ สาเร็จหลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ,
หลักสูตรโรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส กรมยุทธศึกษาทหารอากาศหรือเทียบเท่า หรือมีคุณสมบัติ
ตามที่กาหนดไว้ในหมวด ๓ ข้อ ๒๐.๑.๓ ของระเบียบนี้ เป็นคุณสมบัติที่จาเป็น
๓.๒.๓ สาเร็จหลักสูตรนายทหารกาลังพล เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๓ ประสบการณ์
ผู้ ที่ ได้ รั บ เลขหมายความช านาญทหารอากาศระดั บ ๖ ของจ าพวกทหารอื่ น แล้ ว
ต้องปฏิบัติงานในสายงานด้านกาลังพลติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน เป็นคุณสมบัติ
ที่จาเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
นาวาอากาศตรี - นาวาอากาศเอก

- ๑๙๔ ความชานาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
ลชทอ.๗๓๑๕ (ขั้นชานาญมาก)
นายทหารกาลังพลชั้นสูง
ลชทอ.๗๓๑๑ (แรกตั้ง)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชานาญโดยย่อ
วางแผน อานวยการ ประสานงาน ควบคุม กากับดูแล และดาเนินการเกี่ยวกับงานในสายงาน
ด้านกาลังพล
๒. หน้าที่และความรับผิดชอบ
๒.๑ กาหนดแนวทางการปฏิบัติ และดาเนินการเกี่ยวกับงานในสายงานด้านกาลังพล
๒.๒ วางแผน อานวยการ และติดต่อประสานเกี่ยวกับงานในสายงานด้านกาลังพล
๒.๓ ควบคุม กากับดูแล และให้คาแนะนาเกี่ยวกับงานในสายงานด้านกาลังพล
๒.๔ เสนอแนะ และให้คาปรึกษาแก่ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานในสายงานด้านกาลังพล
๒.๕ วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการปฏิบัติเกี่ยวกับงานในสายงานด้านกาลังพล
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจการกาลังพล ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ ส าเร็ จ การศึก ษาจากโรงเรีย นทหารทั้ งในและต่ างประเทศ หรือเที ยบเท่ า
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จาเป็น
๓.๑.๒ มีพื้นฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไปในสาขานิติศาสตร์
รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมศาสตร์ บริหารงานบุคคล บริหารธุรกิจ บริหารทรัพยากรมนุษย์
บริหารการศึกษา และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานบุคคล เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
๓.๒.๑ ผู้ ที่ ไม่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาตามข้ อ ๓.๑.๑ ต้ อ งส าเร็จ การศึ ก ษาจากโรงเรี ย น
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จาเป็น
๓.๒.๒ สาเร็จหลักสูตรโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
เป็นคุณสมบัตทิ ี่จาเป็น
๓.๒.๓ สาเร็จหลักสูตรนายทหารกาลังพล เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๓ ประสบการณ์
ผู้ ที่ ได้ รั บ เลขหมายความช านาญทหารอากาศระดั บ ๕ ของจ าพวกทหารอื่ น แล้ ว
ต้องปฏิบัติงานในสายงานด้านกาลังพลติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน เป็นคุณสมบัติ
ทีจ่ าเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
เรืออากาศเอก - นาวาอากาศโท

- ๑๙๕ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
ลชทอ.๗๓๑๓ (ขั้นชำนาญ)
นายทหารกำลังพล
ลชทอ.๗๓๑๑ (แรกตั้ง)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ดำเนินการ ประสานงาน ควบคุม และกำกับดูแลเกี่ยวกับงานในสายงานด้านกำลังพล
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ ดำเนินการเกี่ยวกับงานในสายงานด้านกำลังพล
๒.๒ ประสานงาน และติดตามเกี่ยวกับงานในสายงานด้านกำลังพล
๒.๓ ควบคุม กำกับดูแล การดำเนินการเกี่ยวกับงานในสายงานด้านกำลังพล
๒.๔ เสนอแนะผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานในสายงานด้านกำลังพล
๓. คุณสมบัติ
มีความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการกำลังพล ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จ การศึ ก ษาจากโรงเรีย นทหารทั้ งในและต่ างประเทศ หรือ เที ย บเท่ า
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ มีพื้นฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไปในสาขานิติศาสตร์
รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมศาสตร์ บริหารงานบุคคล บริหารธุรกิจ บริหารทรัพยากรมนุษย์
บริหารการศึกษา และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานบุคคล เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
๓.๒.๑ ผู้ ที่ ไม่ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาตามข้ อ ๓.๑.๑ ต้ อ งสำเร็จ การศึ ก ษาจากโรงเรีย น
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๒ สำเร็จหลักสูตรนายทหารกำลังพล เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๓ ประสบการณ์
สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนายทหารกำลังพล และต้องปฏิบัติงานในสายงานด้านกำลังพล
มาแล้วติดต่อกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๘ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
เรืออากาศตรี - เรืออากาศเอก

ความชำนาญทหารอากาศจำพวกทหารสวัสดิการ
เลขหมายจำพวก ๗๔
คำนำ
แผนภูมิ
ความชำนาญทหารอากาศ
ลชทอ.
ชื่อความชำนาญ
๗๔๑๖
๗๔๑๕
๗๔๑๓

นายทหารสวัสดิการอาวุโส
นายทหารสวัสดิการชั้นสูง
นายทหารสวัสดิการ

หน้า
๑๙๗
๑๙๘

๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑

- ๑๙๗ คำนำ
จำพวกทหารสวัสดิการ
จำพวกทหารสวัสดิการ มีหน้าที่ในการดำเนินการ กำหนดแผนและนโยบาย ประสานงาน
และติดตาม ควบคุม กำกับดูแล ชี้แจงให้คำแนะนำ และรับผิดชอบในสายงานด้านสวัสดิการเกี่ยวกับ
การบำรุ งขวั ญ การไปรษณี ย์ ส นาม การร้า นค้ า การจั ด หาสิ น ค้ า การบริก ารสิ น ค้ าและคลั งสิ น ค้ า
การสงเคราะห์ การสั ง คมสงเคราะห์ การบริ ก ารซั ก รี ด การที่ ดิ น และอาคาร การฌาปนกิ จ
การฌาปนสถานและสุสาน กิจการทหารผ่านศึก การกสิกรรม การเลี้ยงสัตว์ การฝึกและส่งเสริมอาชีพ
การสโมสร การบริการและบันเทิง การเผยแพร่ความรู้ การพักผ่อนหย่อนใจ การกีฬา การส่งเสริมการกีฬา
การเสริ ม สร้ า งสมรรถภาพ การฝึ ก และการแข่ ง ขั น การบำรุ ง รั ก ษาสถานที่ แ ละอุ ป กรณ์ ก ารกี ฬ า
ตลอดจนการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่กำลังพลและครอบครัว

- ๑๙๘ แผนภูมิจำพวกทหารนายทหารสัญญาบัตร

นาวาอากาศตรี - นาวาอากาศเอก

นายทหารสวัสดิการอาวุโส
๗๔๑๖
(ลชทอ.แรกตั้ง ๗๔๑๑)
หลักสูตรที่กองทัพอากาศกำหนด
หรือมีคุณสมบัติครบถ้วน

เรืออากาศเอก - นาวาอากาศโท

นายทหารสวัสดิการชั้นสูง
๗๔๑๕
(ลชทอ.แรกตั้ง ๗๔๑๑)

หลักสูตรที่กองทัพอากาศกำหนด

เรืออากาศตรี - เรืออากาศเอก

นายทหารสวัสดิการ
๗๔๑๓
(ลชทอ.แรกตั้ง ๗๔๑๑)

- ๑๙๙ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
ลชทอ.๗๔๑๖ (ขั้นบริหาร)
นายทหารสวัสดิการอาวุโส
ลชทอ.๗๔๑๑ (แรกตั้ง)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
มีความชำนาญในการวางแผน อำนวยการ ประสานงาน ควบคุม กำกับดูแล และให้คำแนะนำ
แก่ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับสายงานด้านสวัสดิการ
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ วางแผน อำนวยการ เกี่ยวกับกิจการสวัสดิการ
๒.๒ ประสานงานเกี่ยวกับสายงานด้านสวัสดิการ
๒.๓ ควบคุม กำกับดูแลกิจการในสายงานด้านสวัสดิการ
๒.๔ เสนอแนะ และให้คำปรึกษาแก่ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับสายงานด้านสวัสดิการ
๒.๕ วิเคราะห์ และประเมินผลการปฏิบัตเิ กี่ยวกับสายงานด้านสวัสดิการ
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการในสายงานด้านสวัสดิการ ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จ การศึ ก ษาจากโรงเรีย นทหารทั้ งในและต่ างประเทศ หรือ เที ย บเท่ า
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ มีพื้นฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้น ไปในสาขานิติศาสตร์
รั ฐ ศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การบริ ห ารงานบุ ค คล สั ง คมสงเคราะห์ ศ าสตร์ เกษตรศาสตร์ ทั่ ว ไป
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตร์การกีฬา บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ คหกรรมศาสตร์
และพลศึกษา เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
๓.๒.๑ ผู้ ที่ ไม่ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาตามข้ อ ๓.๑.๑ ต้ อ งสำเร็จ การศึ ก ษาจากโรงเรีย น
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๒ สำเร็จหลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ,
หลักสูตรโรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส กรมยุทธศึกษาทหารอากาศหรือเทียบเท่า หรือมีคุณสมบัติ
ตามที่กำหนดไว้ในหมวด ๓ ข้อ ๒๐.๑.๓ ของระเบียบนี้ เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๓ สำเร็จหลักสูตรนายทหารสวัสดิการ เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๓ ประสบการณ์
ผู้ ที่ ได้ รั บ เลขหมายความชำนาญทหารอากาศระดั บ ๖ ของจำพวกทหารอื่ น แล้ ว
ต้ อ งปฏิ บั ติ ง านในสายงานด้ า นสวั ส ดิ ก ารติ ด ต่ อ กั น มาแล้ ว เป็ น ระยะเวลาไม่ น้ อ ยกว่ า ๑๒ เดื อ น
เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
นาวาอากาศตรี - นาวาอากาศเอก

- ๒๐๐ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
ลชทอ.๗๔๑๕ (ขั้นชำนาญมาก)
นายทหารสวัสดิการชั้นสูง
ลชทอ.๗๔๑๑ (แรกตั้ง)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
วางแผน อำนวยการ ประสานงาน ควบคุม กำกับดูแล ให้ข่าวสารและคำแนะนำแก่ผู้บังคับบัญชา
เกี่ยวกับงานในสายงานด้านสวัสดิการ
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ วางแผน ดำเนินการ และกำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับกิจการสวัสดิการ
๒.๒ ประสานงานเกี่ยวกับสายงานด้านสวัสดิการ
๒.๓ ควบคุม กำกับ ดูแลกิจการในสายงานด้านสวัสดิการ
๒.๔ เสนอแนะผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับสายงานด้านสวัสดิการ
๒.๕ วิเคราะห์ และประเมินผลการปฏิบัติเกี่ยวกับสายงานด้านสวัสดิการ
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการในสายงานด้านสวัสดิการ ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จ การศึ ก ษาจากโรงเรีย นทหารทั้ งในและต่ างประเทศ หรือ เที ย บเท่ า
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ มีพื้นฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้น ไปในสาขานิติศาสตร์
รั ฐ ศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การบริ ห ารงานบุ ค คล สั ง คมสงเคราะห์ ศ าสตร์ เกษตรศาสตร์ ทั่ ว ไป
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตร์การกีฬา บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ คหกรรมศาสตร์
และพลศึกษา เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
๓.๒.๑ ผู้ ที่ ไม่ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาตามข้ อ ๓.๑.๑ ต้ อ งสำเร็จ การศึ ก ษาจากโรงเรีย น
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๒ สำเร็จหลักสูตรโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๓ สำเร็จหลักสูตรนายทหารสวัสดิการ เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๓ ประสบการณ์
ผู้ ที่ ได้ รั บ เลขหมายความชำนาญทหารอากาศระดั บ ๕ ของจำพวกทหารอื่ น แล้ ว
ต้ อ งปฏิ บั ติ ง านในสายงานด้ า นสวั ส ดิ ก ารติ ด ต่ อ กั น มาแล้ ว เป็ น ระยะเวลาไม่ น้ อ ยกว่ า ๑๒ เดื อ น
เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
เรืออากาศเอก - นาวาอากาศโท

- ๒๐๑ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
ลชทอ.๗๔๑๓ (ขั้นชำนาญ)
นายทหารสวัสดิการ
ลชทอ.๗๔๑๑ (แรกตั้ง)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ดำเนินการ ประสานงาน ควบคุม และกำกับดูแลเกี่ยวกับงานในสายงานด้านสวัสดิการ
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ ดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรรมทางด้านสวัสดิการ การบำรุงขวัญ การไปรษณีย์สนาม
การร้านค้า การสงเคราะห์ การสังคมสงเคราะห์ การที่ดินและอาคาร การฌาปนกิจ การฌาปนสถาน
และสุสาน กิจการทหาร-ผ่านศึก การกสิกรรม การเลี้ยงสัตว์ การฝึกและการส่งเสริมอาชีพ การสโมสร
การบริการและบันเทิง การพักผ่อนหย่อนใจ การเผยแพร่ความรู้ การกีฬา การเสริมสร้างสมรรถภาพ
การบำรุงรักษาสถานที่และอุปกรณ์การกีฬา
๒.๒ ประสานงานและติดตามเกี่ยวกับสายงานด้านสวัสดิการ
๒.๓ ควบคุม กำกับ ดูแลการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสายงานด้านสวัสดิการ
๒.๔ เสนอแนะผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับกิจการสวัสดิการ
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจการสายงานด้านสวัสดิการ ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จ การศึ ก ษาจากโรงเรีย นทหารทั้ งในและต่ างประเทศ หรือเที ยบเท่ า
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ มีพื้นฐานการศึกษาระดับปริญ ญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้น ไปในสาขานิติศาสตร์
รั ฐ ศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การบริ ห ารงานบุ ค คล สั ง คมสงเคราะห์ ศ าสตร์ เกษตรศาสตร์ ทั่ ว ไป
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตร์การกีฬา บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ คหกรรมศาสตร์
และพลศึกษา เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
๓.๒.๑ ผู้ ที่ ไม่ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาตามข้ อ ๓.๑.๑ ต้ อ งสำเร็จ การศึ ก ษาจากโรงเรีย น
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๒ สำเร็จหลักสูตรนายทหารสวัสดิการ เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๓ ประสบการณ์
ปฏิบัติงานในสายงานด้านสวัสดิการมาแล้วติดต่อกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน
เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ ๔. เกณฑ์การครองยศ
เรืออากาศตรี - เรืออากาศเอก

ความชำนาญทหารอากาศจำพวกทหารการศึกษาและการฝึก
เลขหมายจำพวก ๗๕
คำนำ
แผนภูมิ
ความชำนาญทหารอากาศ
ลชทอ.
ชื่อความชำนาญ
๗๕๑๖
๗๕๑๕
๗๕๑๓

นายทหารการศึกษาและการฝึกอาวุโส
นายทหารการศึกษาและการฝึกชั้นสูง
นายทหารการศึกษาและการฝึก

หน้า
๒๐๓
๒๐๔

๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗

- ๒๐๓ คำนำ
จำพวกทหารการศึกษาและการฝึก
จำพวกทหารการศึ ก ษาและการฝึ ก หมายถึ ง ผู้ ที่ ป ฏิ บั ติ งานด้ า นการศึ ก ษาและการฝึ ก
เพื่อพัฒนากำลังพลในทุกสายวิทยาการของกองทัพอากาศ โดยมีลักษณะงานที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกัน
ได้แก่ งานพัฒนาหลักสูตร งานโครงการศึกษา งานบริหารงานการศึกษา งานสอนฝึกอบรม งานวัดผล
และประเมิ น ผล รวมถึ ง งานเอกสารตำรา งานสนั บ สนุ น ความรู้ ในสายวิ ท ยาการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

- ๒๐๔ แผนภูมิจำพวกทหารนายทหารสัญญาบัตร

นาวาอากาศตรี - นาวาอากาศเอก

นายทหารการศึกษาและการฝึกอาวุโส
๗๕๑๖
(ลชทอ.แรกตั้ง ๗๕๑๑)

หลักสูตรที่กองทัพอากาศกำหนด
หรือมีคุณสมบัติครบถ้วน

เรืออากาศเอก - นาวาอากาศโท

นายทหารการศึกษาและการฝึกชั้นสูง
๗๕๑๕
(ลชทอ.แรกตั้ง ๗๕๑๑)

หลักสูตรที่กองทัพอากาศกำหนด

เรืออากาศตรี - เรืออากาศเอก

นายทหารการศึกษาและการฝึก
๗๕๑๓
(ลชทอ.แรกตั้ง ๗๕๑๑)

- ๒๐๕ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
ลชทอ.๗๕๑๖ (ขั้นบริหาร)
นายทหารการศึกษาและการฝึกอาวุโส
ลชทอ.๗๕๑๑ (แรกตั้ง)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
สามารถปฏิบัติงานด้านการศึกษาและการฝึกในระดับผู้บริหาร ได้แก่ งานพัฒนาหลักสูตร
งานโครงการศึกษา งานบริหารการศึกษา งานสอน ฝึก อบรม งานวัดและประเมินผล รวมถึงงานเอกสารตำรา
งานสนับสนุนความรู้ในสายวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ กำหนดเป้าหมาย นโยบาย วางแผน แนวทางปฏิบัติ
๒.๒ อำนวยการ ประสานงาน
๒.๓ ควบคุมกำกับดูแล และให้คำแนะนำ
๒.๔ เสนอแนะ และให้คำปรึกษาแก่ผู้บังคับบัญชา
๒.๕ ประเมินผลและพัฒนาระบบ
๒.๖ สอน ฝึก อบรม ในสถาบันการศึกษาของกองทัพอากาศ
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการสายงานด้านการศึกษาและการฝึก ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จ การศึ ก ษาจากโรงเรีย นทหารทั้ งในและต่ างประเทศ หรือ เที ย บเท่ า
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ มี พื้ น ฐานการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ห รื อ เที ย บเท่ า ขึ้ น ไปทางการศึ ก ษา
เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
๓.๒.๑ ผู้ ที่ ไม่ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาตามข้ อ ๓.๑.๑ ต้ อ งสำเร็จ การศึ ก ษาจากโรงเรีย น
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๒ สำเร็จหลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ,
หลักสูตรโรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า หรือมีคุณสมบัติ
ตามที่กำหนดไว้ในหมวด ๓ ข้อ ๒๐.๑.๓ ของระเบียบนี้ เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๓ สำเร็จหลักสูตรผู้บริหารการศึกษา หรือหลักสูตรนายทหารการศึกษาและการฝึก
เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๓ ประสบการณ์
ผู้ ที่ ได้ รั บ เลขหมายความชำนาญทหารอากาศระดั บ ๖ ของจำพวกทหารอื่ น แล้ ว
จะต้องสำเร็จหลักสูตรผู้บริหารการศึกษา หรือหลักสูตรนายทหารการศึกษาและการฝึก หรือเทียบเท่า
และจะต้องปฏิบัติงานในสายงานด้านการศึกษาและการฝึกติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
๑๒ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
การพิจารณาหลักสูตรเทียบเท่า ให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการการศึกษาของ ยศ.ทอ.
๔. เกณฑ์การครองยศ
นาวาอากาศตรี - นาวาอากาศเอก

- ๒๐๖ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
ลชทอ.๗๕๑๕ (ขั้นชำนาญมาก)
นายทหารการศึกษาและการฝึกชั้นสูง
ลชทอ.๗๕๑๑ (แรกตั้ง)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
สามารถปฏิบัติงานด้านการศึกษาและการฝึกในระดับหัวหน้างาน ได้แก่ งานพัฒนาหลักสูตร
งานโครงการศึกษา งานบริหารการศึกษา งานสอน ฝึก อบรม งานวัดและประเมินผล รวมถึงงานเอกสาร
ตำรา งานสนับสนุนความรู้ในสายวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
๒. หน้าที่และความรับผิดชอบ
๒.๑ กำหนดแนวทางปฏิบัติ และดำเนินการ
๒.๒ วางแผน อำนวยการ ประสานงาน
๒.๓ ควบคุมกำกับดูแล และให้คำแนะนำ
๒.๔ เสนอแนะ และให้คำปรึกษาแก่ผู้บังคับบัญชา
๒.๕ ประเมินผลและพัฒนาระบบ
๒.๖ สอน ฝึก อบรม ในสถาบันการศึกษาของกองทัพอากาศ
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความสามารถเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการสายงานด้านการศึกษาและการฝึก
ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จ การศึ ก ษาจากโรงเรีย นทหารทั้ งในและต่ างประเทศ หรือ เที ย บเท่ า
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ มี พื้ น ฐานการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ห รื อ เที ย บเท่ า ขึ้ น ไปทางการศึ ก ษา
เป็นคุณสมบัติทตี่ ้องการ
๓.๒ การฝึก
๓.๒.๑ ผู้ ที่ ไม่ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาตามข้ อ ๓.๑.๑ ต้ อ งสำเร็ จ การศึ ก ษาจากโรงเรี ย น
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๒ สำเร็จหลักสู ตรโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บั งคับฝูง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๓ สำเร็จหลักสูตรผู้บริหารการศึกษา หรือหลักสูตรนายทหารการศึกษาและการฝึก
เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๓ ประสบการณ์
ผู้ ที่ ได้ รั บ เลขหมายความชำนาญทหารอากาศระดั บ ๕ ของจำพวกทหารอื่ น แล้ ว
จะต้องสำเร็จหลักสูตรผู้บริหารการศึกษา หรือหลักสูตรนายทหารการศึกษาและการฝึก หรือเทียบเท่า
และจะต้องปฏิบัติงานในสายงานด้านการศึกษาและการฝึกติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
๑๒ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
การพิจารณาหลักสูตรเทียบเท่า ให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการการศึกษาของ ยศ.ทอ.
๔. เกณฑ์การครองยศ
เรืออากาศเอก - นาวาอากาศโท

- ๒๐๗ ความชานาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
ลชทอ.๗๕๑๓ (ขั้นชานาญ)
นายทหารการศึกษาและการฝึก
ลชทอ.๗๕๑๑ (แรกตั้ง)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชานาญโดยย่อ
สามารถปฏิบั ติงานด้านการศึกษาและการฝึกในระดับผู้ปฏิบัติ ได้แก่ งานพัฒ นาหลักสูตร
งานโครงการศึกษา งานบริหารการศึกษา งานสอน ฝึก อบรม งานวัดและประเมินผล รวมถึงงานเอกสารตารา
งานสนับสนุนความรู้ในสายวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
๒. หน้าที่และความรับผิดชอบ
๒.๑ ดาเนินการ
๒.๒ ประสานงาน ติดตามงาน
๒.๓ ควบคุมกากับดูแล และให้คาแนะนา
๒.๔ เสนอแนะ และให้คาปรึกษาแก่ผู้บังคับบัญชา
๒.๕ ประเมินผลและพัฒนาการปฏิบัติงาน
๒.๖ สอน ฝึก อบรม ในสถาบันการศึกษาของกองทัพอากาศ
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การบริห ารจัดการกิจการสายงานด้านการศึกษาและการฝึ ก
ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ ส าเร็ จ การศึก ษาจากโรงเรีย นทหารทั้ งในและต่ างประเทศ หรือเที ยบเท่ า
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จาเป็น
๓.๑.๒ มี พื้ น ฐานการศึ ก ษาระดั บ ปริญ ญาตรี ห รื อ เที ย บเท่ า ขึ้ น ไปทางการศึ ก ษา
เป็นคุณสมบัตทิ ี่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
๓.๒.๑ ผู้ ที่ ไม่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาตามข้ อ ๓.๑.๑ ต้ อ งส าเร็ จ การศึ ก ษาจากโรงเรีย น
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จาเป็น
๓.๒.๒ สาเร็จหลักสูตรนายทหารการศึกษาและการฝึก เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๓ ประสบการณ์
๓.๓.๑ ผู้ ที่ อ ยู่ ในจ าพวกทหารการศึ ก ษาและการฝึ ก ต้ อ งปฏิ บั ติ งานในสายงาน
ด้านการศึกษาและการฝึกติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จาเป็น
๓.๓.๒ ผู้ที่ไม่ได้อยู่ในจาพวกทหารการศึกษาและการฝึ ก ต้องปฏิบัติงานในสายงาน
ด้านการศึกษาและการฝึกติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๘ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จาเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
การพิจารณาหลักสูตรเทียบเท่า ให้อยู่ในอานาจของคณะกรรมการการศึกษาของ ยศ.ทอ.
๔. เกณฑ์การครองยศ
เรืออากาศตรี - เรืออากาศเอก

ความชำนาญทหารอากาศจำพวกทหารดุริยางค์
เลขหมายจำพวก ๗๖
คำนำ
แผนภูมิ
ความชำนาญทหารอากาศ
ลชทอ.
ชื่อความชำนาญ
๗๖๑๖
๗๖๑๕
๗๖๑๓

นายทหารดุริยางค์อาวุโส
นายทหารดุริยางค์ชั้นสูง
นายทหารดุริยางค์

หน้า
๒๐๙
๒๑๐

๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓

- ๒๐๙ คำนำ
จำพวกทหารดุริยางค์
จำพวกทหารดุริยางค์ หมายถึง ผู้ที่มีหน้าที่และคุณลักษณะเฉพาะอย่างด้านกิจการดุริยางค์
ของกองทั พ อากาศ มี ค วามสามารถในการตรวจแนะนำฝึ ก ซ้ อ มด้ า นเทคนิ ค เกี่ ย วกั บ การดนตรี
สามารถให้จังหวะและนำวงดนตรี สามารถเป็นผู้ควบคุมบังคับบัญ ชาวงดนตรี ตลอดจนดำเนินการ
พิจารณาให้การบริการด้านดนตรีและการบันเทิงเป็นไปตามความมุ่งหมายของทางราชการได้

- ๒๑๐ แผนภูมิจำพวกทหารนายทหารสัญญาบัตร

นาวาอากาศตรี - นาวาอากาศเอก

นายทหารดุริยางค์อาวุโส
๗๖๑๖
(ลชทอ.แรกตั้ง ๗๖๑๑)
หลักสูตรที่กองทัพอากาศกำหนด
หรือมีคุณสมบัติครบถ้วน

เรืออากาศเอก - นาวาอากาศโท

นายทหารดุริยางค์ชั้นสูง
๗๖๑๕
(ลชทอ.แรกตั้ง ๗๖๑๑)

หลักสูตรที่กองทัพอากาศกำหนด

เรืออากาศตรี - เรืออากาศเอก

นายทหารดุริยางค์
๗๖๑๓
(ลชทอ.แรกตั้ง ๗๖๑๑)

- ๒๑๑ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
ลชทอ.๗๖๑๖ (ขั้นบริหาร)
นายทหารดุริยางค์อาวุโส
ลชทอ.๗๖๑๑ (แรกตั้ง)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
วางแผน อำนวยการ ประสานงาน ควบคุม กำกับดูแล ตลอดจนบริหารจัดการ และพัฒนา
โครงการเกี่ยวกับงานในสายงานด้านดุริยางค์
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ กำหนดนโยบาย แนวทางการปฏิ บั ติ และพั ฒ นาโครงการเกี่ ยวกั บ งานในสายงาน
ด้านดุริยางค์
๒.๒ วางแผน อำนวยการ และติดต่อประสานเกี่ยวกับงานในสายงานด้านดุริยางค์
๒.๓ ควบคุม กำกับดูแล และให้คำแนะนำ เกี่ยวกับงานในสายงานด้านดุริยางค์
๒.๔ เสนอแนะ และให้คำปรึกษาแก่ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานในสายงานด้านดุริยางค์
๒.๕ วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการปฏิบัติเกี่ยวกับงานในสายงานด้านดุริยางค์
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจการดุริยางค์ ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จ การศึ ก ษาจากโรงเรีย นทหารทั้ งในและต่ างประเทศ หรือ เที ย บเท่ า
และได้รบั การบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ มีพื้นฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป ในสาขาวิชาการดนตรี
เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
๓.๒.๑ ผู้ ที่ ไม่ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาตามข้ อ ๓.๑.๑ ต้ อ งสำเร็จ การศึ ก ษาจากโรงเรีย น
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๒ สำเร็จหลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ,
หลักสูตรโรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า หรือมีคุณสมบัติ
ตามที่กำหนดไว้ในหมวด ๓ ข้อ ๒๐.๑.๓ ของระเบียบนี้ เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์
ผู้ ที่ ได้ รั บ เลขหมายความชำนาญทหารอากาศระดั บ ๖ ของจำพวกทหารอื่ น แล้ ว
ต้อ งมี ป ระสบการณ์ ในการอำนวยการหน้ าที่ ต่ าง ๆ เช่น การจัด บริก ารดนตรี และการฝึ ก วงดนตรี
ติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
นาวาอากาศตรี - นาวาอากาศเอก

- ๒๑๒ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
ลชทอ.๗๖๑๕ (ขั้นชำนาญมาก)
นายทหารดุริยางค์ชั้นสูง
ลชทอ.๗๖๑๑ (แรกตั้ง)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
วางแผน อำนวยการ ประสานงาน ควบคุม กำกับดูแล และดำเนินการเกี่ยวกับงานในสายงาน
ด้านดุริยางค์
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ กำหนดแนวทางการปฏิบัติ และดำเนินการเกี่ยวกับงานในสายงานด้านดุริยางค์
๒.๒ วางแผน อำนวยการ และติดต่อประสานเกี่ยวกับงานในสายงานด้านดุริยางค์
๒.๓ ควบคุม กำกับดูแล และให้คำแนะนำ เกี่ยวกับงานในสายงานด้านดุริยางค์
๒.๔ เสนอแนะ และให้คำปรึกษาแก่ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานในสายงานด้านดุริยางค์
๒.๕ วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการปฏิบัติเกี่ยวกับงานในสายงานด้านดุริยางค์
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความสามารถเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจการดุริยางค์ ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จ การศึ ก ษาจากโรงเรีย นทหารทั้ งในและต่ างประเทศ หรือ เที ย บเท่ า
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ มีพื้นฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป ในสาขาวิชาการดนตรี
เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
๓.๒.๑ ผู้ ที่ ไม่ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาตามข้ อ ๓.๑.๑ ต้ อ งสำเร็จ การศึ ก ษาจากโรงเรีย น
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๒ สำเร็จหลักสูตรโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์
ผู้ ที่ ได้ รั บ เลขหมายความชำนาญทหารอากาศระดั บ ๕ ของจำพวกทหารอื่ น แล้ ว
ต้อ งมี ป ระสบการณ์ ในการอำนวยการหน้ าที่ ต่ าง ๆ เช่น การจัด บริก ารดนตรี และการฝึ ก วงดนตรี
ติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
เรืออากาศเอก - นาวาอากาศโท

- ๒๑๓ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
ลชทอ.๗๖๑๓ (ขั้นชำนาญ)
นายทหารดุริยางค์
ลชทอ.๗๖๑๑ (แรกตั้ง)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ดำเนินการ ประสานงาน ควบคุม และกำกับดูแลเกี่ยวกับงานในสายงานด้านดุริยางค์
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ ดำเนินการเกี่ยวกับงานในสายงานด้านดุริยางค์
๒.๒ ประสานงาน และติดตามเกี่ยวกับงานในสายงานด้านดุริยางค์
๒.๓ ควบคุม กำกับดูแล การดำเนินการเกี่ยวกับงานในสายงานด้านดุริยางค์
๒.๔ เสนอแนะผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานในสายงานด้านดุริยางค์
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจการในสายงานด้านดุริยางค์ ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จ การศึ ก ษาจากโรงเรีย นทหารทั้ งในและต่ างประเทศ หรือ เที ย บเท่ า
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ มีพื้นฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไปในสาขาวิชาการดนตรี
เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
๓.๒.๑ ผู้ ที่ ไม่ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาตามข้ อ ๓.๑.๑ ต้ อ งสำเร็จ การศึ ก ษาจากโรงเรีย น
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๒ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรของสายวิทยาการดุริยางค์ เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๓ ประสบการณ์
มีประสบการณ์ในการวางแผนและอำนวยการในหน้าที่ต่าง ๆ เช่น การจัดบริการดนตรี
และการฝึกวงดนตรี ติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
เรืออากาศตรี - เรืออากาศเอก

ความชำนาญทหารอากาศจำพวกทหารสารวัตร
เลขหมายจำพวก ๗๗
คำนำ
แผนภูมิ
ความชำนาญทหารอากาศ
ลชทอ.
ชื่อความชำนาญ
๗๗๑๖
๗๗๑๕
๗๗๑๓

นายทหารสารวัตรอาวุโส
นายทหารสารวัตรชั้นสูง
นายทหารสารวัตร

หน้า
๒๑๕
๒๑๖

๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙

- ๒๑๕ คำนำ
จำพวกทหารสารวัตร
จำพวกทหารสารวัตร มี หน้าที่ ในการดำเนิน การ กำหนดแผนและนโยบาย ประสานงาน
และติดตาม ควบคุม กำกับดูแล ชี้แจงให้คำแนะนำ และรับผิดชอบในสายงานด้านสารวัตรทหารเกี่ยวกับ
การตรวจตรา ควบคุ ม ทหาร ข้ าราชการกลาโหมพลเรือ น ลู กจ้าง และพนั ก งานราชการ ในสังกั ด
กระทรวงกลาโหม อยู่ ในระเบี ย บ วิ นั ย และศี ล ธรรมอั น ดี การว่ ากล่ า วตั ก เตื อ นและจั บ กุ ม ทหาร
ข้าราชการกลาโหมพลเรือน ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ในสังกัดกระทรวงกลาโหมที่กระทำความผิด
การสอบสวนคดีอาญา ซึ่งอยู่ในอำนาจศาลทหาร การควบคุมการจราจร ในกิจการทหาร การรักษา
ความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อย และอารักขาบุคคลสำคัญ การปฏิบัติเกี่ยวกับงานเรือนจำทหาร

- ๒๑๖ แผนภูมิจำพวกทหารนายทหารสัญญาบัตร

นาวาอากาศตรี - นาวาอากาศเอก

นายทหารสารวัตรอาวุโส
๗๗๑๖
(ลชทอ.แรกตั้ง ๗๗๑๑)
หลักสูตรที่กองทัพอากาศกำหนด
หรือมีคุณสมบัติครบถ้วน

เรืออากาศเอก - นาวาอากาศโท

นายทหารสารวัตรชั้นสูง
๗๗๑๕
(ลชทอ.แรกตั้ง ๗๗๑๑)

หลักสูตรที่กองทัพอากาศกำหนด

เรืออากาศตรี - เรืออากาศเอก

นายทหารสารวัตร
๗๗๑๓
(ลชทอ.แรกตั้ง ๗๗๑๑)

- ๒๑๗ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
ลชทอ.๗๗๑๖ (ขั้นบริหาร)
นายทหารสารวัตรอาวุโส
ลชทอ.๗๗๑๑ (แรกตั้ง)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
วางแผนและนโยบาย อำนวยการ ประสานงาน ควบคุม กำกับดูแล ตลอดจนบริหารจัดการ
และพัฒนาโครงการเกี่ยวกับงานในสายงานด้านสารวัตรทหาร
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ กำหนดนโยบาย แนวทางการปฏิ บั ติ และพั ฒ นาโครงการเกี่ย วกั บ งานในสายงาน
ด้านสารวัตรทหาร
๒.๒ วางแผน อำนวยการ และติดต่อประสานเกี่ยวกับงานในสายงานด้านสารวัตรทหาร
๒.๓ ควบคุม กำกับดูแล และให้คำแนะนำ เกี่ยวกับงานในสายงานด้านสารวัตรทหาร
๒.๔ เสนอแนะ และให้คำปรึกษาแก่ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานในสายงานด้านสารวัตรทหาร
๒.๕ วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการปฏิบัติเกี่ยวกับงานในสายงานด้านสารวัตรทหาร
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจการสารวัตรทหาร ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จ การศึ ก ษาจากโรงเรีย นทหารทั้ งในและต่ างประเทศ หรือ เที ย บเท่ า
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ มีพื้นฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป ในสาขานิติศาสตร์
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในด้านสังคมวิทยา อาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรม และการบริหารงานการตำรวจ
เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
๓.๒.๑ ผู้ ที่ ไม่ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาตามข้ อ ๓.๑.๑ ต้ อ งสำเร็จ การศึ ก ษาจากโรงเรีย น
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๒ สำเร็จหลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ,
หลักสูตรโรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า หรือมีคุณสมบัติ
ตามที่กำหนดไว้ในหมวด ๓ ข้อ ๒๐.๑.๓ ของระเบียบนี้ เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๓ สำเร็จหลักสูตรนายทหารสารวัตรชั้นสูง หรือหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ
เป็นคุณสมบัตทิ ี่ต้องการ
๓.๓ ประสบการณ์
ผู้ ที่ ได้ รั บ เลขหมายความชำนาญทหารอากาศระดั บ ๖ ของจำพวกทหารอื่ น แล้ ว
ต้ อ งปฏิ บั ติ งานในสายงานด้ า นสารวัต รทหารติ ด ต่ อ กั น มาแล้ ว เป็ น ระยะเวลาไม่ น้ อ ยกว่ า ๖ เดื อ น
เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
นาวาอากาศตรี - นาวาอากาศเอก

- ๒๑๘ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
ลชทอ.๗๗๑๕ (ขั้นชำนาญมาก)
นายทหารสารวัตรชั้นสูง
ลชทอ.๗๗๑๑ (แรกตั้ง)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
วางแผน อำนวยการ ประสานงาน ควบคุม กำกับดูแล ตลอดจนบริหารจัดการและพัฒนาโครงการ
เกี่ยวกับงานในสายงานด้านสารวัตรทหาร
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ กำหนดแนวทางการปฏิบัติ และพัฒนาโครงการเกีย่ วกับงานในสายงานด้านสารวัตรทหาร
๒.๒ วางแผน อำนวยการ และติดต่อประสานเกี่ยวกับงานในสายงานด้านสารวัตรทหาร
๒.๓ ควบคุม กำกับดูแล และให้คำแนะนำ เกี่ยวกับงานในสายงานด้านสารวัตรทหาร
๒.๔ เสนอแนะ และให้คำปรึกษาแก่ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานในสายงานด้านสารวัตรทหาร
๒.๕ วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการปฏิบัติเกี่ยวกับงานสายงานด้านสารวัตรทหาร
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความสามารถเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจการสารวัตรทหาร ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จ การศึ ก ษาจากโรงเรีย นทหารทั้ งในและต่ างประเทศ หรือเที ยบเท่ า
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ มีพื้นฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป ในสาขานิติศาสตร์
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในด้านสังคมวิทยา อาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรม และการบริหารงานการตำรวจ
เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
๓.๒.๑ ผู้ ที่ ไม่ ส ำเร็จ การศึ ก ษาตามข้ อ ๓.๑.๑ ต้ อ งสำเร็ จ การศึ ก ษาจากโรงเรี ย น
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๒ สำเร็จหลักสูตรโรงเรียนนายทหารชั้นผู้ บังคับฝูง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๓ สำเร็จหลักสูตรนายทหารสารวัตรชั้นสูง หรือหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ
เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๓ ประสบการณ์
ผู้ ที่ ได้ รั บ เลขหมายความชำนาญทหารอากาศระดั บ ๕ ของจำพวกทหารอื่ น แล้ ว
ต้องปฏิ บัติ งานในสายงานด้านสารวัต รทหารติ ดต่อกัน มาแล้วเป็ นระยะเวลาไม่น้ อยกว่า ๑๒ เดือ น
เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
เรืออากาศเอก - นาวาอากาศโท

- ๒๑๙ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
ลชทอ.๗๗๑๓ (ขั้นชำนาญ)
นายทหารสารวัตร
ลชทอ.๗๗๑๑ (แรกตั้ง)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ดำเนินการ ประสานงาน ควบคุม และกำกับดูแลเกี่ยวกับงานในสายงานด้านสารวัตรทหาร
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ ดำเนินการเกี่ยวกับงานในสายงานด้านสารวัตรทหาร
๒.๒ ประสานงาน และติดตามเกี่ยวกับงานในสายงานด้านสารวัตรทหาร
๒.๓ ควบคุม กำกับดูแล การดำเนินการเกี่ยวกับงานในสายงานด้านสารวัตรทหาร
๒.๔ เสนอแนะผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานในสายงานด้านสารวัตรทหาร
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจการสารวัตรทหาร ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จ การศึ ก ษาจากโรงเรีย นทหารทั้ งในและต่ างประเทศ หรือเที ยบเท่ า
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ มีพื้นฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป ในสาขานิติศาสตร์
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในด้านสังคมวิทยา อาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรม และการบริหารงานการตำรวจ
เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
๓.๒.๑ ผู้ ที่ ไม่ ส ำเร็จ การศึ ก ษาตามข้ อ ๓.๑.๑ ต้ อ งสำเร็ จ การศึ ก ษาจากโรงเรี ย น
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๒ สำเร็ จ หลั ก สู ต รนายทหารสารวั ต ร หรื อ หลั ก สู ต รฝ่ า ยอำนวยการตำรวจ
เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๓ ประสบการณ์
ต้องปฏิบัติงานในสายงานด้านสารวัตรทหารติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
๑๒ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
เรืออากาศตรี - เรืออากาศเอก

ความชำนาญทหารอากาศจำพวกทหารอากาศโยธิน
เลขหมายจำพวก ๗๘
คำนำ
แผนภูมิ
ความชำนาญทหารอากาศ
ลชทอ.
ชื่อความชำนาญ
๗๘๑๖
๗๘๑๕
๗๘๑๓
๗๘๒๓
๗๘๓๓

นายทหารอากาศโยธินอาวุโส
นายทหารอากาศโยธินชั้นสูง
นายทหารอากาศโยธิน (อากาศโยธิน)
นายทหารอากาศโยธิน (ต่อสู้อากาศยาน)
นายทหารอากาศโยธิน (ปฏิบัติการพิเศษ)

หน้า
๒๒๑
๒๒๒

๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗

- ๒๒๑ คำนำ
จำพวกทหารอากาศโยธิน
จำพวกทหารอากาศโยธิ น หมายถึ ง ผู้ ที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถในหน้ า ที่ เกี่ ย วกั บ งาน
ในสายงานด้านอากาศโยธิน ซึ่งประกอบด้วย
การทหารราบ อันได้แก่ การใช้กำลังต่อสู้ป้องกันและรักษาที่ตั้งทางทหาร และหน่วยที่ตั้งของ
ทางราชการจากการโจมตีทางภาคพื้นดิน
การป้ องกัน ต่อ สู้ อ ากาศยาน อัน ได้ แก่ การใช้ กำลั งต่ อ สู้ป้ องกัน และรัก ษาที่ ตั้ งทางทหาร
และหน่วยที่ตั้งของทางราชการจากการโจมตีทางภาคอากาศ
การปฏิ บั ติ ก ารพิ เศษ อั น ได้ แ ก่ การคุ้ ม ครองป้ อ งกั น อารั ก ขาบุ ค คลสำคั ญ ตลอดจน
การช่วยเหลือ การชิงคืนบุคคลสำคัญ รวมทั้งการปฏิบัติการช่วยเหลือและกู้ภัยการยึดคืนอากาศยาน
ที่ถูกยึดครองโดยผู้ก่อการร้าย

- ๒๒๒ แผนภูมิจำพวกทหารนายทหารสัญญาบัตร

นาวาอากาศตรี - นาวาอากาศเอก

นายทหารอากาศโยธินอาวุโส
๗๘๑๖
(ลชทอ.แรกตั้ง ๗๘๑๑)

หลักสูตรที่กองทัพอากาศกำหนด
หรือมีคุณสมบัติครบถ้วน

เรืออากาศเอก - นาวาอากาศโท

นายทหารอากาศโยธินชั้นสูง
๗๘๑๕
(ลชทอ.แรกตั้ง ๗๘๑๑)

หลักสูตรที่กองทัพอากาศกำหนด

เรืออากาศตรี เรืออากาศเอก

นายทหารอากาศโยธิน
(อากาศโยธิน)
๗๘๑๓
(ลชทอ.แรกตั้ง ๗๘๑๑)

นายทหารอากาศโยธิน
(ต่อสู้อากาศยาน)
๗๘๒๓
(ลชทอ.แรกตั้ง ๗๘๒๑)

นายทหารอากาศโยธิน
(ปฏิบัติการพิเศษ)
๗๘๓๓
(ลชทอ.แรกตั้ง ๗๘๓๑)

- ๒๒๓ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
ลชทอ.๗๘๑๖ (ขั้นบริหาร)
นายทหารอากาศโยธินอาวุโส
ลชทอ.๗๘๑๑ (แรกตั้ง)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
วางแผนและนโยบาย อำนวยการ ประสานงาน ควบคุม กำกับดูแล ตลอดจนบริหารจัดการ
และพัฒนาโครงการเกี่ยวกับงานในสายงานด้านอากาศโยธิน
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ กำหนดนโยบาย แนวทางการปฏิบัติ และพัฒนาโครงการในสายงานด้านอากาศโยธิน
๒.๒ วางแผน อำนวยการ และติดต่อประสานเกี่ยวกับงานในสายงานด้านอากาศโยธิน
๒.๓ ควบคุม กำกับดูแล และให้คำแนะนำ เกี่ยวกับงานในสายงานด้านอากาศโยธิน
๒.๔ เสนอแนะ และให้คำปรึกษาแก่ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานในสายงานด้านอากาศโยธิน
๒.๕ วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการปฏิบัติเกี่ยวกับงานในสายงานด้านอากาศโยธิน
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการในสายงานด้านอากาศโยธิน ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จ การศึ ก ษาจากโรงเรีย นทหารทั้ งในและต่ างประเทศ หรือเที ยบเท่ า
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ มีพื้นฐานการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหาร และ/หรือการปกครอง เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
๓.๒.๑ ผู้ ที่ ไม่ ส ำเร็จ การศึ ก ษาตามข้ อ ๓.๑.๑ ต้ อ งสำเร็ จ การศึ ก ษาจากโรงเรี ย น
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๒ สำเร็จหลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ,
หลักสูตรโรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า หรือมีคุณสมบัติ
ตามที่กำหนดไว้ในหมวด ๓ ข้อ ๒๐.๑.๓ ของระเบียบนี้ เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์
ผู้ ที่ ได้ รั บ เลขหมายความชำนาญทหารอากาศระดั บ ๖ ของจำพวกทหารอื่ น แล้ ว
ต้ อ งปฏิ บั ติ งานในสายงานด้ านอากาศโยธิ น ติ ด ต่ อ กั น มาแล้ ว เป็ น ระยะเวลาไม่ น้ อ ยกว่ า ๑๒ เดื อ น
เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
นาวาอากาศตรี - นาวาอากาศเอก

- ๒๒๔ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
ลชทอ.๗๘๑๕ (ขั้นชำนาญมาก)
นายทหารอากาศโยธินชั้นสูง
ลชทอ.๗๘๑๑ (แรกตั้ง)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
วางแผน อำนวยการ ประสานงาน ควบคุม กำกับดูแล และดำเนินการเกี่ยวกับงานในสายงาน
ด้านอากาศโยธิน
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ กำหนดแนวทางการปฏิบัติ และดำเนินการเกี่ยวกับงานในสายงานด้านอากาศโยธิน
๒.๒ วางแผน อำนวยการ และติดต่อประสานเกี่ยวกับงานในสายงานด้านอากาศโยธิน
๒.๓ ควบคุม กำกับดูแล และให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานในสายงานด้านอากาศโยธิน
๒.๔ เสนอแนะ และให้คำปรึกษาแก่ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานในสายงานด้านอากาศโยธิน
๒.๕ วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการปฏิบัติเกี่ยวกับงานในสายงานด้านอากาศโยธิน
๓. คุณสมบัติ
มีความรูค้ วามสามารถเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการในสายงานด้านอากาศโยธิน ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จ การศึ ก ษาจากโรงเรีย นทหารทั้ งในและต่ างประเทศ หรือ เที ย บเท่ า
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ มีพื้นฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีหรื อเทียบเท่าขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหาร และ/หรือการปกครอง เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
๓.๒.๑ ผู้ ที่ ไม่ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาตามข้ อ ๓.๑.๑ ต้ อ งสำเร็จ การศึ ก ษาจากโรงเรีย น
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่าเป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๒ สำเร็จหลักสูตรโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์
ผู้ ที่ ได้ รั บ เลขหมายความชำนาญทหารอากาศระดั บ ๕ ของจำพวกทหารอื่ น แล้ ว
ต้ อ งปฏิ บั ติ งานในสายงานด้ านอากาศโยธิ น ติ ด ต่ อ กั น มาแล้ ว เป็ น ระยะเวลาไม่ น้ อ ยกว่ า ๑๒ เดื อ น
เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
เรืออากาศเอก - นาวาอากาศโท

- ๒๒๕ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
ลชทอ.๗๘๑๓ (ขั้นชำนาญ)
นายทหารอากาศโยธิน (อากาศโยธิน)
ลชทอ.๗๘๑๑ (แรกตั้ง)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ดำเนินการ ประสานงาน ควบคุม และกำกับดูแล เกี่ยวกับงานด้านการทหารราบ
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ ดำเนินงานเกี่ยวกับงานด้านการทหารราบ
๒.๒ ประสานงาน และติดตามงานเกี่ยวกับงานด้านการทหารราบ
๒.๓ ควบคุม กำกับดูแล การดำเนินงานเกี่ยวกับการทหารราบ
๒.๔ เสนอแนะผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานด้านการทหารราบ
๓. คุณสมบัติ
มี ค วามรู้ ค วามสามารถเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารจั ด การในสายงานด้ า นอากาศโยธิ น
ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จ การศึ ก ษาจากโรงเรีย นทหารทั้ งในและต่ างประเทศ หรือ เที ย บเท่ า
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ มีพื้นฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหาร และ/หรือการปกครอง เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
๓.๒.๑ ผู้ ที่ ไม่ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาตามข้ อ ๓.๑.๑ ต้ อ งสำเร็จ การศึ ก ษาจากโรงเรีย น
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๒ สำเร็จ หลั ก สู ต รทหารอากาศโยธิน ชั้ น นายเรือ อากาศ หรือ หลั ก สู ต รจู่ โจม
ของกองทัพบก หรือหลักสูตรนักทำลายใต้น้ำ จู่โจมของกองทัพเรือ หรือหลักสูตรลาดตระเวนสะเทินน้ำ
สะเทินบกและจู่โจมนาวิกโยธิน (Recon) ของกองทัพเรือ เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๓ ประสบการณ์
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทหารราบติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๖ เดือน
เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ ๔. เกณฑ์การครองยศ
เรืออากาศตรี - เรืออากาศเอก

- ๒๒๖ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
ลชทอ.๗๘๒๓ (ขั้นชำนาญ)
นายทหารอากาศโยธิน (ต่อสู้อากาศยาน)
ลชทอ.๗๘๒๑ (แรกตั้ง)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ดำเนินการ ประสานงาน ควบคุม และกำกับดูแล เกี่ยวกับงานด้านการป้องกันต่อสู้อากาศยาน
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ ดำเนินงานเกี่ยวกับงานด้านการป้องกันต่อสู้อากาศยาน
๒.๒ ประสานงาน และติดตามงานเกี่ยวกับงานด้านการป้องกันต่อสู้อากาศยาน
๒.๓ ควบคุม กำกับดูแล การดำเนินงานเกี่ยวกับงานด้านการป้องกันต่อสู้อากาศยาน
๒.๔ เสนอแนะผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานด้านการป้องกันต่อสู้อากาศยาน
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความสามารถเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการในสายงานด้านอากาศโยธิน ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จ การศึ ก ษาจากโรงเรีย นทหารทั้ งในและต่ างประเทศ หรือ เที ย บเท่ า
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ มีพื้นฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหาร และ/หรือการปกครอง เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
๓.๒.๑ ผู้ ที่ ไม่ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาตามข้ อ ๓.๑.๑ ต้ อ งสำเร็จ การศึ ก ษาจากโรงเรีย น
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๒ สำเร็จหลักสูตรจรวดต่อสู้อากาศยาน หรือหลักสูตรนายร้อยเหล่าทหารปืนใหญ่
จากโรงเรียนทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ กองทัพบก เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๓ ประสบการณ์
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านการป้องกันต่อสู้อากาศยานติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า ๖ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
เรืออากาศตรี - เรืออากาศเอก

- ๒๒๗ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
ลชทอ.๗๘๓๓ (ขั้นชำนาญ)
นายทหารอากาศโยธิน (ปฏิบัติการพิเศษ)
ลชทอ.๗๘๓๑ (แรกตั้ง)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ดำเนินการ ประสานงาน ควบคุม และกำกับดูแล เกี่ยวกับงานด้านการปฏิบัติการพิเศษ
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ ดำเนินงานเกี่ยวกับงานด้านการปฏิบัติการพิเศษ
๒.๒ ประสานงาน และติดตามงานเกี่ยวกับงานด้านการปฏิบัติการพิเศษ
๒.๓ ควบคุม กำกับดูแล การดำเนินงานเกี่ยวกับงานด้านการปฏิบัติการพิเศษ
๒.๔ เสนอแนะผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานด้านการปฏิบัติการพิเศษ
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความสามารถเข้าใจเกีย่ วกับการบริหารจัดการในสายงานด้านอากาศโยธิน ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จ การศึ ก ษาจากโรงเรีย นทหารทั้ งในและต่ างประเทศ หรือ เที ย บเท่ า
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ มีพื้นฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหาร และ/หรือการปกครอง เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
๓.๒.๑ ผู้ ที่ ไม่ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาตามข้ อ ๓.๑.๑ ต้ อ งสำเร็จ การศึ ก ษาจากโรงเรีย น
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๒ สำเร็จหลักสูตรการปฏิบัติการพิเศษของกองทัพอากาศ เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๓ ประสบการณ์
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านปฏิบัติการพิเศษติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
๖ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
ผ่านการตรวจสอบการไว้วางใจ ชั้น “ลับที่สุด” เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๔. เกณฑ์การครองยศ
เรืออากาศตรี - เรืออากาศเอก

ความชำนาญทหารอากาศจำพวกทหารการข่าวกรอง
เลขหมายจำพวก ๘๐
คำนำ
แผนภูมิ
ความชำนาญทหารอากาศ
ลชทอ.
ชื่อความชำนาญ
๘๐๑๖
๘๐๑๕
๘๐๑๓

นายทหารการข่าวอาวุโส
นายทหารการข่าวชั้นสูง
นายทหารการข่าว

หน้า
๒๒๙
๒๓๐

๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓

- ๒๒๙ คำนำ
จำพวกทหารการข่าวกรอง
จำพวกทหารการข่ า วกรอง หมายถึ ง ผู้ ที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถในหน้ า ที่ เ กี่ ย วกั บ
งานในสายงานด้านการข่าวกรอง อันได้แก่ การรวบรวม การประเมินค่า การสนธิกรรม การตีความ
การกระจาย ข่ า วกรอง การบรรยายสรุ ป แผนที่ การป้ อ งกั น การจารกรรม การบ่ อ นทำลาย
การก่อวินาศกรรม การรักษาความปลอดภัย และการวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศ

- ๒๓๐ แผนภูมิจำพวกทหารนายทหารสัญญาบัตร

นาวาอากาศตรี - นาวาอากาศเอก

นายทหารการข่าวอาวุโส
๘๐๑๖
(ลชทอ.แรกตั้ง ๘๐๑๑)

หลักสูตรที่กองทัพอากาศกำหนด
หรือมีคุณสมบัติครบถ้วน

เรืออากาศเอก - นาวาอากาศโท

นายทหารการข่าวชั้นสูง
๘๐๑๕
(ลชทอ.แรกตั้ง ๘๐๑๑)

หลักสูตรที่กองทัพอากาศกำหนด

เรืออากาศตรี - เรืออากาศเอก

นายทหารการข่าว
๘๐๑๓
(ลชทอ.แรกตั้ง ๘๐๑๑)

- ๒๓๑ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
ลชทอ.๘๐๑๖ (ขั้นบริหาร)
นายทหารการข่าวอาวุโส
ลชทอ.๘๐๑๑ (แรกตั้ง)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
วางแผนและนโยบาย อำนวยการ ประสานงาน ควบคุม กำกับดูแล ตลอดจนบริหารจัดการ
และพัฒนาโครงการเกี่ยวกับงานในสายงานด้านการข่าวกรอง
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ กำหนดนโยบาย แนวทางการปฏิบัติ และพัฒนาโครงการเกี่ยวกับงานในสายงาน
ด้านการข่าวกรอง
๒.๒ วางแผน อำนวยการ และติดต่อประสานเกี่ยวกับงานในสายงานด้านการข่าวกรอง
๒.๓ ควบคุม กำกับดูแลและให้คำแนะนำ เกี่ยวกับงานในสายงานด้านการข่าวกรอง
๒.๔ เสนอแนะ และให้คำปรึกษาแก่ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานในสายงานด้านการข่าวกรอง
๒.๕ วิเคราะห์วิจัย และประเมินผลการปฏิบัติเกี่ยวกับงานการข่าว การต่อต้านการข่าวกรอง
และภาพถ่ายทางอากาศ
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจการด้านการข่าวกรอง ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จ การศึ ก ษาจากโรงเรีย นทหารทั้ งในและต่ างประเทศ หรือเที ยบเท่ า
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ มีพื้นฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป ในสาขานิติศาสตร์
รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครอง เศรษฐศาสตร์ การบริหารธุรกิจ สื่อสารมวลชน จิตวิทยา
สังคมวิทยา ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานการข่าว เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
๓.๒.๑ ผู้ ที่ ไม่ ส ำเร็จ การศึ ก ษาตามข้ อ ๓.๑.๑ ต้ อ งสำเร็ จ การศึ ก ษาจากโรงเรี ย น
นายทหารชั้ น ผู้ บั ง คั บ หมวด กรมยุ ท ธศึ ก ษาทหารอากาศ หรื อ เที ย บเท่ า เป็ น คุ ณ สมบั ติ ที่ จ ำเป็ น
๓.๒.๒ สำเร็จหลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ,
หลักสูตรโรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า หรือมีคุณสมบัติ
ตามที่กำหนดไว้ในหมวด ๓ ข้อ ๒๐.๑.๓ ของระเบียบนี้ เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๓ สำเร็จหลักสูตรนายทหารข่าวกรองทางอากาศ เป็นคุณสมบัติที่ตอ้ งการ
๓.๓ ประสบการณ์
ผู้ ที่ ได้ รั บ เลขหมายความชำนาญทหารอากาศระดั บ ๖ ของจำพวกทหารอื่ น แล้ ว
ต้ อ งปฏิ บั ติ งานในสายงานด้ า นการข่ า วกรองติ ด ต่ อ กั น มาแล้ ว เป็ น ระยะเวลาไม่ น้ อ ยกว่ า ๖ เดื อ น
และต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรที่ทางสายวิทยาการการข่าวกรองกำหนด เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
นาวาอากาศตรี - นาวาอากาศเอก

- ๒๓๒ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
ลชทอ.๘๐๑๕ (ขั้นชำนาญมาก)
นายทหารการข่าวชั้นสูง
ลชทอ.๘๐๑๑ (แรกตั้ง)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
วางแผน อำนวยการ ประสานงาน ควบคุม กำกับดูแล ตลอดจนบริหารจัดการและพัฒนา
โครงการเกี่ยวกับงานในสายงานด้านการข่าวกรอง การต่อต้านการข่าวกรอง และภาพถ่ายทางอากาศ
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ กำหนดแนวทางการปฏิบัติ และพัฒนาโครงการเกี่ยวกับงานในสายงานด้านการข่าวกรอง
๒.๒ วางแผน อำนวยการ และติดต่อประสานเกี่ยวกับงานในสายงานด้านการข่าวกรอง
๒.๓ ควบคุม กำกับดูแล และให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานในสายงานด้านการข่าวกรอง
๒.๔ เสนอแนะ และให้คำปรึกษาแก่ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานในสายงานด้านการข่าวกรอง
การต่อต้านการข่าวกรอง และภาพถ่ายทางอากาศ
๒.๕ วิเคราะห์วิจัย และประเมินผลการปฏิบัติเกี่ยวกับงานในสายงานด้านการข่าวกรอง
การต่อต้านการข่าวกรอง และภาพถ่ายทางอากาศ
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจการด้านการข่าวกรอง ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จ การศึ ก ษาจากโรงเรีย นทหารทั้ งในและต่ างประเทศ หรือเที ยบเท่ า
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ มีพื้นฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป ในสาขานิติศาสตร์
รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครอง เศรษฐศาสตร์ การบริหารธุรกิจ สื่อสารมวลชน จิตวิทยา
สังคมวิทยา ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานการข่าว เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
๓.๒.๑ ผู้ ที่ ไม่ ส ำเร็จ การศึ ก ษาตามข้ อ ๓.๑.๑ ต้ อ งสำเร็ จ การศึ ก ษาจากโรงเรี ย น
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๒ สำเร็จหลักสูตรโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๓ สำเร็จหลักสูตรนายทหารข่าวกรองทางอากาศ หลักสูตรการรักษาความปลอดภัย
ของกองทัพอากาศ หลักสูตรการวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๓ ประสบการณ์
ผู้ ที่ ได้ รั บ เลขหมายความชำนาญทหารอากาศระดั บ ๕ ของจำพวกทหารอื่ น แล้ ว
ต้ อ งปฏิ บั ติ งานในสายงานด้ า นการข่ า วกรองติ ด ต่ อ กั น มาแล้ ว เป็ น ระยะเวลาไม่ น้ อ ยกว่ า ๖ เดื อ น
และต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรที่ทางสายวิทยาการการข่าวกรองกำหนด เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
เรืออากาศเอก - นาวาอากาศโท

- ๒๓๓ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
ลชทอ.๘๐๑๓ (ขั้นชำนาญ)
นายทหารการข่าว
ลชทอ.๘๐๑๑ (แรกตั้ง)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ดำเนินการ ประสานงาน ควบคุม และกำกับดูแล เกี่ยวกับงานในสายงานด้านการข่าวกรอง
การต่อต้านการข่าวกรอง และภาพถ่ายทางอากาศ
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ ดำเนินงานเกี่ยวกับงานในสายงานด้านการข่าวกรอง
๒.๒ ประสานงานและติดตามเกี่ยวกับงานในสายงานด้านการข่าวกรอง
๒.๓ ควบคุม กำกับดูแล การดำเนินงานเกี่ยวกับงานในสายงานด้านการข่าวกรอง
๒.๔ เสนอแนะผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานในสายงานด้านการข่าวกรอง
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความสามารถเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจการด้านการข่าว การต่อต้านการข่าวกรอง
และภาพถ่ายทางอากาศ ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จ การศึ ก ษาจากโรงเรีย นทหารทั้ งในและต่ างประเทศ หรือเที ยบเท่ า
และได้รบั การบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ มีพื้นฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป ในสาขานิติศาสตร์
รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครอง เศรษฐศาสตร์ การบริหารธุรกิจ สื่อสารมวลชน จิตวิทยา
สังคมวิทยา ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานการข่าว เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
๓.๒.๑ ผู้ ที่ ไม่ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาตามข้ อ ๓.๑.๑ ต้ อ งสำเร็จ การศึ ก ษาจากโรงเรีย น
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๒ สำเร็จหลักสูตรนายทหารข่าวกรองทางอากาศ หลักสูตรการรักษาความปลอดภัย
ของกองทัพอากาศ หลักสูตรการวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๓ ประสบการณ์
ปฏิบัติงานในสายงานด้านการข่าวกรองติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๖ เดือน
และต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรที่ทางสายวิทยาการการข่าวกรองกำหนด เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
เรืออากาศตรี - เรืออากาศเอก

ความชำนาญทหารอากาศจำพวกทหารกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์
เลขหมายจำพวก ๘๑
คำนำ
แผนภูมิ
ความชำนาญทหารอากาศ
ลชทอ.
ชื่อความชำนาญ
๘๑๑๖
๘๑๑๕
๘๑๑๓

นายทหารกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์อาวุโส
นายทหารกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ชั้นสูง
นายทหารกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์

หน้า
๒๓๕
๒๓๖

๒๓๗
๒๓๙
๒๔๑

- ๒๓๕ คำนำ
จำพวกทหารกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์
จำพวกทหารกิ จ การพลเรื อ นและประชาสั ม พั น ธ์ หมายถึ ง ผู้ ที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถ
ในด้ า นการดำเนิ น การเกี่ ย วกั บ กิ จ การพลเรื อ น การปฏิ บั ติ ก ารจิ ต วิ ท ยา การบรรเทาสาธารณภั ย
งาน ด้ าน ม วล ช น แ ล ะ ส่ งเส ริ ม งาน ด้ าน ก ารพั ฒ น าป ระเท ศ ก ารช่ วย เห ลื อ ป ระช าช น
การรักษาความสัม พันธ์อันดีระหว่างกองทัพ อากาศกับ ประชาชน การประชาสัมพั นธ์ การถ่ายภาพ
ผลิตภาพ ภาพยนตร์ วีดิทัศน์ เพื่องานด้านกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ของกองทัพอากาศ

- ๒๓๖ แผนภูมิจำพวกทหารนายทหารสัญญาบัตร

นาวาอากาศตรี - นาวาอากาศเอก

นายทหารกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์อาวุโส
๘๑๑๖
(ลชทอ.แรกตั้ง ๘๑๑๑)

หลักสูตรที่กองทัพอากาศกำหนด
หรือมีคุณสมบัติครบถ้วน

เรืออากาศเอก - นาวาอากาศโท

นายทหารกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ชนั้ สูง
๘๑๑๕
(ลชทอ.แรกตั้ง ๘๑๑๑)

หลักสูตรที่กองทัพอากาศกำหนด
เรืออากาศตรี - เรืออากาศเอก
นายทหารกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์
๘๑๑๓
(ลชทอ.แรกตั้ง ๘๑๑๑)

- ๒๓๗ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
ลชทอ.๘๑๑๖ (ขั้นบริหาร)
นายทหารกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์อาวุโส
ลชทอ.๘๑๑๑ (แรกตั้ง)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
มีความสามารถในการนำเสนอนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน ควบคุม กำกับ
ดู แ ล ตลอดจนบริ ห ารจั ด การ และพั ฒ นาโครงการเกี่ ย วกั บ งานในสายงาน ด้ า นกิ จ การพลเรื อ น
และประชาสัมพันธ์
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ กำหนดนโยบาย แนวทางการปฏิ บั ติ และพั ฒ นาโครงการเกี่ย วกั บ งานในสายงาน
ด้านกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์
๒.๒ วางแผน อำนวยการ และติดต่อประสานเกี่ ยวกับงานในสายงานด้านกิจการพลเรือน
และประชาสัมพันธ์
๒.๓ ควบคุม กำกับดูแล และให้คำแนะนำ เกี่ยวกับ งานในสายงานด้านกิจการพลเรือน
และประชาสัมพันธ์
๒.๔ วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการปฏิบัติเกี่ยวกับงานในสายงานด้านกิจการพลเรือน
และประชาสัมพันธ์
๒.๕ ให้ คำปรึกษาและเสนอแนะผู้บั งคับบั ญ ชาในการริเริ่ม ปรับ ปรุง แก้ไข และพั ฒ นา
ในสายงานด้านกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์
๓. คุณสมบัติ
มี ค วามรู้ค วามเข้ าใจเกี่ ยวกั บ การบริห ารจัด การด้ านกิ จ การพลเรือ นและประชาสั ม พั น ธ์
ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จ การศึ ก ษาจากโรงเรีย นทหารทั้ งในและต่ างประเทศ หรือ เที ย บเท่ า
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ มีพื้นฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป ในสาขาการจัดการ
การบริหารทั่วไป การบริหารธุรกิจ นิเทศศาสตร์ การสื่อสารมวลชน การประชาสัมพันธ์ วารสารศาสตร์
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จิตวิทยาการพัฒนาสังคม วิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายและเทคโนโลยีการพิมพ์
เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
๓.๒.๑ ผู้ ที่ ไม่ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาตามข้ อ ๓.๑.๑ ต้ อ งสำเร็ จ การศึ ก ษาจากโรงเรี ย น
นายทหารชั้นผูบ้ ังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๒ สำเร็จหลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ,
หลักสูตรโรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส กรมยุทธศึกษาทหารอากาศหรือเทียบเท่า หรือมีคุณสมบัติ
ตามทีก่ ำหนดไว้ในหมวด ๓ ข้อ ๒๐.๑.๓ ของระเบียบนี้ เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๓ สำเร็ จ หลั ก สู ต รนายทหารกิ จ การพลเรือ นชั้ น สู ง หลั ก สู ต รการปฏิ บั ติ ก าร
จิตวิทยาฝ่ายอำนวยการ หลักสูตรนักประชาสัมพันธ์ หรือหลักสูตรนักบริหารงานประชาสัมพันธ์ของ
กรมประชาสัมพันธ์ เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ

- ๒๓๘ ๓.๓ ประสบการณ์
ผู้ ที่ ได้ รั บ เลขหมายความชำนาญทหารอากาศระดั บ ๖ ของจำพวกทหารอื่ น แล้ ว
ต้องปฏิบัติงานในสายงานด้านกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
๑๒ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
นาวาอากาศตรี - นาวาอากาศเอก

- ๒๓๙ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
ลชทอ.๘๑๑๕ (ขั้นชำนาญมาก)
นายทหารกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ชั้นสูง
ลชทอ.๘๑๑๑ (แรกตั้ง)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
วางแผน อำนวยการ ประสานงาน ควบคุ ม กำกั บ ดู แ ล ให้ ข่ า วสารและคำแนะนำแก่
ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานในสายงานด้านกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ วางแผน ประสานงาน ควบคุม และกำกับดูแลเกี่ยวกับงานปฏิบัติการด้านจิตวิทยา
งานช่วยเหลือประชาชน งานมวลชนและจัดตั้งงานเสริมสร้างขวัญกำลังใจของฝ่ายเรา และการทำลายขวัญ
ความเป็ น ปึ ก แผ่ น ของฝ่ า ยตรงข้ า ม งานปลู ก ฝั ง อุ ด มการณ์ ก ารปกครองระบอบประชาธิ ป ไตย
อั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์ เ ป็ น ประมุ ข ให้ แ ก่ ป ระชาชน กำลั ง พลกองทั พ อากาศ และครอบครั ว
เพื่อให้เกิดความมั่นคงแห่งรัฐทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สังคมจิตวิทยา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ ของกองทัพอากาศแก่สาธารณชน
๒.๒ งานประชาสัมพันธ์ งานแถลงข่าว งานเผยแพร่กิจการกองทัพอากาศ
๒.๓ การถ่ายภาพ ผลิตภาพ ภาพยนตร์ วีดิทัศน์ เพื่องานด้านกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์
๒.๔ ติดตาม วิเคราะห์ประเมินผล ในสายงานด้านกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์
๒.๕ สามารถวิเคราะห์และเปรียบเทียบศักยภาพ ทั้งฝ่ายเราและฝ่ายตรงข้าม
๒.๖ ให้คำปรึกษา และ/หรือเสนอแนะแก่ผู้บังคับบัญชาในสายงานด้านกิจการพลเรือนและ
ประชาสัมพันธ์ได้
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความสามารถเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์
ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จ การศึ ก ษาจากโรงเรีย นทหารทั้ งในและต่ างประเทศ หรือ เที ย บเท่ า
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ มีพื้นฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป ในสาขาการจัดการ
การบริหารทั่วไป การบริหารธุรกิจ นิเทศศาสตร์ การสื่อสารมวลชน การประชาสัมพันธ์ วารสารศาสตร์
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จิตวิทยาการพัฒนาสังคม วิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายและเทคโนโลยีการพิมพ์
เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
๓.๒.๑ ผู้ ที่ ไม่ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาตามข้ อ ๓.๑.๑ ต้ อ งสำเร็จ การศึ ก ษาจากโรงเรีย น
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๒ สำเร็จหลักสูตรโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๓ สำเร็ จ หลั ก สู ต รนายทหารกิ จ การพลเรื อ นและประชา สั ม พั น ธ์ ข อง
กองทัพอากาศ หรือสำเร็จหลักสูตรนายทหารกิจการพลเรือน นายทหารปฏิบัติการจิตวิทยาของเหล่าทัพ
หลักสูตรสื่อมวลชนสัมพันธ์ของกรมประชาสัมพันธ์ เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ

- ๒๔๐ ๓.๓ ประสบการณ์
ผู้ ที่ ได้ รั บ เลขหมายความชำนาญทหารอากาศระดั บ ๕ ของจำพวกทหารอื่ น แล้ ว
ต้องปฏิบัติงานในสายงานด้านกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
๑๒ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
เรืออากาศเอก - นาวาอากาศโท

- ๒๔๑ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
ลชทอ.๘๑๑๓ (ขั้นชำนาญ)
นายทหารกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์
ลชทอ.๘๑๑๑ (แรกตั้ง)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ดำเนินการ ประสานงาน ควบคุม และกำกับดูแล เกี่ยวกับงานในสายงานด้านกิจการพลเรือน
และประชาสัมพันธ์
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานช่วยเหลือประชาชน งานด้านกิจการพลเรือน งานปฏิบัติการ
ด้านจิตวิทยา งานด้านประชาสัมพันธ์ การถ่ายภาพ ผลิตภาพ ภาพยนตร์ วีดิทัศน์ เพื่อการกิจการพลเรือน
และประชาสัมพันธ์ การแถลงข่าว งานบรรเทาสาธารณภัย งานด้านมวลชนและเสริมสร้างอุดมการณ์
การมี ส่ ว นร่ ว มและส่ ง เสริ ม งานด้ า นพั ฒ นาประเทศ ให้ เป็ น ไปตามนโยบาย กระทรวงกลาโหม/
กองทัพอากาศกำหนด เพื่อสนับสนุนรัฐบาลในปัจจัยที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การทหาร
สั ง คมจิ ต วิ ท ยา วิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ตลอดจนเผยแพร่ กิ จ กรรมต่ า ง ๆ
ของกองทัพอากาศแก่สาธารณชน
๒.๒ เก็ บ และรวบรวมข้ อ มู ล ข่ า วสาร และสถิ ติ เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง านใน สายงาน
ด้านกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์
๒.๓ กำกับดูแลการใช้งาน การเก็บรักษา การซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องใช้
๒.๔ ให้มีการอบรม ฝึก ศึกษา และการสัมมนา ในสายงานด้านกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความสามารถเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์
ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จ การศึ ก ษาจากโรงเรีย นทหารทั้ งในและต่ างประเทศ หรือ เที ย บเท่ า
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ มีพื้นฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป ในสาขาการจัดการ
การบริหารทั่วไป การบริหารธุรกิจ นิเทศศาสตร์ การสื่อสารมวลชน การประชาสัมพันธ์ วารสารศาสตร์
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จิตวิทยาการพัฒนาสังคม วิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายและเทคโนโลยีการพิมพ์
เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
๓.๒.๑ ผู้ ที่ ไม่ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาตามข้ อ ๓.๑.๑ ต้ อ งสำเร็ จ การศึ ก ษาจากโรงเรีย น
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๒ สำเร็จหลักสูตรนายทหารกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ของกองทัพอากาศ
หรื อ สำเร็ จ หลั ก สู ต รนายทหารกิ จ การพลเรื อ น นายทหารปฏิ บั ติ ก ารจิ ต วิ ท ยาของเหล่ า ทั พ
หลักสูตรสื่อมวลชนสัมพันธ์ของกรมประชาสัมพันธ์ เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๓ ประสบการณ์
ปฏิ บั ติ ง านในสายงานด้ า นกิ จ การพลเรื อ นและประชาสั ม พั น ธ์ ติ ด ต่ อ กั น มาแล้ ว
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
เรืออากาศตรี - เรืออากาศเอก

ความชำนาญทหารอากาศจำพวกทหารพระธรรมนูญ
เลขหมายจำพวก ๘๘
หน้า
๒๔๓
๒๔๔

คำนำ
แผนภูมิ
ความชำนาญทหารอากาศ
ลชทอ.

ชื่อความชำนาญ

๘๘๑๖
๘๘๑๕
๘๘๑๓

นายทหารพระธรรมนูญอาวุโส
นายทหารพระธรรมนูญชั้นสูง
นายทหารพระธรรมนูญ

๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗

- ๒๔๓ คำนำ
จำพวกทหารพระธรรมนูญ
จำพวกทหารพระธรรมนู ญ หมายถึ ง ผู้ ที่ มี ค วามรู้ ค วามชำนาญในหน้ า ที่ เกี่ ย วกั บ งาน
ในสายงานด้านพระธรรมนูญ อันได้แก่ การดำเนินงานด้านกฎหมาย ทั้งทางทหารและพลเรือน รวมถึง
การใช้ สิ ท ธิ เ รี ย กร้ อ งท างศ าล การแ ก้ ต่ า งคดี การภ าษี อากร แล ะ งาน นิ ติ ก รรม สั ญ ญ า
มี ห น้ า ที่ เป็ น ที่ ป รึ ก ษาให้ ค ำแนะนำต่ อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา เจ้ า หน้ า ที่ ฝ่ า ยอำนวยการและผู้ เกี่ ย วข้ อ ง
ใน ท างกฎ ห ม าย ท างป กครอง และท างวิ นั ย ตลอดจน สื บ สวน และสอบ สวนคดี ต่ า ง ๆ
ตามที่ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชามอบหมาย ตรวจร่ า งระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ คำสั่ ง ซึ่ ง มี ผ ลทางด้ า นกฎหมาย
ทำการฝึกอบรมวิชากฎหมายให้แก่ข้าราชการตามที่ผู้บังคับบัญ ชามอบหมาย สามารถทำการติดต่อ
ประสานกับเจ้าหน้าที่และประชาชนทั้งในและนอกกองทัพอากาศ เพื่อให้กิจการในหน้าที่ดำเนินไป
สมความมุ่งหมายของทางราชการ

- ๒๔๔ แผนภูมิจำพวกทหารนายทหารสัญญาบัตร

นาวาอากาศตรี - นาวาอากาศเอก

นายทหารพระธรรมนูญอาวุโส
๘๘๑๖
(ลชทอ.แรกตั้ง ๘๘๑๑)

หลักสูตรที่กองทัพอากาศกำหนด
หรือมีคุณสมบัติครบถ้วน
น

เรืออากาศเอก - นาวาอากาศโท

นายทหารพระธรรมนูญชั้นสูง
๘๘๑๕
(ลชทอ.แรกตั้ง ๘๘๑๑)

หลักสูตรที่กองทัพอากาศกำหนด

เรืออากาศตรี - เรืออากาศเอก

นายทหารพระธรรมนูญ
๘๘๑๓
(ลชทอ.แรกตั้ง ๘๘๑๑)

- ๒๔๕ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
ลชทอ.๘๘๑๖ (ขั้นบริหาร)
นายทหารพระธรรมนูญอาวุโส
ลชทอ.๘๘๑๑ (แรกตั้ง)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
อำนวยการ ประสานงาน ควบคุม กำกับดูแล และดำเนินการเกี่ยวกับกิจการพระธรรมนูญ
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ กำหนดแนวทางการปฏิบัติ และดำเนินการเกี่ยวกับกิจการพระธรรมนูญ
๒.๒ อำนวยการและประสานงานในสายงานด้ า นพระธรรมนู ญ ในระดั บ หน่ ว ยขึ้ น ตรง
กองทัพอากาศ และระดับเหล่าทัพ รวมทั้งในสายงานกฎหมายของกระทรวง ทบวง กรมอื่น ๆ
๒.๓ ทำงานด้านวิทยาการกฎหมายเพื่อพัฒนางานในสายงานด้านพระธรรมนูญ
๒.๔ ให้ความเห็นและเสนอแนะ รวมทั้งให้คำปรึกษาแก่ผู้บังคับบัญ ชาในการปฏิบัติตาม
ภารกิจของกองทัพอากาศที่ได้รับมอบหมาย
๒.๕ พิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๒.๖ วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านกฎหมาย
๒.๗ ดูแลงานเกี่ยวกับคดีในศาลปกครอง และศาลอื่น ๆ
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานด้านกฎหมาย ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จ การศึ ก ษาจากโรงเรีย นทหารทั้ งในและต่ างประเทศ หรือ เที ย บเท่ า
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ มีพื้นฐานการศึกษาตั้งแต่ชั้นปริญญาตรีนิติศาสตร์ขึ้นไป เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒ การฝึก
๓.๒.๑ ผู้ ที่ ไม่ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาตามข้ อ ๓.๑.๑ ต้ อ งสำเร็จ การศึ ก ษาจากโรงเรีย น
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๒ สำเร็จหลักสูตรนายทหารสัญญาบัตรชั้นต้น โรงเรียนเหล่าทหารพระธรรมนูญ
กรมพระธรรมนูญ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๓ สำเร็จหลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ,
หลักสูตรโรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า หรือมีคุณสมบัติ
ตามที่กำหนดไว้ในหมวด ๓ ข้อ ๒๐.๑.๓ ของระเบียบนี้ เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์
ต้องเป็นสามัญหรือวิสามัญสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา และต้องปฏิบัติงานในสายงาน
ด้านพระธรรมนูญติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
นาวาอากาศตรี - นาวาอากาศเอก

- ๒๔๖ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
ลชทอ.๘๘๑๕ (ขั้นชำนาญมาก)
นายทหารพระธรรมนูญชั้นสูง
ลชทอ.๘๘๑๑ (แรกตั้ง)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ดำเนินการ ประสานงาน กำกับดูแล เกี่ยวกับกิจการพระธรรมนูญ
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ กำหนดแนวทางการปฏิบัติ และดำเนินการเกี่ยวกับกิจการพระธรรมนูญ
๒.๒ ปฏิบัติงานด้านสงเคราะห์ทางกฎหมายให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง สังกัดกองทัพอากาศ
๒.๓ พิจารณาตีความเกี่ยวกับกฎหมาย ความผูกพันตามกฎหมายเกี่ยวกับทุนการศึกษา
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
๒.๔ ปฏิบัติงานเผยแพร่กฎหมายที่บัญญัตใิ หม่ทั้งกฎหมายทหาร และกฎหมายทั่วไป
๒.๕ วิเคราะห์ และประเมินผลในสายงานด้านพระธรรมนูญ
๒.๖ ดูแลงานเกี่ยวกับคดีในศาลปกครอง และศาลอื่น ๆ
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความสามารถเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานด้านกฎหมาย ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จ การศึ ก ษาจากโรงเรีย นทหารทั้ งในและต่ างประเทศ หรือ เที ย บเท่ า
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ มีพื้นฐานการศึกษาตั้งแต่ชั้นปริญญาตรีนิตศิ าสตร์ขึ้นไป เป็นคุณสมบัติทจี่ ำเป็น
๓.๒ การฝึก
๓.๒.๑ ผู้ ที่ ไม่ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาตามข้ อ ๓.๑.๑ ต้ อ งสำเร็จ การศึ ก ษาจากโรงเรีย น
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๒ สำเร็จหลักสูตรนายทหารสัญญาบัตรชั้นต้น โรงเรียนเหล่าทหารพระธรรมนูญ
กรมพระธรรมนูญ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๓ สำเร็จหลักสูตรโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์
ต้ อ งเป็ น สามั ญ หรื อ วิ ส ามั ญ สมาชิ ก แห่ ง เนติ บั ณ ฑิ ต ยสภา และต้ อ งปฏิ บั ติ ง าน
ในสายงานด้านพระธรรมนูญติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓๖ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
เรืออากาศเอก – นาวาอากาศโท

- ๒๔๗ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
ลชทอ.๘๘๑๓ (ขั้นชำนาญ)
นายทหารพระธรรมนูญ
ลชทอ.๘๘๑๑ (แรกตั้ง)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ดำเนิ น การ ประสานงาน ให้ ค ำปรึ ก ษา ควบคุ ม ดู แ ล เกี่ ย วกั บ งานด้ า นกฎหมายทั่ ว ไป
และกฎหมายทหาร
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
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 หรือตรวจร่างนิติกรรมสัญญาตามทีผ่ ู้บังคับบัญชามอบหมาย
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความสามารถเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จ การศึ ก ษาจากโรงเรีย นทหารทั้ งในและต่ างประเทศ หรือ เที ย บเท่ า
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ มีพื้นฐานการศึกษาตั้งแต่ชั้นปริญญาตรีนิตศิ าสตร์ขึ้นไป เป็นคุณสมบัติทจี่ ำเป็น
๓.๒ การฝึก
๓.๒.๑ ผู้ ที่ ไม่ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาตามข้ อ ๓.๑.๑ ต้ อ งสำเร็จ การศึ ก ษาจากโรงเรีย น
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๒ สำเร็จหลักสูตรนายทหารสัญญาบัตรชั้นต้น โรงเรียนเหล่าทหารพระธรรมนูญ
กรมพระธรรมนูญ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์
ต้องเป็นสามัญหรือวิสามัญสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา และต้องปฏิบัติงานในสายงาน
ด้านพระธรรมนูญติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๘ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
เรืออากาศตรี - เรืออากาศเอก

ความชำนาญทหารอากาศจำพวกทหารอนุศาสนาจารย์
เลขหมายจำพวก ๘๙
คำนำ
แผนภูมิ
ความชำนาญทหารอากาศ
ลชทอ.
ชื่อความชำนาญ
๘๙๑๖
๘๙๑๕
๘๙๑๓

อนุศาสนาจารย์อาวุโส
อนุศาสนาจารย์ชั้นสูง
อนุศาสนาจารย์

หน้า
๒๔๙
๒๕๐

๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓

- ๒๔๙ คำนำ
จำพวกทหารอนุศาสนาจารย์
จำพวกทหารอนุ ศ าสนาจารย์ หมายถึง ผู้ ที่ มี ค วามรู้ค วามสามารถในหน้ าที่ เกี่ ยวกั บ งาน
ในสายงานด้ านอนุ ศ าสนาจารย์ อั น ได้ แ ก่ การดำเนิ น ศาสนาบริก าร การเสนอแนะเรื่อ งราวต่ าง ๆ
เ
กี่
ย
ว
กั
บ
สวั ส ดิ ภ าพทางจิ ต ใจ ศี ล ธรรม และสั ง คม ต่ อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา การจั ด ทำรายการปฏิ บั ติ ต่ า ง ๆ
ทางวัฒนธรรม ตลอดจนจัดสถานอบรม พัสดุภัณฑ์ทางศาสนาในกองทัพอากาศ

- ๒๕๐ แผนภูมิจำพวกทหารนายทหารสัญญาบัตร

นาวาอากาศตรี - นาวาอากาศเอก

อนุศาสนาจารย์อาวุโส
๘๙๑๖
(ลชทอ.แรกตั้ง ๘๙๑๑)

หลักสูตรที่กองทัพอากาศกำหนด
หรือมีคุณสมบัติครบถ้วน

เรืออากาศเอก - นาวาอากาศโท

อนุศาสนาจารย์ชั้นสูง
๘๙๑๕
(ลชทอ.แรกตั้ง ๘๙๑๑)

หลักสูตรที่กองทัพอากาศกำหนด

เรืออากาศตรี - เรืออากาศเอก

อนุศาสนาจารย์
๘๙๑๓
(ลชทอ.แรกตั้ง ๘๙๑๑)

- ๒๕๑ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
ลชทอ.๘๙๑๖ (ขั้นบริหาร)
อนุศาสนาจารย์อาวุโส
ลชทอ.๘๙๑๑ (แรกตั้ง)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
วางแผน อำนวยการ ประสานงาน ควบคุม กำกับดูแล ตลอดจนบริหารจัดการ และพัฒนา
โครงการเกี่ยวกับงานในสายงานด้านอนุศาสนาจารย์
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ กำหนดนโยบาย แนวทางการปฏิ บั ติ และพั ฒ นาโครงการเกี่ย วกั บ งานในสายงาน
ด้านอนุศาสนาจารย์
๒.๒ วางแผน อำนวยการ และติดต่อประสานเกี่ยวกับงานในสายงานด้านอนุศาสนาจารย์
๒.๓ ควบคุม กำกับ ดูแล และให้คำแนะนำ เกี่ยวกับงานในสายงานด้านอนุศาสนาจารย์
๒.๔ เสนอแนะ และให้คำปรึกษาแก่ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานในสายงานด้านอนุศาสนาจารย์
๒.๕ วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานด้านอนุศาสนาจารย์
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการในสายงานด้านอนุศาสนาจารย์ ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จ การศึ ก ษาจากโรงเรีย นทหารทั้ งในและต่ างประเทศ หรือ เที ย บเท่ า
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ มีพื้นฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีศาสนาหรือเปรียญ เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
๓.๒.๑ ผู้ ที่ ไม่ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาตามข้ อ ๓.๑.๑ ต้ อ งสำเร็จ การศึ ก ษาจากโรงเรีย น
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๒ สำเร็จหลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ,
หลักสูตรโรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า หรือมีคุณสมบัติ
ตามที่กำหนดไว้ในหมวด ๓ ข้อ ๒๐.๑.๓ ของระเบียบนี้ เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๓ สำเร็ จ หลั ก สู ต รการอบรมนายทหารสั ญ ญาบั ต รสำหรั บ อนุ ศ าสนาจารย์
เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๓ ประสบการณ์
ผู้ ที่ ได้ รั บ เลขหมายความชำนาญทหารอากาศระดั บ ๖ ของจำพวกทหารอื่ น แล้ ว
ต้องปฏิบัติงานในสายงานด้านอนุศาสนาจารย์ ติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน
เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
เคยบวชและมีใบรับรองทางการศาสนานิกายนั้น ๆ ออกให้เป็นหลักฐาน เป็นคุณสมบัติ
ที่จำเป็น
๔. เกณฑ์การครองยศ
นาวาอากาศตรี - นาวาอากาศเอก

- ๒๕๒ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
ลชทอ.๘๙๑๕ (ขั้นชำนาญมาก)
อนุศาสนาจารย์ชั้นสูง
ลชทอ.๘๙๑๑ (แรกตั้ง)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
วางแผน อำนวยการ ประสานงาน ควบคุม กำกับดูแล และดำเนินการเกี่ยวกับงานในสายงาน
ด้านอนุศาสนาจารย์
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ กำหนดแนวทางการปฏิบัติ และดำเนินการเกี่ยวกับงานในสายงานด้านอนุศาสนาจารย์
๒.๒ วางแผน อำนวยการ และติดต่อประสานเกี่ยวกับงานในสายงานด้านอนุศาสนาจารย์
๒.๓ ควบคุม กำกับดูแล และให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานในสายงานด้านอนุศาสนาจารย์
๒.๔ เสนอแนะ และให้คำปรึกษาแก่ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานในสายงานด้านอนุศาสนาจารย์
๒.๕ วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการปฏิบัติเกี่ยวกับงานในสายงานด้านอนุศาสนาจารย์
๓. คุณสมบัติ
มี ค วามรู้ ความสามารถเข้ าใจเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารจั ด การในสายงานด้ านอนุ ศาสนาจารย์
ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จ การศึ ก ษาจากโรงเรีย นทหารทั้ งในและต่ างประเทศ หรือ เที ย บเท่ า
และได้รบั การบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ มีพื้นฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีศาสนาหรือเปรียญ เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
๓.๒.๑ ผู้ ที่ ไม่ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาตามข้ อ ๓.๑.๑ ต้ อ งสำเร็จ การศึ ก ษาจากโรงเรีย น
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศหรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๒ สำเร็จหลักสูตรโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๓ สำเร็ จ หลั ก สู ต รการอบรมนายทหารสั ญ ญาบั ต รสำหรั บ อนุ ศ าสนาจารย์
เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๓ ประสบการณ์
ผู้ ที่ ได้ รั บ เลขหมายความชำนาญทหารอากาศระดั บ ๕ ของจำพวกทหารอื่ น แล้ ว
ต้องปฏิบัติงานในสายงานด้านอนุศาสนาจารย์ ติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน
เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
เคยบวชและมีใบรับรองทางการศาสนานิกายนั้น ๆ ออกให้เป็นหลักฐาน เป็นคุณสมบัติ
ที่จำเป็น
๔. เกณฑ์การครองยศ
เรืออากาศเอก – นาวาอากาศโท

- ๒๕๓ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
ลชทอ.๘๙๑๓ (ขั้นชำนาญ)
อนุศาสนาจารย์
ลชทอ.๘๙๑๑ (แรกตั้ง)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ดำเนินการ ประสานงาน ควบคุม และกำกับดูแล เกี่ยวกับงานในสายงานด้านอนุศาสนาจารย์
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ ดำเนินการเกี่ยวกับงานในสายงานด้านอนุศาสนาจารย์
๒.๒ ประสานงาน และติดตามเกี่ยวกับงานในสายงานด้านอนุศาสนาจารย์
๒.๓ ควบคุม กำกับดูแล การดำเนินการเกี่ยวกับงานในสายงานด้านอนุศาสนาจารย์
๒.๔ เสนอแนะผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานในสายงานด้านอนุศาสนาจารย์
๓. คุณสมบัติ
มี ค วามรู้ ความสามารถเข้ าใจเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารจั ด การในสายงานด้ านอนุ ศาสนาจารย์
ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จ การศึ ก ษาจากโรงเรีย นทหารทั้ งในและต่ างประเทศ หรือ เที ย บเท่ า
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ มีพื้นฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีศาสนาหรือเปรียญ เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
ผู้ที่ ไม่ สำเร็จการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๑ ต้องสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายทหาร
ชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์
ปฏิบัติงานในสายงานด้านอนุศาสนาจารย์ มาแล้วติดต่อกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
๑๒ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
เคยบวชและมีใบรับรองทางการศาสนานิกายนั้น ๆ ออกให้เป็นหลักฐาน เป็นคุณสมบัติ
ที่จำเป็น
๔. เกณฑ์การครองยศ
เรืออากาศตรี - เรืออากาศเอก

ความชำนาญทหารอากาศจำพวกทหารบริการแพทย์
เลขหมายจำพวก ๙๐
หน้า
๒๕๕
๒๕๖

คำนำ
แผนภูมิ
ความชำนาญทหารอากาศ
ลชทอ.

ชื่อความชำนาญ

๙๐๑๖
๙๐๑๕
๙๐๒๓
๙๐๓๓
๙๐๔๓
๙๐๖๓
๙๐๗๓

นายทหารบริการแพทย์อาวุโส
นายทหารบริการแพทย์ชั้นสูง
นายทหารบริการแพทย์
นายทหารพัสดุการแพทย์
นายทหารวิทยาศาสตร์การแพทย์
นายทหารสังคมสงเคราะห์
นายทหารจิตวิทยา

๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓

- ๒๕๕ คำนำ
จำพวกทหารบริการแพทย์
จำพวกทหารบริการแพทย์ หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในงานด้านบริการแพทย์
อันได้แก่ งานเกี่ยวกับการบริหารจัดการในโรงพยาบาล การส่งกำลังบำรุงการแพทย์ จิตวิทยาการแพทย์
จิ ต วิ ท ยาสั ง คมสงเคราะห์ การสุ ข าภิ บ าลและอนามั ย ในด้ า นโรงงาน การพั ก ฟื้ น จั ก ษุ วิ ท ยา
วิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ พั ส ดุ ก ารแพทย์ โภชนาการ และการปฏิ บั ติ ในห้ อ งปฏิ บั ติ งานที่ เกี่ ย วกั บ
การแพทย์

- ๒๕๖ แผนภูมิจำพวกทหารนายทหารสัญญาบัตร

นาวาอากาศตรี – นาวาอากาศเอก

นายทหารบริการแพทย์อาวุโส
๙๐๑๖
(ลชทอ.แรกตั้ง ๙๐๑๑)
หลักสูตรที่กองทัพอากาศกำหนด
หรือมีคุณสมบัติครบถ้วน

เรืออากาศเอก – นาวาอากาศโท

นายทหารบริการแพทย์ชั้นสูง
๙๐๑๕
(ลชทอ.แรกตั้ง ๙๐๑๑)

หลักสูตรที่กองทัพอากาศกำหนด

เรืออากาศตรี –
เรืออากาศเอก

นายทหารบริการแพทย์
๙๐๒๓
(ลชทอ.แรกตั้ง ๙๐๒๑)

นายทหารวิทยาศาสตร์การแพทย์
๙๐๔๓
(ลชทอ.แรกตั้ง ๙๐๔๑)

นายทหารพัสดุการแพทย์
๙๐๓๓
(ลชทอ.แรกตั้ง ๙๐๓๑)

นายทหารสังคมสงเคราะห์
๙๐๖๓
(ลชทอ.แรกตั้ง ๙๐๖๑)

นายทหารจิตวิทยา
๙๐๗๓
(ลชทอ.แรกตั้ง ๙๐๗๑)

- ๒๕๗ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
ลชทอ.๙๐๑๖ (ขั้นบริหาร)
นายทหารบริการแพทย์อาวุโส
ลชทอ.๙๐๑๑ (แรกตั้ง)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
วางแผน อำนวยการ ประสานงาน ควบคุม กำกับดูแล ตลอดจนบริหารจัดการ และพัฒนา
โครงการเกี่ยวกับงานในสายงานด้านบริการแพทย์
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ กำหนดนโยบาย แนวทางการปฏิ บั ติ และพั ฒ นาโครงการเกี่ย วกั บ งานในสายงาน
ด้านบริการแพทย์
๒.๒ วางแผน อำนวยการ และติดต่อประสานเกี่ยวกับงานในสายงานด้านบริการแพทย์
๒.๓ ควบคุม กำกับ ดูแล และให้คำแนะนำ เกี่ยวกับงานในสายงานด้านบริการแพทย์
๒.๔ เสนอแนะ และให้คำปรึกษาแก่ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานในสายงานด้านบริการแพทย์
๒.๕ วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานด้านบริการแพทย์
๓. คุณสมบัติ
มีความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการในสายงานด้านบริการแพทย์ ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จ การศึ ก ษาจากโรงเรีย นทหารทั้ งในและต่ างประเทศ หรือเที ยบเท่ า
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ มีพื้นฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป ในสาขาจิตวิทยาคลินิก
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ วิศวกรรมสุขาภิบาล จิตวิทยา สาขาเอกจิตวิทยาพัฒนาการ พยาบาลศาสตร์
สาธารณสุข เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจแขนงการบริหารโรงงาน เวชระเบียน เวชศาสตร์การธนาคารเลือด
วิ ท ยาศาสตร์ ที่ เกี่ ย วข้ อ งในสายงานด้ า นบริ ก ารแพทย์ วิ ท ยาศาสตร์ ทั่ ว ไป ฟิ สิ ก ส์ เคมี ชี ว วิ ท ยา
เป็นคุณสมบัตทิ ี่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
๓.๒.๑ ผู้ ที่ ไม่ ส ำเร็จ การศึ ก ษาตามข้ อ ๓.๑.๑ ต้ อ งสำเร็ จ การศึ ก ษาจากโรงเรี ย น
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศหรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๒ สำเร็จหลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ,
หลักสูตรโรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า หรือมีคุณสมบัติ
ตามที่กำหนดไว้ในหมวด ๓ ข้อ ๒๐.๑.๓ ของระเบียบนี้ เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์
ผู้ ที่ ได้ รั บ เลขหมายความชำนาญทหารอากาศระดั บ ๖ ของจำพวกทหารอื่ น แล้ ว
ต้อ งปฏิ บั ติ งานในสายงานด้ านบริการแพทย์ ติ ด ต่ อกั น มาแล้วเป็ น ระยะเวลาไม่ น้ อ ยกว่า ๒๔ เดื อ น
เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
นาวาอากาศตรี - นาวาอากาศเอก

- ๒๕๘ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
ลชทอ.๙๐๑๕ (ขั้นชำนาญมาก)
นายทหารบริการแพทย์ชั้นสูง
ลชทอ.๙๐๑๑ (แรกตั้ง)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
วางแผน อำนวยการ ประสานงาน ควบคุม กำกับดูแล และดำเนินการเกี่ยวกับงานในสายงาน
ด้านบริการแพทย์
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ กำหนดแนวทางการปฏิบัติ และดำเนินการเกี่ยวกับงานในสายงานด้านบริการแพทย์
๒.๒ วางแผน อำนวยการ และติดต่อประสานเกี่ยวกับงานในสายงานด้านบริการแพทย์
๒.๓ ควบคุม กำกับดูแล และให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานในสายงานด้านบริการแพทย์
๒.๔ เสนอแนะ และให้คำปรึกษาแก่ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานในสายงานด้านบริการแพทย์
๒.๕ วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการปฏิบัติเกี่ยวกับงานในสายงานด้านบริการแพทย์
๓. คุณสมบัติ
มี ค วามรู้ ค วามสามารถเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารจั ด การในสายงานด้ า นบริ ก ารแพทย์
ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จ การศึ ก ษาจากโรงเรีย นทหารทั้ งในและต่ างประเทศ หรือ เที ย บเท่ า
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ มีพื้นฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป ในสาขาจิตวิทยาคลินิก
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ วิศวกรรมสุขาภิบาล จิตวิทยา สาขาเอกจิตวิทยาพัฒนาการ พยาบาลศาสตร์
สาธารณสุข เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจแขนงการบริหารโรงงาน เวชระเบียน เวชศาสตร์การธนาคารเลือด
วิ ท ยาศาสตร์ ที่ เกี่ ย วข้ อ งในสายงานด้ า นบริ ก ารแพทย์ วิ ท ยาศาสตร์ ทั่ ว ไป ฟิ สิ ก ส์ เคมี ชี ว วิ ท ยา
เป็นคุณสมบัตทิ ี่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
๓.๒.๑ ผู้ ที่ ไม่ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาตามข้ อ ๓.๑.๑ ต้ อ งสำเร็จ การศึ ก ษาจากโรงเรีย น
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๒ สำเร็จหลักสูตรโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์
ผู้ ที่ ได้ รั บ เลขหมายความชำนาญทหารอากาศระดั บ ๕ ของจำพวกทหารอื่ น แล้ ว
ต้อ งปฏิ บั ติ งานในสายงานด้ านบริการแพทย์ ติ ด ต่ อกั น มาแล้วเป็ น ระยะเวลาไม่ น้ อ ยกว่า ๑๒ เดื อ น
เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
เรืออากาศเอก - นาวาอากาศโท

- ๒๕๙ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
ลชทอ.๙๐๒๓ (ขั้นชำนาญ)
นายทหารบริการแพทย์
ลชทอ.๙๐๒๑ (แรกตั้ง)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ดำเนินการ ประสานงาน ควบคุม และกำกับดูแล เกี่ยวกับการจัดการบริหารกิจกรรมทาง
การแพทย์ รวมทั้งการทะเบียนต่าง ๆ การลำเลี ยงคนไข้กลับ การขนส่งคนไข้ทางอากาศและทางน้ำ
บำรุงรักษา จัดโครงการในเวชกรรมการป้องกัน ตลอดจนการอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ทางการแพทย์
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ วางแผนและจัดระเบียบการบริหารกิจกรรมทางการแพทย์
๒.๒ ประสานงาน และติดตามเกี่ยวกับงานการบริหารกิจกรรมทางการแพทย์
๒.๓ ควบคุม กำกับดูแล การดำเนินการเกี่ยวกับงานการบริหารกิจกรรมทางการแพทย์
๒.๔ เสนอแนะผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานการบริหารกิจกรรมทางการแพทย์
๓. คุณสมบัติ
มี ค วามรู้ ค วามสามารถเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารจั ด การในสายงานด้ า นบริ ก ารแพทย์
(สาขาบริการแพทย์) ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จ การศึ ก ษาจากโรงเรีย นทหารทั้ งในและต่ างประเทศ หรือ เที ย บเท่ า
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ มีพื้นฐานการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไปในสาขาพยาบาลศาสตร์
สาธารณสุข วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในสายงานด้านบริการแพทย์ วิศวกรรมสุขาภิบาล เป็นคุณสมบัติ
ที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
ผู้ที่ ไม่ สำเร็จการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๑ ต้องสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายทหาร
ชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์
มีความชำนาญในการบริหารกิจกรรมทางการแพทย์เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน
เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ ๔. เกณฑ์การครองยศ
เรืออากาศตรี - เรืออากาศเอก

- ๒๖๐ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
ลชทอ.๙๐๓๓ (ขั้นชำนาญ)
นายทหารพัสดุการแพทย์
ลชทอ.๙๐๓๑ (แรกตั้ง)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ดำเนินการ ประสานงาน ควบคุม และกำกับดูแล เกี่ยวกับงานบริการพัสดุสายการแพทย์
อันได้แก่ การรวบรวมความต้องการ จัดทำบัญชีคุม การรับ-ส่ง การเก็บรักษา การแจกจ่าย การจำหน่าย
และการตรวจสำรวจพัสดุสายการแพทย์
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ วางแผนและรวบรวมความต้องการพัสดุสายการแพทย์
๒.๒ ประสานงาน และติดตามเกี่ยวกับงานบริการพัสดุสายการแพทย์
๒.๓ ควบคุม กำกับ ดูแล การดำเนินการเกี่ยวกับงานบริการพัสดุสายการแพทย์
๒.๔ เสนอแนะผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานบริการพัสดุสายการแพทย์
๓. คุณสมบัติ
มี ค วามรู้ ค วามสามารถเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารจั ด การในสายงานด้ า นบริ ก ารแพทย์
(สาขาพัสดุการแพทย์) ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จ การศึ ก ษาจากโรงเรีย นทหารทั้ งในและต่ างประเทศ หรือ เที ย บเท่ า
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ มีพื้นฐานการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไปในสาขาบริหารธุรกิจ
แขนงการบริหารโรงงาน เศรษฐศาสตร์ เวชระเบียน วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในสายงานเทคนิคการแพทย์
เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
ผู้ที่ ไม่ สำเร็จการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๑ ต้องสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายทหาร
ชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์
มีความชำนาญในการปฏิบัติงานด้านพัสดุสายการแพทย์เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน
เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
เรืออากาศตรี - เรืออากาศเอก

- ๒๖๑ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
ลชทอ.๙๐๔๓ (ขั้นชำนาญ)
นายทหารวิทยาศาสตร์การแพทย์
ลชทอ.๙๐๔๑ (แรกตั้ง)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ดำเนินการ ประสานงาน ควบคุม และกำกับดูแล เกี่ยวกับงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
ในสาขาต่าง ๆ ค้นคว้าทดลอง และให้คำแนะนำด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์แก่ผู้ปฏิบัติงานทางการแพทย์
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ วางแผนและให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ส าขาต่าง ๆ เช่น
งานในห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารด้ า นจุ ล ชี ว วิ ท ยา ด้ า นเซลล์ วิ ท ยา งานเตรี ย มเนื้ อ เยื่ อ งานด้ า นเวชศาสตร์
การธนาคารเลือด งานด้านกายภาพบำบัด เป็นต้น
๒.๒ ควบคุ ม กำกับ ดูแ ล ฝึ กอบรมให้ ความรู้แ ก่เจ้าหน้ าที่ ในสายงาน ในการปฏิ บั ติ งาน
ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือตามที่ได้รับการร้องขอ
๒.๓ ปรับปรุงแก้ไข และค้นคว้าหาวิธีการใหม่ ๆ ในการค้นหาสมมุติฐานของโรค
๒.๔ ประสานงานในด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นที่ปรึกษาของบุคลากรทางการแพทย์อื่น ๆ
ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และทำงานร่วมกับนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ต่างแหล่าทัพและพลเรือน
๓. คุณสมบัติ
มี ค วามรู้ ค วามสามารถเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารจั ด การในสายงานด้ า นบริ ก ารแพทย์
(สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์) ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จ การศึ ก ษาจากโรงเรีย นทหารทั้ งในและต่ างประเทศ หรือเที ยบเท่ า
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ มีพื้นฐานการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไปในสาขาเวชศาสตร์
การธนาคารเลือด วิทยาศาสตร์ทั่วไป ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในสายงานด้านบริการ
แพทย์ เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
ผู้ที่ ไม่ สำเร็จการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๑ ต้องสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายทหาร
ชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์
มีความชำนาญในการปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน
เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
เรืออากาศตรี - เรืออากาศเอก

- ๒๖๒ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
ลชทอ.๙๐๖๓ (ขั้นชำนาญ)
นายทหารสังคมสงเคราะห์
ลชทอ.๙๐๖๑ (แรกตั้ง)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ศึก ษา รวบรวม วิเ คราะห์ และประเมิ น ข้ อมู ล ผู้ ป่ วย วางแผนดำเนิ น การช่วยเหลือ และ
ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน รวบรวมและจัดทำรายงานสถิติผู้ป่วยของหน่วยสังคมสงเคราะห์ และ
เข้าร่วมประชุมสัมมนาระดับผู้ปฏิบัติงานกับนักสังคมสงเคราะห์ของหน่วยงานภายนอก
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ ศึกษา รวบรวม และประเมินข้อมูลของผู้ปว่ ยที่มีปัญหาทางสังคมและเศรษฐกิจ
๒.๒ วางแผนดำเนินการช่วยเหลือและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
๒.๓ รวบรวมและจัดทำรายงานสถิติผู้ป่วยของหน่วยสังคมสงเคราะห์
๒.๔ ประสานงานเกี่ยวกับงานด้านสังคมสงเคราะห์กับนักสังคมสงเคราะห์ของหน่วยงาน
ภายนอก
๓. คุณสมบัติ
มี ค วามรู้ ค วามสามารถเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารจั ด การในสายงานด้ า นบริ ก ารแพทย์
(สาขาสังคมสงเคราะห์) ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จ การศึ ก ษาจากโรงเรีย นทหารทั้ งในและต่ างประเทศ หรือ เที ย บเท่ า
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ มี พื้ น ฐานการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญ าตรี หรื อ เที ย บเท่ า ขึ้ น ไปในสาขา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
ผู้ที่ ไม่ สำเร็จการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๑ ต้องสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายทหาร
ชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์
มีความชำนาญในการปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน
เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
เรืออากาศตรี - เรืออากาศเอก

- ๒๖๓ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
ลชทอ.๙๐๗๓ (ขั้นชำนาญ)
นายทหารจิตวิทยา
ลชทอ.๙๐๗๑ (แรกตั้ง)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
การตรวจประเมิ นระดับ สติปัญ ญา ระดับ พั ฒ นาการ สภาพจิตใจ และอารมณ์ ของผู้ป่ วย
รวมทั้งให้การส่งเสริมสุขภาพจิต คำแนะนำ และติดตามผู้ป่วยบางรายที่ได้รับมอบหมาย
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ ซักประวัติทางจิตเวช และตรวจสภาพจิต ในผู้ป่วยบางรายที่จิตแพทย์เด็กมอบหมาย
๒.๒ ตรวจประเมิ น สภาพจิ ต ใจ และอารมณ์ ให้ กั บ ผู้ ป่ วยตามที่ กุ ม ารแพทย์ พั ฒ นาการ
และจิตแพทย์เด็กส่งไปรักษา
๒.๓ เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำ และประสานงานเกี่ยวกับสุขภาพจิต กับบุคลากรทางการแพทย์
ในหน่วยงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับการร้องขอ
๒.๔ ร่วมจัดทำคู่มือ และเอกสารต่าง ๆ ของหน่วยจิตวิทยา และพัฒนาการเด็กหรือจิตเวชเด็ก
เพื่อใช้ในการให้คำแนะนำแก่ผู้ปกครอง
๓. คุณสมบัติ
มี ค วามรู้ ค วามสามารถเข้ าใจเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารจั ด การในสายงานด้ านบริ ก ารแพทย์
(สาขาจิตวิทยา) ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จ การศึ ก ษาจากโรงเรีย นทหารทั้ งในและต่ างประเทศ หรือเที ยบเท่ า
และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ มีพื้นฐานการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไป ในสาขาจิตวิทยา
สาขาเอกจิตวิทยาพัฒนาการ หรือจิตวิทยาคลินิก เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
ผู้ที่ ไม่ สำเร็จการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๑ ต้องสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายทหาร
ชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์
มี ค วามชำนาญในการปฏิ บั ติ ง านด้ า นจิ ต วิ ท ยาเป็ น เวลาไม่ น้ อ ยกว่ า ๑๒ เดื อ น
เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ ๔. เกณฑ์การครองยศ
เรืออากาศตรี - เรืออากาศเอก
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นักการแก้ไขความผิดปกติการสื่อสารความหมาย
นักสาธารณสุข

หน้า
๒๖๕
๒๖๖

๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕

- ๒๖๕ คำนำ
จำพวกทหารชำนาญการแพทย์เฉพาะอย่าง
จำพวกทหารชำนาญการแพทย์ เ ฉพาะอย่ า ง หมายถึ ง ผู้ ที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถ
ในงานด้านชำนาญการแพทย์เฉพาะอย่าง อันได้แก่ กิจการด้านสัตวแพทย์ สัตวบาล การตรวจวิเคราะห์
ทางห้องปฏิบัติการของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ทุกสาขา การตรวจประเมิน วินิจฉัย บำบัดความบกพร่อง
ของร่ างกาย กิ จ การด้ านรังสี ก ารแพทย์ การประเมิ น และการทดสอบภาวะสุ ข ภาพจิ ต ด้ วยวิธี ก าร
เฉพาะทางจิตวิทยาคลินิก การแก้ไขความผิดปกติทางการสื่อความหมาย และงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
ของกองทัพอากาศ

- ๒๖๖ แผนภูมิจำพวกทหารนายทหารสัญญาบัตร
นาวาอากาศตรี – นาวาอากาศเอก

ผู้ชำนาญการแพทย์อาวุโส
๙๑๑๖
(ลชทอ.แรกตั้ง ๙๑๑๑)
หลักสูตรที่กองทัพอากาศกำหนด
หรือมีคุณสมบัติครบถ้วน

เรืออากาศเอก – นาวาอากาศโท

ผู้ชำนาญการแพทย์ชั้นสูง
๙๑๑๕
(ลชทอ.แรกตั้ง ๙๑๑๑)
หลักสูตรที่กองทัพอากาศกำหนด

สัตวแพทย์
๙๑๒๓
(ลชทอ.แรกตั้ง ๙๑๒๑)

เรืออากาศตรี –
เรืออากาศเอก

เทคนิคการแพทย์
๙๑๓๓
(ลชทอ.แรกตั้ง ๙๑๓๑)

นักเวชศาสตร์ฟื้นฟู
๙๑๔๓
(ลชทอ.แรกตั้ง ๙๑๔๑)

นักจิตวิทยาคลินิก
๙๑๖๓
(ลชทอ.แรกตั้ง ๙๑๖๑)

นักสาธารณสุข
๙๑๘๓
(ลชทอ.แรกตั้ง ๙๑๘๑)

นักการแก้ไขความผิดปกติการสื่อสารความหมาย
๙๑๗๓
(ลชทอ.แรกตั้ง ๙๑๗๑)

นักรังสีการแพทย์
๙๑๕๓
(ลชทอ.แรกตั้ง ๙๑๕๑)

- ๒๖๗ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
ลชทอ.๙๑๑๖ (ขั้นบริหาร)
ผู้ชำนาญการแพทย์อาวุโส
ลชทอ.๙๑๑๑ (แรกตั้ง)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
วางแผน อำนวยการ ประสานงาน ควบคุม กำกับดูแล ตลอดจนบริหารจัดการ และพัฒนา
โครงการเกี่ยวกับงานในสายงานด้านชำนาญการแพทย์เฉพาะอย่าง
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ กำหนดนโยบาย แนวทางการปฏิบัติ และพัฒ นาโครงการเกี่ยวกับงานในสายงาน
ด้านชำนาญการแพทย์เฉพาะอย่าง
๒.๒ วางแผน อำนวยการ และติดต่อประสานเกี่ยวกับงานในสายงานด้านชำนาญการแพทย์
เฉพาะอย่าง
๒.๓ ควบคุม กำกับดูแล และให้ คำแนะนำ เกี่ยวกับงานในสายงานด้านชำนาญการแพทย์
เฉพาะอย่าง
๒.๔ เสนอแนะ และให้คำปรึกษาแก่ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานในสายงานด้านชำนาญการแพทย์
เฉพาะอย่าง
๒.๕ วิ เคราะห์ วิ จั ย และประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ งานใน สายงานด้ า นชำนาญ
การแพทย์เฉพาะอย่าง
๓. คุณสมบัติ
มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารจั ด การด้ า นชำนาญการแพทย์ เฉพาะอย่ า ง
ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
มีพื้นฐานการศึกษาระดับปริญญาหรือประกาศนียบัตร สาขาจำพวกที่เป็นผู้ชำนาญการ
แพทย์เฉพาะอย่าง และอยู่ในการควบคุมของคณะกรรมการควบคุมการประกอบโรคศิลป เป็นคุณสมบัติ
ที่จำเป็น
๓.๒ การฝึก
๓.๒.๑ สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๒ สำเร็จหลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ,
หลักสูตรโรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้
ในหมวด ๓ ข้อ ๒๐.๑.๓ ของระเบียบนี้ เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
นาวาอากาศตรี - นาวาอากาศเอก

- ๒๖๘ ความชานาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
ลชทอ.๙๑๑๕ (ขั้นชานาญมาก)
ผู้ชานาญการแพทย์ชั้นสูง
ลชทอ.๙1๑๑ (แรกตั้ง)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชานาญโดยย่อ
วางแผน อานวยการ ประสานงาน ควบคุม กากับดูแล และดาเนินการเกี่ยวกับงานในสายงาน
ด้านชานาญการแพทย์เฉพาะอย่าง
๒. หน้าที่และความรับผิดชอบ
๒.๑ กาหนดแนวทางการปฏิบัติ และดาเนินการเกี่ยวกับงานในสายงานด้านชานาญการแพทย์
เฉพาะอย่าง
๒.๒ วางแผน อานวยการ และติดต่อประสานงานเกี่ยวกับงานในสายงานด้านชานาญการแพทย์
เฉพาะอย่าง
๒.๓ ควบคุ ม ก ากั บดู แล และให้ ค าแนะน าเกี่ ยวกั บงานในสายงานด้ านช านาญการแพทย์
เฉพาะอย่าง
๒.๔ เสนอแนะ และให้คาปรึกษาแก่ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานในสายงานด้านชานาญการแพทย์
เฉพาะอย่าง
๒.๕ วิ เคราะห์ วิ จั ย และประเมิ นผลการปฏิ บั ติ งานเกี่ ยวกั บงานในสายงานด้ านช านาญ
การแพทย์เฉพาะอย่าง
๓. คุณสมบัติ
มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารจั ด การด้ า นช านาญการแพทย์ เฉพาะอย่ า ง
ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
มีพื้นฐานการศึกษาระดับปริญญาหรือประกาศนียบัตร สาขาจาพวกที่เป็นผู้ชานาญการ
แพทย์เฉพาะอย่าง และอยู่ในการควบคุมของคณะกรรมการควบคุมการประกอบโรคศิลป เป็นคุณสมบัติ
ที่จาเป็น
๓.๒ การฝึก
๓.๒.๑ สาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จาเป็น
๓.๒.๒ สาเร็จหลักสูตรโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
เป็นคุณสมบัติที่จาเป็น
๓.๓ ประสบการณ์
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
เรืออากาศเอก - นาวาอากาศโท

- ๒๖๙ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
ลชทอ.๙๑๒๓ (ขั้นชำนาญ)
สัตวแพทย์
ลชทอ.๙๑๒๑ (แรกตั้ง)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ดำเนินการ ประสานงาน ควบคุม และกำกับดูแล เกี่ยวกับการควบคุมป้องกันโรคระบาดสัตว์
และโรคสั ต ว์ ติ ด ต่ อ คน การตรวจแนะนำสุ ข าภิ บ าลแหล่ ง เลี้ ย งสั ต ว์ และผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากสั ต ว์
รวมทั้งสนับสนุนงานด้านสุนัขทหารในกองทัพอากาศ
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ รับผิดชอบในการตรวจรักษาสุขภาพป้องกันควบคุมโรคสัตว์ ชันสูตรโรคสัตว์ ตลอดจน
ค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับสัตว์ที่ใช้ในราชการทหาร เพื่อให้มีสัตว์มีสุขภาพพลานามัยดี สามารถปฏิบัติภารกิจ
ของทางราชการทหารอย่างมีประสิทธิภาพ
๒.๒ รับผิดชอบในการตรวจรักษาและบำรุงสุขภาพ บำรุงพันธุ์ สัตว์ ป้องกันควบคุมโรค
ระบาดสัตว์ และโรคที่สัตว์นำสู่คนให้กับสัตว์เลี้ยงของหน่วยราชการ
๒.๓ รับผิดชอบในการเฝ้าระวังโรคสัตว์ติดต่อสู่คน และโรคระบาดสัตว์ในสัตว์เลี้ยงของ
ประชาชนใกล้ เ คี ย งเขตที่ ตั้ ง กองทั พ อากาศ ไม่ ใ ห้ ติ ด ต่ อ สู่ สั ต ว์ เ ลี้ ย งในเขตกองทั พ อากาศ
หรือติดต่อสู่ข้าราชการ
๒.๔ รับผิดชอบในการให้ความรู้ทางด้านสัตวแพทย์ แก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องและเป็นหัวหน้า
สายวิชาการทางสัตวแพทย์ของกองทัพอากาศ
๓. คุณสมบัติ
๓.๑ การศึกษา
มีพื้นฐานการศึกษาระดับปริญญาตรี สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต จากสถานศึกษาที่ทาง
ราชการรับรอง (หลักสูตร ๖ ปี) และมีใบประกอบโรคศิล ป สาขาสัตวแพทย์ ชั้น ๑ หรือใบอนุญ าต
ประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์จากสัตวแพทย์สภา เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒ การฝึก
สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์
ปฏิ บั ติ ง านด้ า นสั ต วแพทย์ ติ ด ต่ อ กั น มาแล้ ว เป็ น เวลาไม่ น้ อ ยกว่ า ๑๒ เดื อ น
เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
เรืออากาศตรี - เรืออากาศเอก

- ๒๗๐ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
ลชทอ.๙๑๓๓ (ขั้นชำนาญ)
เทคนิคการแพทย์
ลชทอ.๙๑๓๑ (แรกตั้ง)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ดำเนินการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการสาขาต่าง ๆ รวมทั้งดูแล บำรุงรักษาเครื่องมือ
และอุปกรณ์ทางห้องปฏิบัติการให้ได้ประโยชน์สูงสุดในการช่วยค้นหาสมมุติฐานของโรค
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการในสาขาต่าง ๆ ของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ เช่น
เคมีคลินิก โลหิตวิทยาและจุลทรรศน์ศาสตร์ ปรสิตวิทยาทางการแพทย์ ภูมิคุ้มกันวิทยา จุลชีววิทยา
คลินิก เป็นต้น
๒.๒ บริหารพัสดุ เคมีภัณฑ์ และเวชภัณ ฑ์ เครื่องมือ และอุปกรณ์ ทางห้องปฏิบัติการให้
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
๒.๓ บริหารจัดการงานด้านห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ
เทคนิคการแพทย์
๒.๔ ควบคุม กำกับดูแลการปฏิบัติงาน ฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในสายงานพยาธิกรรม
ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการตรวจวิเคราะห์สาขาต่าง ๆ หรือตามที่ได้รับการร้องขอ
๒.๕ ประสานงาน เป็นที่ปรึกษาแนะนำของบุคลากรทางการแพทย์อื่น ๆ ทางด้านการตรวจ
วิเคราะห์ และทำงานร่วมกับเทคนิคการแพทย์ต่างเหล่าทัพและพลเรือน
๓. คุณสมบัติ
๓.๑ การศึกษา
มีพื้นฐานการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ หรือเทียบเท่า
จากสถานศึกษาที่ทางราชการรับรอง และมีใบประกอบโรคศิลป สาขาเทคนิคการแพทย์ เป็นคุณสมบัติ
ที่จำเป็น
๓.๒ การฝึก
ต้องสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์
ปฏิบัติงานทางเทคนิคการแพทย์ในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ได้แก่ เคมีคลินิก
โลหิ ต วิท ยา และจุ ล ทรรศน์ ศ าสตร์ ปรสิ ต วิท ยาทางการแพทย์ ภู มิ คุ้ ม กั น วิท ยา จุ ล ชี ว วิท ยาคลิ นิ ก
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน เป็นคุณลักษณะที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ ๔. เกณฑ์การครองยศ
เรืออากาศตรี - เรืออากาศเอก

- ๒๗๑ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
ลชทอ.๙๑๔๓ (ขั้นชำนาญ)
นักเวชศาสตร์ฟื้นฟู
ลชทอ.๙๑๔๑ (แรกตั้ง)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ตรวจประเมิน วินิจฉัย และบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพความบกพร่องของร่างกาย
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ ตรวจประเมิ น วิ นิ จ ฉั ย และให้ ก ารรั ก ษาทางกายภาพบำบั ด และกิ จ กรรมบำบั ด
ทั้งร่วมปรึกษาวิชาการและผลการรักษากับแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
๒.๒ ให้ ค ำปรึ ก ษาและส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพด้ า นเวชศาสตร์ ฟื้ น ฟู แ ก่ ผู้ ป่ ว ย และบุ ค ลากร
ทางการแพทย์อื่น ๆ
๒.๓ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดเก็บรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือกายภาพบำบัด
และกิจกรรมบำบัด ให้เป็นไปโดยถูกต้องตามหลักวิชาการ
๒.๔ ประสานงานในด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์อื่น ๆ
๓. คุณสมบัติ
๓.๑ การศึกษา
มีพื้นฐานการศึกษาระดับปริญญาสาขากายภาพบำบัด และกิจกรรมบำบัดจากสถานศึกษา
ที่ทางราชการรับรอง มีใบประกอบโรคศิล ป สาขากายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด หรือใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด จากสภากายภาพบำบัด เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒ การฝึก
สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์
ปฏิบัติงานด้านกายภาพบำบัด หรือกิจกรรมบำบัดเป็นเวลาไม่น้ อยกว่า ๑๒ เดือน
เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
เรืออากาศตรี - เรืออากาศเอก

- ๒๗๒ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
ลชทอ.๙๑๕๓ (ขั้นชำนาญ)
นักรังสีการแพทย์
ลชทอ.๙๑๕๑ (แรกตั้ง)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
วางแผน อำนวยการ ประสานงาน ควบคุม กำกับดูแล และดำเนินการด้านรังสีการแพทย์
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ วางแผนและให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานด้านรังสีการแพทย์
๒.๒ ควบคุ ม กำกับ ดูแ ล ฝึ กอบรมให้ ความรู้แ ก่เจ้าหน้ าที่ ในสายงาน ในการปฏิ บั ติ งาน
ด้านรังสีการแพทย์ที่ได้รับการร้องขอ
๒.๓ ค้ น หาวิธีก ารและเทคนิ ค ใหม่ ๆ มาใช้ ในการถ่ ายภาพ และบั น ทึ ก ภาพส่ วนต่ าง ๆ
ของร่างกายด้วยเครื่องกำเนิดรังสีเอ๊กซ์
๒.๔ คำนวณปริมาณรังสีและกำหนดระยะเวลาที่จะให้รังสีแก่ผู้ป่วยตามปริมาณที่ต้องการ
๓. คุณสมบัติ
๓.๑ การศึกษา
มีพื้นฐานการศึกษาระดับปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขารังสีเทคนิค จากสถานศึกษา
ที่ ท างราชการรั บ รองต้ อ งมี ใบประกอบโรคศิ ล ป สาขารั งสี เทคนิ ค จากกองการประกอบโรคศิ ล ป
กระทรวงสาธารณสุข เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒ การฝึก
สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์
ปฏิบัตงิ านด้านรังสี และควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน
เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
เรืออากาศตรี - เรืออากาศเอก

- ๒๗๓ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
ลชทอ.๙๑๖๓ (ขั้นชำนาญ)
นักจิตวิทยาคลินิก
ลชทอ.๙๑๖๑ (แรกตั้ง)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ดำเนินการทดสอบ วินิจฉัย บำบัด ความผิดปกติทางจิตและสามารถประเมินบุคลิกภาพ
เชาว์ ปั ญ ญา อารมณ์ และพฤติ ก รรมการปรั บ ตั ว รวมทั้ งความเครี ย ด และพยาธิ ส ภาพทางสมอง
ตามมาตรฐานวิชาชีพจิตวิทยาคลินิก
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ ดำเนินการทดสอบทางจิตวิทยาคลินิก ตามใบสั่งของจิตแพทย์ อย่างถูกต้องเหมาะสม
๒.๒ วิเคราะห์ ประเมิ น ผล การทดสอบทางจิ ตวิท ยาคลิ นิ ก ทั้ งรายกลุ่ม และรายบุ ค คล
อย่างถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพจิตวิทยาคลินิก
๒.๓ ควบคุมการผลิตและจัดเก็บรักษา ทำลาย แบบทดสอบที่เป็นเอกสารลับให้ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการและระเบียนการควบคุมเอกสารลับ
๒.๔ ให้คำปรึกษาแก่ผู้มีปัญหาทางจิต และการปรับตัวในเบื้องต้น
๒.๕ ทำสถิติและจัดเก็บข้อมูลหลักฐานการคัดเลือกอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานทางวิชาการ
๒.๖ ประสานกั บ หน่ วยที่ เกี่ ย วข้ อ งในการตรวจคั ด เลื อ กผู้ ท ำการในอากาศทุ ก เหล่ าทั พ
รวมทั้งพลเรือน
๓. คุณสมบัติ
๓.๑ การศึกษา
มีพื้นฐานการศึกษาระดับปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาจิตวิท ยา มีวิชาเอกเป็น
จิตวิท ยาคลิ นิก และได้รับใบอนุญ าตเป็น ผู้ป ระกอบโรคศิล ป สาขาจิตวิทยาคลินิกของประเทศไทย
เป็นคุณสมบัตทิ ี่จำเป็น
๓.๒ การฝึก
สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายทหารชั้ นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์
ปฏิบัติงานด้านจิตวิทยาคลินิกเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
ผ่านการฝึกปฏิ บัติงานในโรงพยาบาลหรือองค์กรใด ที่ คณะกรรมการวิ ชาชีพ สาขา
จิตวิทยาคลินิกให้การรับรองไม่น้อยกว่า ๖ เดือน เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๔. เกณฑ์การครองยศ
เรืออากาศตรี - เรืออากาศเอก

- ๒๗๔ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
ลชทอ.๙๑๗๓ (ขั้นชำนาญ)
นักการแก้ไขความผิดปกติการสื่อความหมาย
ลชทอ.๙๑๗๑ (แรกตั้ง)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ตรวจวินิจฉัยแยกประเภทความผิดปกติทางภาษา การพูด การกลืน และการได้ยิน บำบัดรักษา
แก้ ไข ป้ อ งกั น และฟื้ น ฟู ส มรรถภาพความผิ ด ปกติ ท างการสื่ อ ความหมายทุ ก ประเภทด้ ว ยการฝึ ก
เครื่องมือสื่อ อุปกรณ์ และเครื่องช่วยต่าง ๆ
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ ตรวจคัดกรอง และตรวจวินิจฉัยแยกประเภทความผิดปกติทางการสื่อความหมายด้วย
เครื่องมือแบบทดสอบ และการสังเกตพฤติกรรม
๒.๒ บำบัดรักษา แก้ไข ป้องกัน และฟื้นฟูสมรรถภาพความผิดปกติทางการสื่อความหมาย
ทุกประเภทด้วยการฝึก เครื่องมือ สื่อ อุปกรณ์การเสริม และเครื่องช่วยต่าง ๆ
๒.๓ เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำ แก่ผู้ป่วย ญาติ ผู้ปกครอง
๒.๔ ให้ ค ำปรึ ก ษาทางวิ ช าการ สอน ฝึ ก อบรม เผยแพร่ ค วามรู้ และผลิ ต สื่ อ อุ ป กรณ์
เพื่อใช้ในงานด้านผิดปกติทางการสื่อความหมาย
๓. คุณสมบัติ
๓.๑ การศึกษา
มีพื้นฐานการศึกษาระดับปริญ ญาวิทยาศาสตร์บัณ ฑิ ต สาขาความผิดปกติทางการ
สื่อความหมาย จากสถานศึกษาที่ทางราชการรับรอง และต้องมีใบประกอบโรคศิ ลป สาขาการแก้ไข
ความผิดปกติทางการสื่อความหมาย เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒ การฝึก
สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์
ปฏิ บั ติ งานด้ านฟื้ น ฟู ส มรรถภาพความผิ ด ปกติ ท างการสื่ อ ความหมายทุ ก ประเภท
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ ๔. เกณฑ์การครองยศ
เรืออากาศตรี - เรืออากาศเอก

- ๒๗๕ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
ลชทอ.๙๑๘๓ (ขั้นชำนาญ)
นักสาธารณสุข
ลชทอ.๙๑๘๑ (แรกตั้ง)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
วางแผน ประสานงาน ควบคุม กำกับดูแล ให้ข้ อเสนอแนะงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ได้แก่
งานควบคุมคุณภาพ น้ำดื่ม น้ำใช้ น้ำเสีย การจัดการของมูลฝอย ที่พักอาศัย โรงเรือนทหาร สระว่ายน้ำ
ร้านแต่ งผม ควบคุม พาหะนำโรค การสุ ขาภิ บ าลอาหาร โรงประกอบเลี้ ยงทหาร งานอาชีวอนามั ย
และความปลอดภัยในการทำงาน
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ รับผิดชอบงานควบคุมคุณ ภาพน้ำดื่ม น้ำใช้ วางแผนจัดวงรอบในการตรวจแนะนำ
และเก็บตัวอย่างตรวจวิเคราะห์ทางกายภาพ เคมี และแบคทีเรีย
๒.๒ รั บ ผิ ด ชอบงานด้ า นน้ ำ เสี ย ขยะมู ล ฝอย ที่ พั ก อาศั ย โรงเรื อ นทหาร สระว่ า ยน้ ำ
และร้านตัดผม
๒.๓ รับผิดชอบงานควบคุมพาหะนำโรค
๒.๔ รับผิดชอบงานสุขาภิบาลอาหาร โรงเลี้ยง และที่ประกอบเลี้ยงทหาร
๒.๕ รับผิดชอบงานอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน
๓. คุณสมบัติ
๓.๑ การศึกษา
มีพื้นฐานการศึกษาระดับปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม,
สาธารณสุ ข ศาสตร์ บั ณ ฑิ ต สาขาอนามั ย สิ่ งแวดล้ อ ม หรื อ สาขาอาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย
เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒ การฝึก
สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์
ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
เรืออากาศตรี - เรืออากาศเอก

ความชำนาญทหารอากาศจำพวกทหารเภสัชกร
เลขหมายจำพวก ๙๒
หน้า
๒๗๗
๒๗๘

คำนำ
แผนภูมิ
ความชำนาญทหารอากาศ
ลชทอ.

ชื่อความชำนาญ

๙๒๑๖
๙๒๑๕
๙๒๑๓

เภสัชกรอาวุโส
เภสัชกรชั้นสูง
เภสัชกร

๒๗๙
๒๘๐
๒๘๑

- ๒๗๗ คำนำ
จำพวกทหารเภสัชกร
จำพวกทหารเภสั ชกร หมายถึ ง ผู้ ที่ มี ค วามรู้ค วามสามารถในงานด้ านเภสั ชกร อัน ได้ แก่
การจัด เตรียม เลือกสรร ผลิต วิเคราะห์คุณภาพยาและเวชภัณฑ์ การเก็บรักษา การปรุง การจ่ายยา
ตามใบสั่งยาของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทันตกรรม และผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์ เป็นต้น

- ๒๗๘ แผนภูมิจำพวกทหารนายทหารสัญญาบัตร

นาวาอากาศตรี - นาวาอากาศเอก

เภสัชกรอาวุโส
๙๒๑๖
(ลชทอ.แรกตั้ง ๙๒๑๑)

หลักสูตรที่กองทัพอากาศกำหนด
หรือมีคุณสมบัติครบถ้วน

เรืออากาศเอก - นาวาอากาศโท

เภสัชกรชั้นสูง
๙๒๑๕
(ลชทอ.แรกตั้ง ๙๒๑๑)

หลักสูตรที่กองทัพอากาศกำหนด

เรืออากาศตรี - เรืออากาศเอก

เภสัชกร
๙๒๑๓
(ลชทอ.แรกตั้ง ๙๒๑๑)

- ๒๗๙ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
ลชทอ.๙๒๑๖ (ขั้นบริหาร)
เภสัชกรอาวุโส
ลชทอ.๙๒๑๑ (แรกตั้ง)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
วางแผน อำนวยการ ประสานงาน ควบคุม กำกับดูแล ตลอดจนบริหารจัดการ และพัฒนา
โครงการเกี่ยวกับงานในสายงานด้านเภสัชกร
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ กำหนดนโยบาย แนวทางการปฏิ บั ติ และพั ฒ นาโครงการเกี่ ยวกั บ งานในสายงาน
ด้านเภสัชกร
๒.๒ วางแผน อำนวยการ และติดต่อประสานเกี่ยวกับงานในสายงานด้านเภสัชกร
๒.๓ ควบคุม กำกับดูแล และให้คำแนะนำ เกี่ยวกับงานในสายงานด้านเภสัชกร
๒.๔ เสนอแนะ และให้คำปรึกษาแก่ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานในสายงานด้านเภสัชกร
๒.๕ วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการปฏิบัติเกี่ยวกับงานในสายงานด้านเภสัชกร
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจการด้านเภสัชกร ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
มีพื้นฐานการศึกษาปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต จากสถานศึกษาที่ทางราชการรับรอง
และต้ อ งมี ใบประกาศโรคศิ ล ป สาขาเภสั ช กรรม หรื อ ใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ เภสั ช กรรมจาก
สภาเภสัชกรรม เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒ การฝึก
๓.๒.๑ สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๒ สำเร็จหลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ,
หลักสูตรโรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า หรือมีคุณสมบัติ
ตามที่กำหนดไว้ในหมวด ๓ ข้อ ๒๐.๑.๓ ของระเบียบนี้ เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
นาวาอากาศตรี - นาวาอากาศเอก

- ๒๘๐ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
ลชทอ.๙๒๑๕ (ขั้นชำนาญมาก)
เภสัชกรชั้นสูง
ลชทอ.๙๒๑๑ (แรกตั้ง)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
วางแผน อำนวยการ ประสานงาน ควบคุม กำกับดูแล และดำเนินการเกี่ยวกับงานในสายงาน
ด้านเภสัชกร
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ กำหนดแนวทางการปฏิบัติ และดำเนินการเกี่ยวกับงานในสายงานด้านเภสัชกร
๒.๒ วางแผน อำนวยการ และติดต่อประสานงานเกี่ยวกับงานในสายงานด้านเภสัชกร
๒.๓ ควบคุม กำกับดูแล และให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานในสายงานด้านเภสัชกร
๒.๔ เสนอแนะ และให้คำปรึกษาแก่ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานในสายงานด้านเภสัชกร
๒.๕ วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานด้านเภสัชกร
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการในสายงานด้านเภสัชกร ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
มีพื้นฐานการศึกษาปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต จากสถานศึกษาที่ทางราชการรับรอง
และต้ อ งมี ใบประกอบโรคศิ ล ป สาขาเภสั ช กรรม หรื อ ใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ เภสั ช กรรมจาก
สภาเภสัชกรรม เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒ การฝึก
๓.๒.๑ สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๒ สำเร็จหลักสูตรโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
เรืออากาศเอก – นาวาอากาศโท

- ๒๘๑ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
ลชทอ.๙๒๑๓ (ขั้นชำนาญ)
เภสัชกร
ลชทอ.๙๒๑๑ (แรกตั้ง)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ดำเนินการ ประสานงาน ควบคุม และกำกับดูแล เกี่ยวกับงานในสายงานด้านเภสัชกร
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ ดำเนินการเกี่ยวกับงานในสายงานด้านเภสัชกร
๒.๒ ประสานงาน และติดตามเกี่ยวกับงานในสายงานด้านเภสัชกร
๒.๓ ควบคุม กำกับดูแล การดำเนินการเกี่ยวกับงานในสายงานด้านเภสัชกร
๒.๔ เสนอแนะผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานในสายงานด้านเภสัชกร
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการในสายงานด้านเภสัชกร ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
มีพื้นฐานการศึกษาปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต จากสถานศึกษาที่ทางราชการรับรอง
และต้ อ งมี ใบประกอบโรคศิ ล ป สาขาเภสั ช กรรม หรื อ ใบอนุ ญ าตประกอบวิช าชี พ เภสั ช กรรมจาก
สภาเภสัชกรรม เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒ การฝึก
สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์
มี ค วามชำนาญในการปฏิ บั ติ งานด้ านเภสั ช กรรม และควบคุ ม การปฏิ บั ติ งานของ
เจ้าหน้าที่เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
เรืออากาศตรี - เรืออากาศเอก

ความชำนาญทหารอากาศจำพวกทหารแพทย์
เลขหมายจำพวก ๙๓
คำนำ
แผนภูมิ
ความชำนาญทหารอากาศเฉพาะหน้าที่หรืออุปกรณ์
ความชำนาญทหารอากาศ
ลชทอ.

ชื่อความชำนาญ

๙๓๑๖
๙๓๑๕
๙๓๑๓

นายแพทย์อาวุโส
นายแพทย์ชั้นสูง
นายแพทย์ทั่วไป

หน้า
๒๘๓
๒๘๔
๒๘๕

๒๘๖
๒๘๗
๒๘๘

- ๒๘๓ คำนำ
จำพวกทหารแพทย์
จำพวกทหารแพทย์ หมายถึง ผู้ที่ มีความรู้ค วามสามารถในหน้ าที่ อัน ได้ แก่ การส่งเสริม
สุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาโรค การฟื้นฟูสุขภาพทั้งกายและใจ การวิจัยค้นคว้าทางการแพทย์
การสงครามนิวเคลียร์ ชีวะเคมี การบรรเทาสาธารณภัย งานด้านเวชศาสตร์การบิน การแพทย์ทหาร
ซึ่ งจะต้ อ งสำเร็จ การศึ ก ษาแพทย์ ศ าสตร์บั ณ ฑิ ต จากสถาบั น การศึ ก ษาที่ แพทย์ส ภาให้ ก ารรับ รอง
และได้รับใบอนุญาตให้ประกอบโรคศิลปได้

- ๒๘๔ แผนภูมิจำพวกทหารนายทหารสัญญาบัตร

นาวาอากาศตรี - นาวาอากาศเอก

นายแพทย์อาวุโส
๙๓๑๖
(ลชทอ.แรกตั้ง ๙๓๑๑)

หลักสูตรที่กองทัพอากาศกำหนด
หรือมีคุณสมบัติครบถ้วน

เรืออากาศเอก - นาวาอากาศโท

นายแพทย์ชั้นสูง
๙๓๑๕
(ลชทอ.แรกตั้ง ๙๓๑๑)

หลักสูตรที่กองทัพอากาศกำหนด

เรืออากาศตรี - เรืออากาศเอก

นายแพทย์ทั่วไป
๙๓๑๓

- ๒๘๕ ความชำนาญทหารอากาศเฉพาะหน้าที่หรืออุปกรณ์
เลขหมายความ
ชำนาญทหารอากาศ

ความชำนาญ

หน้าที่หรืออุปกรณ์

๙๓๑๕ ก
๙๓๑๕ ข
๙๓๑๕ ค
๙๓๑๕ ง

นายแพทย์ชั้นสูง
นายแพทย์ชั้นสูง
นายแพทย์ชั้นสูง
นายแพทย์ชั้นสูง

ดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยด้วยการผ่าตัด
ดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยด้วยการใช้ยา
ดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยด้วยการชันสูตร
ดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยทางด้านเวชศาสตร์สาขาต่าง ๆ

- ๒๘๖ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
ลชทอ.๙๓๑๖ (ขั้นบริหาร)
นายแพทย์อาวุโส
ลชทอ.๙๓๑๑ (แรกตั้ง)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ให้การรักษาพยาบาลดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม การปกครองบังคับบัญชากำลังพลตามลำดับ
ในสายการแพทย์ของสถานพยาบาลกองทัพอากาศ กับให้คำแนะนำผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับกิจการแพทย์ทหาร
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ จั ด การศึ ก ษาอบรมและฝึ ก งานกำลั ง พลสายแพทย์ ในบั ง คั บ บั ญ ชา ให้ มี ค วามรู้
ความสามารถตามมาตรฐาน จัดหาเวชภัณฑ์ให้เพียงพอความต้องการในการดูแลข้าราชการทหารและ
ครอบครัวในส่วนราชการที่รับผิดชอบ
๒.๒ ให้ ค ำแนะนำผู้ บั งคั บ บั ญ ชา และสั่ งการในกิ จการแพทย์ท หาร, เวชศาสตร์ก ารบิ น
และเวชกรรมป้องกัน
๒.๓ ประสานงานกั บ หน่ วยงานข้ างเคี ย งของทหารและพลเรือ น และสนั บ สนุ น ในด้ าน
วิชาการบุคลากร เวชบริภัณฑ์ เพื่อให้การดูแลกำลังพลของกองทัพอากาศมีประสิทธิภาพสูงสุด
๒.๔ ให้การรักษาพยาบาลดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมให้ได้มาตรฐานวิชาชีพในระดับ เดียวกับ
สถานพยาบาลอื่นของรัฐ
๓. คุณสมบัติ
๓.๑ การศึกษา
มีพื้นฐานการศึกษาปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต ที่แพทยสภารับรองและต้องได้รับ
ใบอนุญาตประกอบโรคศิลป เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒ การฝึก
๓.๒.๑ สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๒ สำเร็จหลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ,
หลักสูตรโรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า หรือมีคุณสมบัติ
ตามที่กำหนดไว้ในหมวด ๓ ข้อ ๒๐.๑.๓ ของระเบียบนี้ เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์
๓.๓.๑ ผู้ที่ได้รับวุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตรเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา ต้องครอง
เลขหมายความชำนาญทหารอากาศระดับ ๕ ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓.๒ ผู้ ที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ วุ ฒิ บั ต รหรื อ อนุ มั ติ บั ต รเป็ น แพทย์ ผู้ เชี่ ย วชาญเฉพาะสาขา
ตามข้อ ๓.๓.๑ ต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในหมวด ๓ ข้อ ๒๐.๑.๓ ของระเบียบนี้ เป็นคุณสมบัติ
ที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
นาวาอากาศตรี - นาวาอากาศเอก

- ๒๘๗ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
ลชทอ.๙๓๑๕ (ขั้นชำนาญมาก)
นายแพทย์ชั้นสูง
ลชทอ.๙๓๑๑ (แรกตั้ง)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ให้การรักษาพยาบาลดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม การปกครองบังคับบัญชากำลังพล ตามลำดับ
ในสายการแพทย์ของสถานพยาบาลกองทัพอากาศ กับให้คำแนะนำผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับกิจการแพทย์ทหาร
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ จั ด การศึ ก ษาอบรมและฝึ ก งานกำลั ง พลสายแพทย์ ในบั ง คั บ บั ญ ชา ให้ มี ค วามรู้
ความสามารถตามมาตรฐาน จัดหาเวชภัณฑ์ให้เพียงพอแก่ความต้องการในการดูแลข้าราชการทหารและ
ครอบครัวในส่วนราชการที่รับผิดชอบ
๒.๒ ให้ ค ำแนะนำผู้ บั งคั บ บั ญ ชา และสั่ งการในกิ จการแพทย์ท หาร, เวชศาสตร์ก ารบิ น
และเวชกรรมป้องกัน
๒.๓ ประสานงานกั บ หน่ วยงานข้ างเคี ย งของทหารและพลเรือ น และสนั บ สนุ น ในด้ าน
วิชาการ บุคลากร เวชบริภัณฑ์ เพื่อให้การดูแลกำลังพลของกองทัพอากาศมีประสิทธิภาพสูงสุด
๒.๔ ให้การรักษาพยาบาลดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม ให้ได้มาตรฐานวิชาชีพในระดับเดี ยวกับ
สถานพยาบาลอื่นของรัฐ
๓. คุณสมบัติ
๓.๑ การศึกษา
มีพื้นฐานการศึกษาปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต ที่แพทยสภารับรองและต้องได้รับ
ใบอนุญาตประกอบโรคศิลป เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒ การฝึก
๓.๒.๑ สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๒ สำเร็จหลักสูตรโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
เรืออากาศเอก – นาวาอากาศโท

- ๒๘๘ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
ลชทอ.๙๓๑๓ (ขั้นชำนาญ)
นายแพทย์ทั่วไป
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ให้การรักษาพยาบาลดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม การปกครองบังคับบัญชากำลังพลตามลำดับ
ในสายการแพทย์ของสถานพยาบาลกองทัพอากาศ ให้คำแนะนำผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับกิจการแพทย์ทหาร
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ จั ด การศึ ก ษาอบรมและฝึ ก งานกำลั ง พลสายแพทย์ ในบั ง คั บ บั ญ ชา ให้ มี ค วามรู้
ความสามารถตามมาตรฐาน จัดหาเวชภัณฑ์ให้เพียงพอแก่ความต้องการในการดูแลข้าราชการทหาร
และครอบครัวในส่วนราชการที่รับผิดชอบ
๒.๒ ให้ ค ำแนะนำผู้ บั งคั บ บั ญ ชา และสั่ ง การในกิ จการแพทย์ท หาร, เวชศาสตร์ก ารบิ น
และเวชกรรมป้องกัน
๒.๓ ประสานงานกั บ หน่ วยงานข้ างเคี ย งของทหารและพลเรือ น และสนั บ สนุ น ในด้ าน
วิชาการ บุคลากร เวชบริภัณฑ์ เพื่อให้การดูแลกำลังพลของกองทัพอากาศมีประสิทธิภาพสูงสุด
๒.๔ ให้การรักษาพยาบาลดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม ให้ได้มาตรฐานวิชาชีพในระดับเดียวกับ
สถานพยาบาลอื่นของรัฐ
๓. คุณสมบัติ
๓.๑ การศึกษา
มีพื้นฐานการศึกษาปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต ที่แพทยสภารับรองและต้องได้รับ
ใบอนุญาตประกอบโรคศิลป เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒ การฝึก
สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายทหารชั้นผู้ บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
เรืออากาศตรี – เรืออากาศเอก

ความชำนาญทหารอากาศจำพวกทหารพยาบาล
เลขหมายจำพวก ๙๗
คำนำ
แผนภูมิ
ความชำนาญทหารอากาศ
ลชทอ.
ชื่อความชำนาญ
๙๗๑๖
๙๗๑๕
๙๗๑๓

พยาบาลอาวุโส
พยาบาลชั้นสูง
พยาบาล

หน้า
๒๙๐
๒๙๑

๒๙๒
๒๙๓
๒๙๔

- ๒๙๐ คำนำ
จำพวกทหารพยาบาล
จำพวกทหารพยาบาล หมายถึ ง ผู้ ที่ มี ค วามรู้ ความสามารถในงานด้ า นการพยาบาล
อันได้แก่ การพยาบาลทางอายุรกรรม ศัลยกรรม โรคจิต สูติกรรม โรคเด็ก โรคติดต่อ การพยาบาล
เกี่ ย วกั บ เวชศาสตร์ก ารบิ น เวชกรรมป้ อ งกั น การให้ ย าสลบในความควบคุ ม ของแพทย์ ตลอดจน
การบริการผู้ป่วยโดยใช้ความรู้และทั กษะทางการพยาบาลในการให้บริการได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
ส่งผลให้ผู้รับบริการมีสุขภาวะที่ดี

- ๒๙๑ แผนภูมิจำพวกทหารนายทหารสัญญาบัตร

นาวาอากาศตรี - นาวาอากาศเอก

พยาบาลอาวุโส
๙๗๑๖
(ลชทอ.แรกตั้ง ๙๗๑๑)
หลักสูตรที่กองทัพอากาศกำหนด
หรือมีคุณสมบัติครบถ้วน

เรืออากาศเอก - นาวาอากาศโท

พยาบาลชั้นสูง
๙๗๑๕
(ลชทอ.แรกตั้ง ๙๗๑๑)

หลักสูตรที่กองทัพอากาศกำหนด

เรืออากาศตรี - เรืออากาศเอก

พยาบาล
๙๗๑๓
(ลชทอ.แรกตั้ง ๙๗๑๑)

- ๒๙๒ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
ลชทอ.๙๗๑๖ (ขั้นบริหาร)
พยาบาลอาวุโส
ลชทอ.๙๗๑๑ (แรกตั้ง)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
วางแผน อำนวยการ ประสานงาน ควบคุม กำกับดูแล ตลอดจนบริหารจัดการ และพัฒนา
โครงการเกี่ยวกับงานในสายงานด้านพยาบาล
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ กำหนดนโยบาย แนวทางการปฏิ บั ติ และพั ฒ นาโครงการเกี่ ยวกั บ งานในสายงาน
ด้านพยาบาล
๒.๒ วางแผน อำนวยการ และติดต่อประสานเกี่ยวกับงานในสายงานด้านพยาบาล
๒.๓ ควบคุม กำกับดูแล และให้คำแนะนำ เกี่ยวกับงานในสายงานด้านพยาบาล
๒.๔ เสนอแนะ และให้คำปรึกษาแก่ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานในสายงานด้านพยาบาล
๒.๕ วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการปฏิบัติเกี่ยวกับงานในสายงานด้านพยาบาล
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจการด้านพยาบาล ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ จากวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
กรมแพทย์ทหารอากาศ และมีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปจากสภาการพยาบาล เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ มี พื้ น การศึ ก ษาปริ ญ ญาพยาบาลศาสตร์ จากสถาบั น ที่ ท างราชการและ
สภาการพยาบาลรับ รอง และมี ใบอนุ ญ าตประกอบโรคศิ ลป จากสภาการพยาบาล เป็ น คุ ณ สมบั ติ
ที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
๓.๒.๑ ผู้ ที่ ไม่ ส ำเร็จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รตามข้ อ ๓.๑.๑ ต้ อ งสำเร็จ การศึ ก ษาจาก
โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๒ สำเร็จหลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ,
หลักสูตรโรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า หรือมีคุณสมบัติ
ตามที่กำหนดไว้ในหมวด ๓ ข้อ ๒๐.๑.๓ ของระเบียบนี้ เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
นาวาอากาศตรี - นาวาอากาศเอก

- ๒๙๓ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
ลชทอ.๙๗๑๕ (ขั้นชำนาญมาก)
พยาบาลชั้นสูง
ลชทอ.๙๗๑๑ (แรกตั้ง)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
วางแผน อำนวยการ ประสานงาน ควบคุม กำกับดูแล และดำเนินการเกี่ยวกับงานในสายงาน
ด้านพยาบาล
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ กำหนดแนวทางการปฏิบัติ และดำเนินการเกี่ยวกับงานในสายงานด้านพยาบาล
๒.๒ วางแผน อำนวยการ และติดต่อประสานงานเกี่ยวกับงานในสายงานด้านพยาบาล
๒.๓ ควบคุม กำกับดูแล และให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานในสายงานด้านพยาบาล
๒.๔ เสนอแนะ และให้คำปรึกษาแก่ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานในสายงานด้านพยาบาล
๒.๕ วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานด้านพยาบาล
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการในสายงานด้านพยาบาล ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ จากวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
กรมแพทย์ทหารอากาศ และมีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปจากสภาการพยาบาล เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ มี พื้ น การศึ ก ษาปริ ญ ญาพยาบาลศาสตร์ จากสถาบั น ที่ ท างราชการ
และสภาการพยาบาลรับรอง และมีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป จากสภาการพยาบาล เป็นคุณสมบัติ
ที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
๓.๒.๑ ผู้ ที่ ไม่ ส ำเร็จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รตามข้ อ ๓.๑.๑ ต้ อ งสำเร็จ การศึ ก ษาจาก
โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๒ สำเร็จหลักสูตรโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
เรืออากาศเอก – นาวาอากาศโท

- ๒๙๔ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
ลชทอ.๙๗๑๓ (ขั้นชำนาญ)
พยาบาล
ลชทอ.๙๗๑๑ (แรกตั้ง)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ดำเนินการ ประสานงาน ควบคุม และกำกับดูแล เกี่ยวกับงานในสายงานด้านพยาบาล
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ ดำเนินการเกี่ยวกับงานในสายงานด้านพยาบาล
๒.๒ ประสานงาน และติดตามเกี่ยวกับงานในสายงานด้านพยาบาล
๒.๓ ควบคุม กำกับดูแล การดำเนินการเกี่ยวกับงานในสายงานด้านพยาบาล
๒.๔ เสนอแนะผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานในสายงานด้านพยาบาล
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการในสายงานด้านพยาบาล ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ จากวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
กรมแพทย์ทหารอากาศ และมีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปจากสภาการพยาบาล เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ มี พื้ น การศึ ก ษาปริ ญ ญาพยาบาลศาสตร์ จากสถาบั น ที่ ท างราชการ
และสภาการพยาบาลรับรอง และมีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป จากสภาการพยาบาล เป็นคุณสมบัติ
ที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
ผู้ ที่ ไม่ ส ำเร็จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รตามข้ อ ๓.๑.๑ ต้ อ งสำเร็จ การศึ ก ษาจากโรงเรีย น
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์
มีความชำนาญในการปฏิบัติงานด้านการพยาบาลในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล
หรือหน่วยเกี่ยวข้องในกองทัพอากาศไม่น้อยกว่า ๒๔ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
เรืออากาศตรี – เรืออากาศเอก

ความชำนาญทหารอากาศจำพวกทหารทันตแพทย์
เลขหมายจำพวก ๙๘
คำนำ
แผนภูมิ
ความชำนาญทหารอากาศ
ลชทอ.
ชื่อความชำนาญ
๙๘๑๖
๙๘๑๕
๙๘๑๓

ทันตแพทย์อาวุโส
ทันตแพทย์ชั้นสูง
ทันตแพทย์

หน้า
๒๙๖
๒๙๗

๒๙๘
๒๙๙
๓๐๐

- ๒๙๖ คำนำ
จำพวกทหารทันตแพทย์
จำพวกทหารทั น ตแพทย์ หมายถึ ง ผู้ ที่ มี ค วามรู้ ความสามารถในงานด้ า นทั น ตแพทย์
อันได้แก่ การดูแล แนะนำ ตรวจ วินิจฉัย และให้การรักษาทางทันตกรรม และเรื่องเกี่ยวกับโรคหรือ
ความผิดปกติในช่องปาก เช่น การอุดฟัน ถอนฟัน ผ่าตัดเนื้องอก เข้าเฝือกกระดูกขากรรไกร แก้ไขฟัน
ที่ผิดปกติ และทันตกรรมประดิษฐ์ เป็นต้น

- ๒๙๗ แผนภูมิจำพวกทหารนายทหารสัญญาบัตร

นาวาอากาศตรี - นาวาอากาศเอก

ทันตแพทย์อาวุโส
๙๘๑๖
(ลชทอ.แรกตั้ง ๙๘๑๑)

หลักสูตรที่กองทัพอากาศกำหนด
หรือมีคุณสมบัติครบถ้วน

เรืออากาศเอก - นาวาอากาศโท

ทันตแพทย์ชั้นสูง
๙๘๑๕
(ลชทอ.แรกตั้ง ๙๘๑๑)

หลักสูตรที่กองทัพอากาศกำหนด

เรืออากาศตรี - เรืออากาศเอก

ทันตแพทย์
๙๘๑๓

- ๒๙๘ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
ลชทอ.๙๘๑๖ (ขั้นบริหาร)
ทันตแพทย์อาวุโส
ลชทอ.๙๘๑๑ (แรกตั้ง)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
วางแผน อำนวยการ ประสานงาน ควบคุม กำกับดูแล ตลอดจนบริหารจัดการ และพัฒนา
โครงการเกี่ยวกับงานในสายงานด้านทันตแพทย์
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ กำหนดนโยบาย แนวทางการปฏิ บั ติ และพั ฒ นาโครงการเกี่ย วกั บ งานในสายงาน
ด้านทันตแพทย์
๒.๒ วางแผน อำนวยการ และติดต่อประสานเกี่ยวกับงานในสายงานด้านทันตแพทย์
๒.๓ ควบคุม กำกับดูแล และให้คำแนะนำ เกี่ยวกับงานในสายงานด้านทันตแพทย์
๒.๔ เสนอแนะ และให้คำปรึกษาแก่ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานในสายงานด้านทันตแพทย์
๒.๕ วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการปฏิบัติเกีย่ วกับงานในสายงานด้านทันตแพทย์
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจการด้านทันตแพทย์ ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
มี พื้ น ฐานการศึ ก ษาปริ ญ ญ าทั น ตแพทยศาสตร์ บั ณ ฑิ ต จากสถานศึ ก ษาที่
ทบวงมหาวิทยาลัยรับรอง และได้รับใบประกอบโรคศิลปที่ทันตแพทยสภารับรอง เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒ การฝึก
๓.๒.๑ สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหาร
อากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๒ สำเร็จหลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ,
หลักสูตรโรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า หรือมีคุณสมบัติ
ตามที่กำหนดไว้ในหมวด ๓ ข้อ ๒๐.๑.๓ ของระเบียบนี้ เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์
๓.๓.๑ ผู้ ที่ ได้ รั บ วุ ฒิ บั ต รหรื อ อนุ มั ติ บั ต รเป็ น ทั น ตแพทย์ ผู้ เชี่ ย วชาญเฉพาะสาขา
ต้องครองเลขหมายความชำนาญทหารอากาศระดับ ๕ ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี เป็นคุณสมบัติ
ที่จำเป็น
๓.๓.๒ ผู้ที่ ไม่ได้รับวุฒิ บัตรหรืออนุมัติบัตรเป็นทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา
ตามข้อ ๓.๓.๑ ต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในหมวด ๓ ข้อ ๒๐.๑.๓ ของระเบียบนี้ เป็นคุณสมบัติ
ที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
นาวาอากาศตรี - นาวาอากาศเอก

- ๒๙๙ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
ลชทอ.๙๘๑๕ (ขั้นชำนาญมาก)
ทันตแพทย์ชั้นสูง
ลชทอ.๙๘๑๑ (แรกตั้ง)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
วางแผน อำนวยการ ประสานงาน ควบคุม กำกับดูแล และดำเนินการเกี่ยวกับงานในสายงาน
ด้านทันตแพทย์
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ กำหนดแนวทางการปฏิบัติ และดำเนินการเกี่ยวกับงานในสายงานด้านทันตแพทย์
๒.๒ วางแผน อำนวยการ และติดต่อประสานเกี่ยวกับงานในสายงานด้านทันตแพทย์
๒.๓ ควบคุม กำกับดูแล และให้คำแนะนำ เกี่ยวกับงานในสายงานด้านทันตแพทย์
๒.๔ เสนอแนะ และให้คำปรึกษาแก่ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานในสายงานด้านทันตแพทย์
๒.๕ วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการปฏิบัติเกี่ยวกับงานในสายงานด้านทันตแพทย์
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจการด้านทันตแพทย์ ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
มี พื้ น ฐานการศึ ก ษาปริ ญ ญ าทั น ตแพทย ศาสตร์ บั ณ ฑิ ต จากสถานศึ ก ษาที่
ทบวงมหาวิทยาลัยรับรอง และได้รับใบประกอบโรคศิลปที่ทันตแพทยสภารับรอง เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒ การฝึก
๓.๒.๑ สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๒ สำเร็จหลักสูตรโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
เรืออากาศเอก - นาวาอากาศโท

- ๓๐๐ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
ลชทอ.๙๘๑๓ (ขั้นชำนาญ)
ทันตแพทย์
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ดำเนินการ ประสานงาน ควบคุม และกำกับดูแล เกี่ยวกับงานในสายงานด้านทันตแพทย์
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ ดำเนินการเกี่ยวกับงานในสายงานด้านทันตแพทย์
๒.๒ ประสานงาน และติดตามเกี่ยวกับงานในสายงานด้านทันตแพทย์
๒.๓ ควบคุม กำกับดูแล การดำเนินการเกี่ยวกับงานในสายงานด้านทันตแพทย์
๒.๔ เสนอแนะผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานในสายงานด้านทันตแพทย์
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการในสายงานด้านทันตแพทย์ ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
มี พื้ น ฐานการศึ ก ษาปริ ญ ญ าทั น ตแพทยศาสตร์ บั ณ ฑิ ต จากสถานศึ ก ษาที่
ทบวงมหาวิทยาลัยรับรอง และได้รับใบประกอบโรคศิลปที่ทันตแพทยสภารับรอง เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒ การฝึก
สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
เรืออากาศตรี - เรืออากาศเอก

ความชำนาญทหารอากาศจำพวกทหารเวชศาสตร์การบิน
เลขหมายจำพวก ๙๙
หน้า
๓๐๒
๓๐๓

คำนำ
แผนภูมิ
ความชำนาญทหารอากาศ
ลชทอ.

ชื่อความชำนาญ

๙๙๑๖
๙๙๑๕
๙๙๑๓

แพทย์เวชศาสตร์การบินอาวุโส
แพทย์เวชศาสตร์การบินชั้นสูง
แพทย์เวชศาสตร์การบิน

๓๐๔
๓๐๕
๓๐๖

๙๙๒๖
๙๙๒๕
๙๙๒๓

นายทหารเวชศาสตร์การบินอาวุโส
นายทหารเวชศาสตร์บินชั้นสูง
นายทหารเวชศาสตร์การบิน

๓๐๗
๓๐๘
๓๐๙

- ๓๐๒ คำนำ
จำพวกทหารเวชศาสตร์การบิน
จำพวกทหารเวชศาสตร์การบิน หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในงานด้านเวชศาสตร์การบิน
ซึ่งประกอบด้วย
แพทย์ เวชศาสตร์ ก ารบิ น อั น ได้ แ ก่ แพทย์ ที่ มี ค วามชำนาญในการตรวจ รัก ษา ควบคุ ม
มาตรฐานส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพผู้ ท ำการในอากาศและบุ ค ลากรที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การบิ น การส่ ง เสริ ม
ความปลอดภัยในการบิน การสอบสวนหาสาเหตุของอากาศยานอุบัติเหตุทางการแพทย์และมนุษยปัจจัย
การลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอากาศยานอุบัติเหตุ การบรรเทาสาธารณภัย
ตลอดจนการจั ด การองค์ ค วามรู้ ใ นงานด้ า นเวชศาสตร์ ก ารบิ น แก่ ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง
และมีประสิทธิภาพ
นายทหารเวชศาสตร์การบิน อันได้แก่ พยาบาลเวชศาสตร์การบิน นายทหารสรีรวิทยาการบิน
เจ้าหน้าที่เวชศาสตร์การบิน ที่มีความรู้ ความสามารถ และเป็นผู้ช่วยแพทย์ในงานด้านเวชศาสตร์การบิน

- ๓๐๓ แผนภูมิจำพวกทหารนายทหารสัญญาบัตร

นาวาอากาศตรี - นาวาอากาศเอก

เรืออากาศเอก - นาวาอากาศโท

เรืออากาศตรี - เรืออากาศเอก

แพทย์เวชศาสตร์การบินอาวุโส
ลชทอ.๙๙๑๖
(ลชทอ.แรกตั้ง ๙๙๑๑)

นายทหารสรีรวิทยาการบินอาวุโส
ลชทอ.๙๙๒๖
(ลชทอ.แรกตั้ง ๙๙๒๑)

หลักสูตรที่กองทัพอากาศกำหนด
หรือมีคุณสมบัติครบถ้วน

หลักสูตรที่กองทัพอากาศกำหนด
หรือมีคุณสมบัติครบถ้วน

แพทย์เวชศาสตร์การบินชั้นสูง
ลชทอ.๙๙๑๕
(ลชทอ.แรกตั้ง ๙๙๑๑)

นายทหารสรีรวิทยาการบินชั้นสูง
ลชทอ.๙๙๒๕
(ลชทอ.แรกตั้ง ๙๙๒๑)

หลักสูตรที่กองทัพอากาศกำหนด

หลักสูตรที่กองทัพอากาศกำหนด

แพทย์เวชศาสตร์การบิน
ลชทอ.๙๙๑๓

นายทหารสรีรวิทยาการบิน
ลชทอ.๙๙๒๓
(ลชทอ.แรกตั้ง ๙๙๒๑)

- ๓๐๔ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
ลชทอ.๙๙๑๖ (ขั้นบริหาร)
แพทย์เวชศาสตร์การบินอาวุโส
ลชทอ.๙๙๑๑ (แรกตั้ง)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
วางแผน อำนวยการ ประสานงาน ควบคุม กำกับดูแล ตลอดจนบริหารจัดการ และพัฒนา
โครงการเกี่ยวกับงานด้านแพทย์เวชศาสตร์การบิน
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ กำหนดนโยบาย แนวทางการปฏิบัติ และพัฒนาโครงการเกี่ยวกับงานด้านแพทย์เวชศาสตร์
การบิน
๒.๒ วางแผน อำนวยการ และติดต่อประสานเกี่ยวกับงานด้านแพทย์เวชศาสตร์การบิน
๒.๓ ควบคุม กำกับดูแล และให้คำแนะนำ เกี่ยวกับงานด้านแพทย์เวชศาสตร์การบิน
๒.๔ เสนอแนะ และให้คำปรึกษาแก่ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานด้านแพทย์เวชศาสตร์การบิน
๒.๕ วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านแพทย์เวชศาสตร์การบิน
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านแพทย์เวชศาสตร์การบิน ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
มีพื้นฐานการศึกษาปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต ที่แพทยสภารับรองและต้องได้รับ
ใบอนุญาตประกอบโรคศิลป เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒ การฝึก
๓.๒.๑ สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหาร
อากาศหรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๒ สำเร็จหลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ,
หลักสูตรโรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้
ในหมวด ๓ ข้อ ๒๐.๑.๓ ของระเบียบนี้ เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๓ สำเร็จหลักสูตรแพทย์เวชศาสตร์การบิน เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๓ ประสบการณ์
๓.๓.๑ ผู้ที่ได้รับวุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตรเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา ต้องครอง
เลขหมายความชำนาญทหารอากาศระดับ ๕ ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓.๒ ผู้ ที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ วุ ฒิ บั ต รหรื อ อนุ มั ติ บั ต รเป็ น แพทย์ ผู้ เชี่ ย วชาญเฉพาะสาขา
ตามข้อ ๓.๓.๑ ต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในหมวด ๓ ข้อ ๒๐.๑.๓ ของระเบียบนี้ เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓.๓ ผู้ที่ได้รับเลขหมายความชำนาญทหารอากาศระดับ ๖ ของจำพวกทหารแพทย์
ต้องสำเร็จหลักสูตรแพทย์เวชศาสตร์การบิน และปฏิบัติงานด้านแพทย์เวชศาสตร์การบินติดต่อกัน
มาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
นาวาอากาศตรี - นาวาอากาศเอก

- ๓๐๕ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
ลชทอ.๙๙๑๕ (ขั้นชำนาญมาก)
แพทย์เวชศาสตร์การบินชั้นสูง
ลชทอ.๙๙๑๑ (แรกตั้ง)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
วางแผน อำนวยการ ประสานงาน ควบคุ ม กำกั บ ดู แ ล และดำเนิ น การเกี่ ย วกั บ งาน
ด้านแพทย์เวชศาสตร์การบิน
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ กำหนดแนวทางการปฏิบัติ และดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านแพทย์เวชศาสตร์การบิน
๒.๒ วางแผน อำนวยการ และติดต่อประสานงานเกี่ยวกับงานด้านแพทย์เวชศาสตร์การบิน
๒.๓ ควบคุม กำกับดูแล และให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานด้านแพทย์เวชศาสตร์การบิน
๒.๔ เสนอแนะ และให้คำปรึกษาแก่ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานด้านแพทย์เวชศาสตร์การบิน
๒.๕ วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านเวชศาสตร์การบิน
๓. คุณสมบัติ
มีความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านแพทย์เวชศาสตร์การบิน ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
มีพื้นฐานการศึกษาปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต ที่แพทยสภารับรองและต้องได้รับ
ใบอนุญาตประกอบโรคศิลป เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒ การฝึก
๓.๒.๑ สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๒ สำเร็จหลักสูตรโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๓ สำเร็จหลักสูตรแพทย์เวชศาสตร์การบิน เป็นคุณสมบัตทิ ี่ต้องการ
๓.๓ ประสบการณ์
ผู้ ที่ ได้ รั บ เลขหมายความชำนาญทหารอากาศระดั บ ๕ ของจำพวกทหารแพทย์
ต้องสำเร็จหลักสูตรแพทย์เวชศาสตร์การบิน และปฏิบัติงานด้านแพทย์เวชศาสตร์การบินติดต่อกัน
มาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
เรืออากาศเอก - นาวาอากาศโท

- ๓๐๖ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
ลชทอ.๙๙๑๓ (ขั้นชำนาญ)
แพทย์เวชศาสตร์การบิน
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ดำเนินการ ประสานงาน ควบคุม และกำกับดูแลเกี่ยวกับงานด้านแพทย์เวชศาสตร์การบิน
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านแพทย์เวชศาสตร์การบิน
๒.๒ ประสานงาน และติดตามเกี่ยวกับงานด้านแพทย์เวชศาสตร์การบิน
๒.๓ ควบคุม กำกับดูแล การดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านแพทย์เวชศาสตร์การบิน
๒.๔ เสนอแนะผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานด้านแพทย์เวชศาสตร์การบิน
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านแพทย์เวชศาสตร์การบิน ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
มีพื้นฐานการศึกษาปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต ที่แพทยสภารับรองและต้องได้รับ
ใบอนุญาตประกอบโรคศิลป เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒ การฝึก
๓.๒.๑ สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๒ สำเร็จหลักสูตรแพทย์เวชศาสตร์การบิน เป็นคุณสมบัติที่ตอ้ งการ
๓.๓ ประสบการณ์
ผู้ ที่ ได้ รับ เลขหมายความชำนาญทหารอากาศของจำพวกทหารแพทย์ ต้ อ งสำเร็จ
หลักสูตรแพทย์เวชศาสตร์การบิน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
เรืออากาศตรี - เรืออากาศเอก

- ๓๐๗ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
ลชทอ.๙๙๒๖ (ขั้นบริหาร)
นายทหารสรีรวิทยาการบินอาวุโส
ลชทอ.๙๙๒๑ (แรกตั้ง)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
วางแผน อำนวยการ ประสานงาน ควบคุม กำกับดูแล ตลอดจนบริหารจัดการ และพัฒนา
โครงการเกี่ยวกับงานสรีรวิทยาการบิน
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ กำหนดนโยบาย แนวทางการปฏิบัติ และพัฒนาโครงการเกี่ยวกับงานสรีรวิทยาการบิน
๒.๒ วางแผน อำนวยการ และติดต่อประสานเกี่ยวกับงานสรีรวิทยาการบิน
๒.๓ ควบคุม กำกับดูแล และให้คำแนะนำ เกี่ยวกับงานสรีรวิทยาการบิน
๒.๔ เสนอแนะ และให้คำปรึกษาแก่ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานสรีรวิทยาการบิน
๒.๕ วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการปฏิบัติเกี่ยวกับงานสรีรวิทยาการบิน
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านสรีรวิทยาการบิน ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ จากวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
กรมแพทย์ทหารอากาศ และมีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปจากสภาการพยาบาล เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ มี พื้ น การศึ ก ษาปริ ญ ญาพยาบาลศาสตร์ จากสถาบั น ที่ ท างราชการและ
สภาการพยาบาลรับรอง และมีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป จากสภาการพยาบาล เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๑.๓ มีพื้นฐานการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไปในสาขาสรีรวิทยา
เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
๓.๒.๑ ผู้ ที่ ไม่ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาตามข้ อ ๓.๑.๑ ต้ อ งสำเร็จ การศึ ก ษาจากโรงเรีย น
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศหรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๒ สำเร็จหลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ,
หลักสูตรโรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้
ในหมวด ๓ ข้อ ๒๐.๑.๓ ของระเบียบนี้ เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๓ สำเร็ จ หลั ก สู ต รพยาบาลเวชศาสตร์ ก ารบิ น , หลั ก สู ต รสรี ร วิ ท ยาการบิ น
เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๓ ประสบการณ์
ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ เลขหมายความชำนาญ ทหารอากาศระดั บ ๖ ของจำพวกทหารอื่ น
ต้องสำเร็จหลักสูตรพยาบาลเวชศาสตร์การบิน และ/หรือหลักสูตรสรีรวิทยาการบิน และปฏิบัติงาน
ด้านสรีรวิทยาการบินติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
นาวาอากาศตรี - นาวาอากาศเอก

- ๓๐๘ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
ลชทอ.๙๙๒๕ (ขั้นชำนาญมาก)
นายทหารสรีรวิทยาการบินชั้นสูง
ลชทอ.๙๙๒๑ (แรกตั้ง)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
วางแผน อำนวยการ ประสานงาน ควบคุ ม กำกั บ ดู แ ล และดำเนิ น การเกี่ ย วกั บ งาน
ด้านสรีรวิทยาการบิน
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ กำหนดแนวทางการปฏิบตั ิ และดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านสรีรวิทยาการบิน
๒.๒ วางแผน อำนวยการ และติดต่อประสานงานเกี่ยวกับงานด้านสรีรวิทยาการบิน
๒.๓ ควบคุม กำกับดูแล และให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานด้านสรีรวิทยาการบิน
๒.๔ เสนอแนะ และให้คำปรึกษาแก่ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานด้านสรีรวิทยาการบิน
๒.๕ วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านสรีรวิทยาการบิน
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านสรีรวิทยาการบิน ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ จากวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
กรมแพทย์ทหารอากาศ และมีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปจากสภาการพยาบาล เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ มี พื้ น การศึ ก ษาปริ ญ ญาพยาบาลศาสตร์ จากสถาบั น ที่ ท างราชการและ
สภาการพยาบาลรับรอง และมีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป จากสภาการพยาบาล เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๑.๓ มีพื้นฐานการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไปในสาขาสรีรวิทยา
เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
๓.๒.๑ ผู้ ที่ ไม่ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาตามข้ อ ๓.๑.๑ ต้ อ งสำเร็จ การศึ ก ษาจากโรงเรีย น
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศหรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๒ สำเร็จหลักสูตรโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๓ สำเร็ จ หลั ก สู ต รพยาบาลเวชศาสตร์ ก ารบิ น , หลั ก สู ต รสรี ร วิ ท ยาการบิ น
เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๓ ประสบการณ์
ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ เลขหมายความชำนาญทหารอากาศระดั บ ๕ ของจำพวกทหารอื่ น
ต้องสำเร็จหลักสูตรพยาบาลเวชศาสตร์การบิน และ/หรือหลักสูตรสรีรวิทยาการบิน และปฏิบัติงาน
ด้านสรีรวิทยาการบินติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
เรืออากาศเอก - นาวาอากาศโท

- ๓๐๙ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
ลชทอ.๙๙๒๓ (ขั้นชำนาญ)
นายทหารสรีรวิทยาการบิน
ลชทอ.๙๙๒๑ (แรกตั้ง)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ดำเนินการ ประสานงาน ควบคุม และกำกับดูแลเกี่ยวกับงานด้านสรีรวิทยาการบิน
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านสรีรวิทยาการบิน
๒.๒ ประสานงาน และติดตามเกี่ยวกับงานด้านสรีรวิทยาการบิน
๒.๓ ควบคุม กำกับดูแล การดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านสรีรวิทยาการบิน
๒.๔ เสนอแนะผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานด้านสรีรวิทยาการบิน
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านสรีรวิทยาการบิน ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ จากวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
กรมแพทย์ทหารอากาศ และมีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปจากสภาการพยาบาล เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ มี พื้ น การศึ ก ษาปริ ญ ญาพยาบาลศาสตร์ จากสถาบั น ที่ ท างราชการและ
สภาการพยาบาลรับรอง และมีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป จากสภาการพยาบาล เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๑.๓ มีพื้นฐานการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไปในสาขาสรีรวิทยา
เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
๓.๒.๑ ผู้ ที่ ไม่ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาตามข้ อ ๓.๑.๑ ต้ อ งสำเร็จ การศึ ก ษาจากโรงเรีย น
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๒ สำเร็ จ หลั ก สู ต รพยาบาลเวชศาสตร์ ก ารบิ น , หลั ก สู ต รสรี ร วิ ท ยาการบิ น
เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๓ ประสบการณ์
๓.๓.๑ ผู้ ที่ อยู่ ใ น จำพ วกท หารเวชศาสตร์ ก ารบิ น สาขาสรี ร วิ ท ยาการบิ น
จะเลื่ อ นระดั บ ความชำนาญต้ อ งมี ป ระสบการณ์ ในสายงานด้ านสรีรวิท ยาการบิ น ติ ด ต่ อ กั น มาแล้ ว
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓.๒ ผู้ที่ อยู่ในจำพวกทหารอื่น จะเลื่อนระดับความชำนาญต้องสำเร็จหลักสูตร
พยาบาลเวชศาสตร์ ก ารบิ น และ/หรือ หลั ก สู ต รสรี รวิ ท ยาการบิ น และมี ป ระสบการณ์ ในสายงาน
ด้านสรีรวิทยาการบินติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒๔ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
เรืออากาศตรี - เรืออากาศเอก

ผนวก ค
การบรรยายลักษณะความชำนาญทหารอากาศ
นายทหารประทวนและพลทหาร

ความชำนาญทหารอากาศจำพวกทหารผูบ้ ังคับอากาศยานไร้คนขับ
เลขหมายจำพวก ๑๖

หน้า
๒
๓

คำนำ
แผนภูมิ
ความชำนาญทหารอากาศ
ลชทอ.

ชื่อความชำนาญ

๑๖๑๙๐
๑๖๑๗๐
๑๖๑๕๐
๑๖๑๓๐
๑๖๐๑๐

เจ้าหน้าที่บังคับอากาศยานไร้คนขับอาวุโส
เจ้าหน้าที่ชำนาญการบังคับอากาศยานไร้คนขับ
เจ้าหน้าที่บังคับอากาศยานไร้คนขับ
เจ้าหน้าที่ฝึกหัดบังคับอากาศยานไร้คนขับ
ลูกมือผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับ

๔
๕
๖
๗
๘

-๒คำนำ
จำพวกทหารผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับ
จำพวกทหารผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับ มีหน้าที่ในการบังคับอากาศยานไร้คนขับ ณ สนามบินหรือ
พื้นที่ปฏิบัติการ โดยอากาศยานไร้คนขับนั้นจะต้องทำการวิ่งขึ้น และลงจากสนามบิน โดยมีองค์ประกอบใน
การปฏิบัติภารกิจ ได้แก่ อากาศยานไร้คนขับ (UAV) สถานีควบคุมภาคพื้ น (Ground control station : GCS)
สนามบิน (Air field) ระบบการติดต่อสื่อสาร (Data link) และระบบหรืออุปกรณ์ตรวจจับ (Payload/Sensor)
ที่ติดตั้งกับอากาศยานไร้คนขับ เพื่อปฏิบัติภารกิจ ทั้งในระดับยุทธศาสตร์ (Strategic level) ระดับยุทธการ
(Operational level) และระดับยุทธวิธี (Tactical level) โดยมีขอบเขตภารกิจครอบคลุมทั้งการปฏิบัติ
การรบ (Combat) และการปฏิ บั ติ ก ารที่ มิ ใ ช่ ก ารรบ (Non-combat) เช่ น การปฏิ บั ติ ก ารข่ า วกรอง
การเฝ้าตรวจ การลาดตระเวน การค้นหาและการชี้เป้าหมาย (ISTAR) การค้นหาและช่วยชีวิตในพื้นที่การรบ
(CSAR) การสนั บสนุ นการปฏิ บั ติ ทางอากาศ (Air operation support) การสนั บสนุ นการปฏิ บั ติ การภาคพื้ น
(Ground operation support) การปฏิบั ติ การสงครามอิ เล็กทรอนิกส์ (EW) การปฏิบัติกิจเฉพาะพิเศษ
(Special task) และการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจให้กับเหล่าทัพอื่น (Joint operation) หรือสนับสนุน
หน่วยปฏิบัติภาครัฐในพื้นที่ (MOOTW)

-๓แผนภูมิจำพวกทหารนายทหารประทวน
พันจ่าอากาศเอก - พันจ่าอากาศเอก (พิเศษ)

เจ้าหน้าที่บังคับอากาศยานไร้คนขับอาวุโส
๑๖๑๙๐

ผ่านการทดสอบจากหัวหน้าสายวิทยาการ

พันจ่าอากาศตรี - พันจ่าอากาศเอก

เจ้าหน้าทีช่ ำนาญการบังคับอากาศยานไร้คนขับ
๑๖๑๗๐

การฝึกงานในหน้าที่

จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศเอก

เจ้าหน้าที่บังคับอากาศยานไร้คนขับ
๑๖๑๕๐
หลักสูตรที่กองทัพอากาศกำหนดและประสบการณ์ในสายงาน
หรือ พื้นฐานการศึกษาและประสบการณ์ในสายงาน

จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศโท

เจ้าหน้าที่ฝึกหัดบังคับอากาศยานไร้คนขับ
๑๖๑๓๐
หลักสูตรที่กองทัพอากาศกำหนด หรือ
พื้นฐานการศึกษาและประสบการณ์ในสายงาน

พลทหาร - จ่าอากาศตรี

ลูกมือผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับ
๑๖๐๑๐

-๔ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๑๖๑๙๐ (ขัน้ ชำนาญพิเศษ)
เจ้าหน้าที่บังคับอากาศยานไร้คนขับอาวุโส
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ปฏิบัติงานในด้านบังคับอากาศยานไร้คนขับ โดยมีความชำนาญมากเป็นพิเศษ สามารถให้คำปรึกษา
แนะนำ และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถควบคุมดูแลผู้อื่นได้
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและระเบียบปฏิบัติ ตลอดจนมีความชำนาญในการปฏิบัติงาน
ด้านบังคับอากาศยานไร้คนขับดังนี้
๒.๑ ปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ เกี่ ย วกั บ ชนิ ด ของภารกิ จ ความมุ่ งหมาย สภาพอากาศ การข่ าวกรอง
ทางอากาศ คำแนะนำเกี่ยวกับการบิน รายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทางแผนที่ และแผนการบิน
๒.๒ ตรวจก่อนทำการบินว่าระบบอากาศยานไร้คนขับและอุปกรณ์พร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจ เช่น
ตรวจรายการซ่อมบำรุง การชั่งดุล การเติมเชื้อเพลิง ตรวจเครื่องยนต์ ลำตัว พื้นบังคับ ตรวจภายในและภายนอก
เครื่องบิน เกี่ยวกับความเรียบร้อยของกลไกและโครงสร้าง ตรวจสถานีควบคุมภาคพื้น ตรวจสอบการทำงานของ
อุปกรณ์หรือระบบตรวจจับที่ติดตั้งเครื่องบิน
๒.๓ บั งคั บ อากาศยานไร้ค นขั บ เพื่ อ ปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ บั งคั บ เครื่ อ งบิ น ให้ ขั บ เคลื่ อ นวิ่งขึ้ น ลงได้
และบังคับเครื่องบินในอากาศเพื่อปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย
๒.๔ ประสานการปฏิบัติภารกิจกับหน่วยเกี่ยวข้องขณะทำการบิน รายงานการปฏิบัติภารกิจสำเร็จ
ต่อหน่วยเหนือ และรายงานให้ทราบถึงสิ่งที่เกิดขึ้นขณะทำการบินต่อนายทหารการข่าวและนายทหารยุทธการ
๓. คุณสมบัติ
มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจที่ ลึ ก ซึ้ ง ในระเบี ย บปฏิ บั ติ ในด้ า นบั ง คั บ อากาศยานไร้ ค นขั บ อย่ า งดี ยิ่ ง
ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒ การฝึก
ผ่านการทดสอบจากหัวหน้าสายวิทยาการ เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์ ๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
พันจ่าอากาศเอก - พันจ่าอากาศเอก (พิเศษ)

-๕ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๑๖๑๗๐ (ขั้นชำนาญมาก)
เจ้าหน้าที่ชำนาญการบังคับอากาศยานไร้คนขับ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ปฏิ บั ติ งานในด้ านบั งคั บ อากาศยานไร้ค นขั บ โดยมี ค วามชำนาญมาก สามารถให้ ค ำปรึก ษา
แนะนำ และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถควบคุมดูแลผู้อื่นได้
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและระเบียบปฏิบัติ ตลอดจนมีความชำนาญในการปฏิบัติงาน
ด้านบังคับอากาศยานไร้คนขับดังนี้
๒.๑ ปฏิบัติภารกิจ เกี่ยวกับชนิดของภารกิจ ความมุ่งหมาย สภาพอากาศ การข่าวกรองทางอากาศ
คำแนะนำเกี่ยวกับการบิน รายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทางแผนที่ และแผนการบิน
๒.๒ ตรวจก่อนทำการบินว่าระบบอากาศยานไร้คนขับและอุปกรณ์พร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจ เช่น
ตรวจรายการซ่อมบำรุง การชั่งดุล การเติมเชื้อเพลิง ตรวจเครื่องยนต์ ลำตัว พื้นบังคับ ตรวจภายในและภายนอก
เครื่องบิน เกี่ยวกับความเรียบร้อยของกลไกและโครงสร้าง ตรวจสถานีควบคุมภาคพื้น ตรวจสอบการทำงานของ
อุปกรณ์หรือระบบตรวจจับที่ติดตั้งเครื่องบิน
๒.๓ บั งคั บ อากาศยานไร้ ค นขั บ เพื่ อ ปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ บั งคั บ เครื่อ งบิ น ให้ ขั บ เคลื่ อ นวิ่งขึ้ น ลงได้
และบังคับเครื่องบินในอากาศเพื่อปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย
๒.๔ ประสานการปฏิบัติภารกิจกับหน่วยเกี่ยวข้องขณะทำการบิน รายงานการปฏิบัติภารกิจ
สำเร็ จ ต่ อหน่ วยเหนื อ และรายงานให้ ท ราบถึ ง สิ่ ง ที่ เกิ ด ขึ้ น ขณะทำการบิ น ต่ อ นายทหารการข่ า วและ
นายทหารยุทธการ
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบปฏิบัติในด้านบังคับอากาศยานไร้คนขับอย่างดียิ่ง ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒ การฝึก
ผ่านการฝึกงานในหน้าที่ เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์ ๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
พันจ่าอากาศตรี - พันจ่าอากาศเอก

-๖ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๑๖๑๕๐ (ขั้นชำนาญ)
เจ้าหน้าที่บังคับอากาศยานไร้คนขับ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ปฏิบัติงานในด้านบังคับอากาศยานไร้คนขับ โดยมีความชำนาญ ต้องมีการให้คำแนะนำ และควบคุม
กำกับดูแลในบางโอกาส
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ ปฏิบัติภารกิจ เกี่ยวกับชนิดของภารกิจ ความมุ่งหมาย สภาพอากาศ การข่าวกรองทางอากาศ
คำแนะนำเกี่ยวกับการบิน รายละเอียดเกีย่ วกับการเดินทางแผนที่ และแผนการบิน
๒.๒ ตรวจก่อนทำการบินว่าระบบอากาศยานไร้คนขับและอุปกรณ์ พร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจ เช่น
ตรวจรายการซ่ อ มบำรุ ง การชั่ งดุ ล การเติ ม เชื้ อ เพลิ ง ตรวจเครื่ อ งยนต์ ลำตั ว พื้ น บั งคั บ ตรวจภายใน
และภายนอกเครื่อ งบิ น เกี่ ย วกั บ ความเรีย บร้อ ยของกลไกและโครงสร้ าง ตรวจสถานี ค วบคุ ม ภาคพื้ น
ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์หรือระบบตรวจจับที่ติดตั้งเครื่องบิน
๒.๓ บั งคั บ อากาศยานไร้ค นขั บ เพื่ อ ปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ บั งคั บ เครื่อ งบิ น ให้ ขั บ เคลื่ อ นวิ่งขึ้ น ลงได้
และบังคับเครื่องบินในอากาศเพื่อปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย
๒.๔ ประสานการปฏิบัติภารกิจกับหน่วยเกี่ยวข้องขณะทำการบิน รายงานการปฏิบัติภารกิจสำเร็จ
ต่อหน่วยเหนือ และรายงานให้ทราบถึงสิ่งที่เกิดขึ้นขณะทำการบินต่อนายทหารการข่าวและนายทหารยุทธการ
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบปฏิบัติในด้านบังคับอากาศยานไร้คนขับอย่างดียิ่ง ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาไฟฟ้ า, เครื่องกล,
อิเล็กทรอนิกส์ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติทตี่ ้องการ
๓.๒ การฝึก
ผู้ ที่ ไ ม่ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รตามข้ อ ๓.๑.๒ ต้ อ งสำเร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รของ
สายวิทยาการผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับ เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์
๓.๓.๑ ผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องมีประสบการณ์ ในสายงาน
ด้านอากาศยานไร้คนขับติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓.๒ ผู้ที่ได้รับเลขหมายความชำนาญทหารอากาศของจำพวกทหารอื่น หรือจำพวกทหารเดียวกัน
แต่ต่างสาขาจำพวก หากใช้คุณวุฒิการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องสำเร็จการศึกษาหลักสูตรของสายวิทยาการ
ผู้ บั งคั บ อากาศยานไร้ คนขั บ และมี ป ระสบการณ์ ในสายงานด้ านอากาศยานไร้ คนขั บ ติ ดต่ อ กั น มาแล้ ว
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศเอก

-๗ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๑๖๑๓๐ (ขั้นกึ่งชำนาญ)
เจ้าหน้าที่ฝึกหัดบังคับอากาศยานไร้คนขับ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ปฏิบัติงานในด้านบังคับอากาศยานไร้คนขับ โดยต้องการคำแนะนำอย่างละเอียด ต้องมีการควบคุม
และกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ ปฏิบัติภารกิจ เกี่ยวกับชนิดของภารกิจ ความมุ่งหมาย สภาพอากาศ การข่าวกรองทางอากาศ
คำแนะนำเกี่ยวกับการบิน รายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทางแผนที่ และแผนการบิน
๒.๒ ตรวจก่อนทำการบินว่าระบบอากาศยานไร้คนขับและอุปกรณ์ พร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจ เช่น
ตรวจรายการซ่ อ มบำรุง การชั่ งดุ ล การเติ ม เชื้ อ เพลิ ง ตรวจเครื่อ งยนต์ ลำตั ว พื้ น บั งคั บ ตรวจภายใน
และภายนอกเครื่อ งบิ น เกี่ ย วกั บ ความเรีย บร้อ ยของกลไกและโครงสร้ าง ตรวจสถานี ค วบคุ ม ภาคพื้ น
ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์หรือระบบตรวจจับที่ติดตั้งเครื่องบิน
๒.๓ บั งคั บ อากาศยานไร้ค นขั บ เพื่ อ ปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ บั งคั บ เครื่อ งบิ น ให้ ขั บ เคลื่ อ นวิ่งขึ้ น ลงได้
และบังคับเครื่องบินในอากาศเพื่อปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย
๒.๔ ประสานการปฏิบัติภารกิจกับหน่วยเกี่ยวข้องขณะทำการบิน รายงานการปฏิบัติภารกิจสำเร็จ
ต่อหน่วยเหนือ และรายงานให้ทราบถึงสิ่งที่เกิดขึ้นขณะทำการบินต่อนายทหารการข่าวและนายทหารยุทธการ
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นในระเบียบปฏิบตั ิในด้านบังคับอากาศยานไร้คนขับ ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
ผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องสำเร็จการศึกษาหลักสูตรผู้บังคับอากาศยาน
ไร้คนขับจากฝูงฝึกอากาศยานไร้คนขับ หรือหน่วยฝึกบินอากาศยานไร้คนขับของกองทัพอากาศ หรือเทียบเท่า
ผ่านการฝึกบินขั้นต้นและการฝึกปฏิบัติการของฝูงบินอากาศยานไร้คนขับ เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๓ ประสบการณ์
๓.๓.๑ ผู้ ที่ ไม่ ส ำเร็จการศึ กษาหลั กสูตรตามข้อ ๓.๑.๒ และไม่ สำเร็จการฝึกหลั กสูต ร
ตามข้อ ๓.๒ ต้องมีประสบการณ์ในสายงานด้านอากาศยานไร้คนขับติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
๑๒ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓.๒ ผู้ที่ได้รับเลขหมายความชำนาญทหารอากาศของจำพวกทหารอื่น หรือจำพวกทหารเดียวกัน
แต่ต่างสาขาจำพวก หากใช้คุณวุฒิการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องสำเร็จการศึกษาหลักสูตรของสายวิทยาการ
ผู้บั งคั บ อากาศยานไร้ค นขั บ หรือ มี ป ระสบการณ์ ในสายงานด้ านอากาศยานไร้ค นขั บ ติ ด ต่ อ กั น มาแล้ ว
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน เป็นคุณสมบัตทิ ี่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศโท

-๘ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๑๖๐๑๐ (ขั้นลูกมือ)
ลูกมือผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ปฏิบัติงานในด้านบังคับอากาศยานไร้คนขับ โดยต้องการคำแนะนำอย่างละเอียด ต้องมีการควบคุม
และกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ช่วยเหลื อการปฏิ บั ติงานเกี่ยวกับ การบั งคั บ อากาศยานไร้ค นขั บ โดยต้องการคำแนะนำและ
ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ระดับผิวเผินเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านบังคับอากาศยานไร้คนขับ ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
มีพื้นฐานการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒ การฝึก
๓.๓ ประสบการณ์
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
พลทหาร - จ่าอากาศตรี

ความชำนาญทหารอากาศจำพวกทหารควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
เลขหมายจำพวก ๑๗
หน้า
๑๐
๑๑

คำนำ
แผนภูมิ
ความชำนาญทหารอากาศ
ลชทอ.

ชื่อความชำนาญ

๑๗๑๙๐
๑๗๑๗๐
๑๗๑๕๐
๑๗๑๓๐

เจ้าหน้าที่ชำนาญการพิเศษควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
เจ้าหน้าที่ชำนาญการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
เจ้าหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
เจ้าหน้าที่ฝึกหัดควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ

๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

๑๗๒๗๐
๑๗๒๕๐
๑๗๒๓๐

เจ้าหน้าที่ชำนาญการควบคุมจราจรทางอากาศ
เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ
เจ้าหน้าที่ฝึกหัดควบคุมจราจรทางอากาศ

๑๖
๑๗
๑๘

๑๗๓๗๐
๑๗๓๕๐
๑๗๓๓๐
๑๗๐๑๐

เจ้าหน้าที่ชำนาญการยุทธการ
เจ้าหน้าที่ยุทธการ
เจ้าหน้าที่ฝึกหัดยุทธการ
ลูกมือควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ

๑๙
๒๐
๒๑
๒๒

- ๑๐ คำนำ
จำพวกทหารควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
จำพวกทหารควบคุ ม การปฏิ บั ติ ท างอากาศ หมายถึ ง ผู้ ที่ มี ค วามรู้ค วามสามารถในสายงาน
การควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ซึ่งประกอบด้วย
ควบคุมอากาศยานและแจ้งเตือน อันได้แก่ การป้องกันภัยทางอากาศ การพิสูจน์ฝ่ายเป้าหมาย
การควบคุมการบินสกัดกั้น การควบคุมการบินของอากาศยานในเขตป้องกันภัยทางอากาศ แนะนำอากาศยาน
ที่ปฏิบัติภารกิจการป้องกันภัยทางอากาศ การปฏิบัติการและการทำลายเป้าหมาย รวมถึง การประสาน
การปฏิบัติกับหน่วยป้องกันภัยทางอากาศเหล่าทัพ และฝ่ายพลเรือน
บังคับการบิน อันได้แก่ การบริการจราจรทางอากาศ การบริการข่าวสารการบิน การควบคุม
จราจรทางอากาศ และการประสานการปฏิบัติกับบริการจราจรทางอากาศที่เกี่ยวข้อง
ยุ ท ธการ อั น ได้ แ ก่ การวางแผนและกำหนดตารางกิ จ การปฏิ บั ติ ท างอากาศ กำหนดตาราง
และการปล่อยอากาศยาน ตลอดจนการรักษาบันทึกการบิน สมุดข่าวการควบคุมการบิน และระเบียบการบินต่าง ๆ

แผนภูมิจำพวกทหารนายทหารประทวน
พันจ่าอากาศเอก พันจ่าอากาศเอกพิเศษ

เจ้าหน้าที่ชำนาญการพิเศษควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
๑๗๑๙๐
ผ่านการทดสอบจากหัวหน้าสายวิทยาการ

พันจ่าอากาศตรี พันจ่าอากาศเอก

จ่าอากาศตรี จ่าอากาศโท

เจ้าหน้าที่ชำนาญการควบคุมจราจรทางอากาศ
๑๗๒๗๐

เจ้าหน้าที่ชำนาญการยุทธการ
๑๗๓๗๐

การฝึกงานในหน้าที่

การฝึกงานในหน้าที่

การฝึกงานในหน้าที่

เจ้าหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
๑๗๑๕๐

เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ
๑๗๒๕๐

เจ้าหน้าที่ยุทธการ
๑๗๓๕๐

หลักสูตรที่กองทัพอากาศกำหนดและประสบการณ์ในสายงาน
หรือ
พืน้ ฐานการศึกษาและประสบการณ์ในสายงาน

หลักสูตรที่กองทัพอากาศกำหนดและ
ประสบการณ์ในสายงาน หรือ
พื้นฐานการศึกษาและประสบการณ์ในสายงาน

หลักสูตรที่กองทัพอากาศกำหนดและ
ประสบการณ์ในสายงาน หรือ
พื้นฐานการศึกษาและประสบการณ์ในสายงาน

เจ้าหน้าที่ฝึกหัดควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
๑๗๑๓๐

เจ้าหน้าที่ฝึกหัดควบคุมจราจรทางอากาศ
๑๗๒๓๐

เจ้าหน้าที่ฝึกหัดยุทธการ
๑๗๓๓๐

หลักสูตรที่กองทัพอากาศกำหนด หรือ
พื้นฐานการศึกษาและประสบการณ์ในสายงาน

พลทหาร - จ่าอากาศตรี

ลูกมือควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
๑๗๐๑๐

- ๑๑ -

จ่าอากาศตรี จ่าอากาศเอก

เจ้าหน้าที่ชำนาญการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
๑๗๑๗๐

- ๑๒ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๑๗๑๙๐ (ขั้นชำนาญพิเศษ)
เจ้าหน้าที่ชำนาญการพิเศษควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ปฏิบั ติงานการควบคุม อากาศยานและแจ้งเตือน โดยมีความชำนาญมากเป็ นพิ เศษ สามารถ
ให้คำปรึกษาแนะนำและปฏิบัตงิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถควบคุมดูแลผู้อื่นได้ดี
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ ปฏิบัติงานการควบคุมอากาศยานและแจ้งเตือนที่ยุ่งยากซับซ้อน
๒.๒ ช่วยเหลือนายทหารควบคุมการการปฏิบัติทางอากาศในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุม
อากาศยานและแจ้งเตือน
๒.๓ ให้คำแนะนำ และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้ าที่ชำนาญการควบคุมการปฏิบัติ
ทางอากาศ
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจที่ ลึ กซึ้ งในระเบี ยบปฏิ บัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานการควบคุมอากาศยาน
และแจ้งเตือน ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒ การฝึก
ผ่านการทดสอบจากสายวิทยาการ เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
พันจ่าอากาศเอก - พันจ่าอากาศเอก (พิเศษ)

- ๑๓ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๑๗๑๗๐ (ขั้นชำนาญมาก)
เจ้าหน้าที่ชำนาญการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ปฏิบัติงานการควบคุมอากาศยานและแจ้งเตือน โดยมีความชำนาญมาก สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมดูแลผู้อื่นได้
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ ปฏิบัติงานการควบคุมอากาศยานและแจ้งเตือนที่ยุ่งยากซับซ้อน
๒.๒ ช่วยเหลือนายทหารควบคุมการการปฏิบัติทางอากาศในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุม
อากาศยานและแจ้งเตือน
๒.๓ ให้คำแนะนำ และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจที่ ลึ กซึ้ งในระเบี ยบปฏิ บัติ เกี่ ยวกับการปฏิบัติ งานการควบคุ มอากาศยาน
และแจ้งเตือน ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒ การฝึก
ผ่านการฝึกงานในหน้าที่ เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
พันจ่าอากาศตรี - พันจ่าอากาศเอก

- ๑๔ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๑๗๑๕๐ (ขั้นชำนาญ)
เจ้าหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ปฏิ บั ติงานการควบคุมอากาศยานและแจ้งเตื อนที่ ค่อนข้างยุ่งยากได้ และต้องควบคุม กำกับดูแล
ในบางโอกาส
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ ปฏิบัติงานการควบคุมอากาศยานและแจ้งเตือน
๒.๒ ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ชำนาญการควบคุมการการปฏิบัติทางอากาศ
๒.๓ ให้คำแนะนำ และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝึกหัดควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
๓. คุณสมบัติ
มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในระเบี ย บปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง านการควบคุ ม อากาศยาน
และแจ้งเตือนได้ดี ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ สำเร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต ร เหล่ า ทหารต้ น หน จากโรงเรี ย นจ่ า อากาศ
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่าหลักสูตรดังกล่าว เป็นคุณสมบัตทิ ี่จำเป็น
๓.๒ การฝึก
ผู้ ที่ ไม่ ส ำเร็จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รตามข้ อ ๓.๑.๒ ต้ อ งสำเร็จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รการบิ น
ในระบบควบคุมอากาศยานและแจ้งเตือน, หลักสูตรการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศระบบ MANUAL
และระบบอัตโนมัติ เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์
ผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องมีประสบการณ์ในสายงานด้านการควบคุม
อากาศยานและแจ้งเตือนติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศเอก

- ๑๕ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๑๗๑๓๐ (ขั้นกึ่งชำนาญ)
เจ้าหน้าที่ฝึกหัดควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ.
ปฏิบัติงานด้านการควบคุมอากาศยานและแจ้งเตือน โดยต้องการคำแนะนำและควบคุมกำกับดูแล
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ ปฏิบัติงานด้านการควบคุมอากาศยานและแจ้งเตือน ที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
๒.๒ ช่วยเหลือเจ้าหน้าทีค่ วบคุมการการปฏิบัติทางอากาศ
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานด้านการควบคุมอากาศยานและแจ้งเตือน
ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า และมีความรู้พื้นฐาน
ด้านคอมพิวเตอร์ เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
ผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องสำเร็จหลักสูตรการบินในระบบควบคุม
อากาศยานและแจ้งเตือน, หลักสูตรการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศระบบ MANUAL และระบบอัตโนมัติ
เป็นคุณสมบัติทตี่ ้องการ
๓.๓ ประสบการณ์
๓.๓.๑ ผู้ ที่ ไม่ ส ำเร็จการศึ ก ษาหลั ก สู ต รตามข้ อ ๓.๑.๒ และไม่ ส ำเร็จ การฝึ ก หลั ก สูต ร
ตามข้อ ๓.๒ ต้องมี ประสบการณ์ ในสายงานด้านการควบคุม อากาศยานและแจ้งเตือนติดต่อกัน มาแล้ว
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓.๒ ผู้ที่ได้รับเลขหมายความชำนาญทหารอากาศของจำพวกทหารอื่น หรือจำพวกทหาร
เดี ย วกั น แต่ ต่ า งสาขาจำพวก หากใช้ คุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาตามข้ อ ๓.๑.๒ ต้ อ งมี ป ระสบการณ์ ในสายงาน
ด้านการควบคุมอากาศยานและแจ้งเตือนติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศโท

- ๑๖ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๑๗๒๗๐ (ขั้นชำนาญมาก)
เจ้าหน้าที่ชำนาญการควบคุมจราจรทางอากาศ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ปฏิบัติงานด้านการควบคุมจราจรทางอากาศ และการบริการข่าวสารการบิน โดยมีความชำนาญมาก
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมดูแลผู้อื่นได้
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ ปฏิบัติงานด้านการควบคุมจราจรทางอากาศ และการบริการข่าวสารการบิน
๒.๒ ช่ ว ยเหลื อ นายทหารควบคุ ม การปฏิ บั ติ ท างอากาศในการปฏิ บั ติ งานด้ า นการควบคุ ม
จราจรทางอากาศ และการบริการข่าวสารการบิน
๒.๓ ให้คำแนะนำ และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งในระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการควบคุมจราจรทางอากาศ
และการบริการข่าวสารการบิน ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒ การฝึก
ผ่านการฝึกงานในหน้าที่ เป็นคุณสมบัติทจี่ ำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
พันจ่าอากาศตรี - พันจ่าอากาศเอก

- ๑๗ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๑๗๒๕๐ (ขั้นชำนาญ)
เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ปฏิบัติงานด้านการควบคุมจราจรทางอากาศ และการบริการข่าวสารการบิน ที่ค่อนข้างยุ่งยากได้
และต้องควบคุม กำกับดูแลในบางโอกาส
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ ปฏิบัติงานด้านการควบคุมจราจรทางอากาศ และการบริการข่าวสารการบิน
๒.๒ ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ชำนาญการควบคุมจราจรทางอากาศ
๒.๓ ให้คำแนะนำ และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝึกหัดควบคุมจราจรทางอากาศ
๓. คุณสมบัติ
มี ความรู้ ความเข้ าใจในระเบี ยบปฏิ บั ติ เกี่ ยวกั บการปฏิ บั ติ งานด้ านการควบคุ มจราจรทางอากาศ
และการบริการข่าวสารการบิน ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ สำเร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต ร เหล่ า ท หารต้ น หน จากโรงเรี ย นจ่ า อากาศ
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่าหลักสูตรดังกล่าว เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
ผู้ ที่ ไ ม่ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รตามข้ อ ๓ .๑.๒ ต้ อ งสำเร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต ร
การควบคุมจราจรทางอากาศ เป็นคุณสมบัติทจี่ ำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์
ผู้ ที่ ไ ม่ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รตามข้ อ ๓.๑.๒ ต้ อ งมี ป ระสบการณ์ ในสายงาน
ด้านการควบคุมจราจรทางอากาศ หรือการบริการข่าวสารการบินติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี
เป็นคุณสมบัตทิ ี่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศเอก

- ๑๘ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๑๗๒๓๐ (ขัน้ กึง่ ชำนาญ)
เจ้าหน้าที่ฝึกหัดควบคุมจราจรทางอากาศ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ปฏิบัติงานด้านการควบคุมจราจรทางอากาศ และการบริการข่าวสารการบิน โดยต้องการคำแนะนำ
และควบคุม กำกับ ดูแล
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ ปฏิบัติงานด้านการควบคุมจราจรทางอากาศ และการบริการข่าวสารการบินที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
๒.๒ ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ
๓. คุณสมบัติ
มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง านด้ า นการควบคุ ม จราจรทางอากาศ
และการบริการข่าวสารการบิน ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า และมีความรู้พื้นฐาน
ด้านคอมพิวเตอร์ เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
ผู้ ที่ ไ ม่ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รตามข้ อ ๓ .๑.๒ ต้ อ งสำเร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต ร
การควบคุมจราจรทางอากาศ เป็นคุณสมบัติทตี่ ้องการ
๓.๓ ประสบการณ์
๓.๓.๑ ผู้ ที่ ไม่ ส ำเร็จการศึ ก ษาหลั กสู ตรตามข้ อ ๓.๑.๒ และไม่ สำเร็จการฝึกหลัก สูต ร
ตามข้อ ๓.๒ ต้องมีประสบการณ์ ในสายงานด้านการควบคุมจรทางอากาศ หรือการบริการข่าวสารการบิน
ติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน
๓.๓.๒ ผู้ที่ได้รับเลขหมายความชำนาญทหารอากาศของจำพวกทหารอื่น หรือจำพวกทหาร
เดี ย วกั น แต่ ต่ า งสาขาจำพวก หากใช้ คุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาตามข้ อ ๓.๑.๒ ต้ อ งมี ป ระสบการณ์ ในสายงาน
ด้านการควบคุมจราจรทางอากาศ หรือการบริการข่าวสารการบินติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
๙๐ วัน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศโท

- ๑๙ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๑๗๓๗๐ (ขั้นชำนาญมาก)
เจ้าหน้าที่ชำนาญการยุทธการ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ปฏิ บั ติ งานด้ านการยุ ทธการ ติ ดตามการปฏิ บั ติ ทางอากาศ และสรุปผลการปฏิ บั ติ ทางอากาศได้
โดยมีความชำนาญมาก สามารถให้คำปรึกษาแนะนำและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถ
ควบคุมดูแลผู้อื่นได้ดี
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ ร่างคำสั่งยุทธการย่อยที่เป็นการใช้กำลังทางอากาศขนาดใหญ่ได้
๒.๒ ช่วยเหลือนายทหารวางแผนการยุทธ, นายทหารยุทธการ, นายทหารการฝึก ในการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการจัดทำคำสั่งยุทธการย่อย, ตารางการประจำวัน, ระเบียบการบินต่าง ๆ
๒.๓ ให้คำแนะนำ และควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ขั้นชำนาญงานยุทธการ
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจที่ ลึกซึ้งในระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขั้นชำนาญการยุทธการ
ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒ การฝึก
ผ่านการฝึกงานในหน้าที่ เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
พันจ่าอากาศตรี - พันจ่าอากาศเอก

- ๒๐ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๑๗๓๕๐ (ขั้นชำนาญ)
เจ้าหน้าที่ยุทธการ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ปฏิ บั ติงานด้านการยุท ธการและสรุป ผลการปฏิ บัติ ท างอากาศ ติ ดตามการปฏิ บั ติท างอากาศ
ที่ค่อนข้างยุ่งยากได้ และต้องควบคุม กำกับ ดูแล ในบางโอกาส
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ ปฏิบัติงานด้านการยุทธการ
๒.๒ ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ชำนาญการยุทธการ
๒.๓ ให้คำแนะนำ และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝึกหัดยุทธการ
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการยุทธการได้ดี ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติทจี่ ำเป็น
๓.๑.๒ สำเร็ จ การศึ ก ษาห ลั ก สู ต ร เหล่ า ทหารต้ น หน จากโรงเรี ย นจ่ า อากาศ
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่าหลักสูตรดังกล่าว เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
ผู้ ที่ ไม่ ส ำเร็จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รตามข้ อ ๓.๑.๒ ต้ อ งสำเร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รการบิ น
ในระบบควบคุมอากาศยานและแจ้ งเตือน, หลักสูตรการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศระบบ MANUAL
และระบบอัตโนมัติ เป็นคุณสมบัตทิ ี่จำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์
ผู้ ที่ ไ ม่ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รตามข้ อ ๓.๑.๒ ต้ อ งมี ป ระสบการณ์ ในสายงาน
ด้านการควบคุมอากาศยานและแจ้งเตือนติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี เป็นคุณสมบัติทจี่ ำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศเอก

- ๒๑ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๑๗๓๓๐ (ขั้นกึ่งชำนาญ)
เจ้าหน้าที่ฝึกหัดยุทธการ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ปฏิบัติงานด้านการยุทธการโดยต้องการคำแนะนำและควบคุม กำกับ ดูแล
๒. หน้าที่และความรับผิดชอบ
๒.๑ ปฏิบัติงานด้านการยุทธการที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
๒.๒ ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ยุทธการขัน้ ชำนาญ
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการยุทธการ ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า และมีความรู้พื้นฐาน
ด้านคอมพิวเตอร์ เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
ผู้ ที่ ไม่ ส ำเร็จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รตามข้ อ ๓.๑.๒ ต้ อ งสำเร็จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รการบิ น
ในระบบควบคุมอากาศยานและแจ้ งเตือน, หลักสูตรการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศระบบ MANUAL
และระบบอัตโนมัติ เป็นคุณสมบัติทตี่ ้องการ
๓.๓ ประสบการณ์
๓.๓.๑ ผู้ ที่ ไม่ ส ำเร็จการศึ ก ษาหลั กสู ตรตามข้ อ ๓.๑.๒ และไม่ สำเร็จการฝึกหลัก สูต ร
ตามข้อ ๓.๒ ต้องมีประสบการณ์การปฏิบัติงานควบคุมและแจ้งเตือนติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
๑๒ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓.๒ ผู้ที่ได้รับเลขหมายความชำนาญทหารอากาศของจำพวกทหารอื่น หรือจำพวกทหาร
เดี ยวกั นแต่ ต่ า งสาขาจำพวก หากใช้ คุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาตามข้ อ ๓.๑.๒ ต้ อ งมี ป ระสบการณ์ ในสายงาน
ด้านการควบคุมอากาศยานและแจ้งเตือนติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศโท

- ๒๒ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๑๗๐๑๐ (ขั้นลูกมือ)
ลูกมือควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ โดยต้องการคำแนะนำอย่างละเอียด
และควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ช่ วยเหลื อ การปฏิ บั ติ งานเกี่ ย วกั บ การควบคุ ม การปฏิ บั ติ ท างอากาศ โดยต้ อ งการคำแนะนำ
และควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ระดับผิวเผินเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
มีพื้นฐานการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒ การฝึก
๓.๓ ประสบการณ์
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
พลทหาร - จ่าอากาศตรี

ความชำนาญทหารอากาศจำพวกทหารปฏิบัติการทางอวกาศ
เลขหมายจำพวก ๑๘
คำนำ
แผนภูมิ
ความชำนาญทหารอากาศ
ลชทอ.
ชื่อความชำนาญ
๑๘๑๗๐
๑๘๑๕๐
๑๘๑๓๐
๑๘๐๑๐

เจ้าหน้าที่ชำนาญการปฏิบัติการทางอวกาศ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการทางอวกาศ
เจ้าหน้าที่ฝึกหัดปฏิบัติการทางอวกาศ
ลูกมือปฏิบัติการทางอวกาศ

หน้า
24
25

26
27
28
29

- ๒๔ คำนำ
จำพวกทหารปฏิบัติการทางอวกาศ
จำพวกทหารปฏิ บั ติ ก ารทางอวกาศ หมายถึ ง ผู้ ที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถในหน้ าที่
ทางด้ า นการปฏิ บั ติ ก ารทางอวกาศ ได้ แ ก่ การปฏิ บั ติ ก ารทางอวกาศ การเฝ้ า ระวั ง ทางอวกาศ
การลาดตระเวนและเฝ้าตรวจทางอวกาศ และการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจทางอวกาศ โดยดำเนินการ
เกี่ ย วกั บ แผนและการพั ฒ นากิ จ การอวกาศ กรรมวิ ธี ข้ อ มู ล ทางอวกาศ การจั ด ทำฐานข้ อ มู ล ดาวเที ย ม
และวั ต ถุ อ วกาศ การปฏิ บั ติ ก ารโดยใช้ ร ะบบปฏิ บั ติ ก ารดาวเที ย มและระบบตรวจจั บ ภาคอวกาศ
การจัดทำฐานข้อมูลทางอวกาศ การเตรียมกำลังพล ยุทโธปกรณ์ การซ่อมบำรุง สร้าง ผลิต ระบบปฏิบัติการ
ทางอวกาศ และการพัสดุ รวมถึงการประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานภายในและภายนอกกองทัพอากาศ

- ๒๕ แผนภูมิจำพวกทหารนายทหารประทวน

พันจ่าอากาศตรี - พันจ่าอากาศเอก

เจ้าหน้าที่ชำนาญการปฏิบัติการทางอวกาศ
๑๘๑๗๐

การฝึกงานในหน้าที่ หรือ
พื้นฐานการศึกษาและประสบการณ์ในสายงาน

จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศเอก

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการทางอวกาศ
๑๘๑๕๐

หลักสูตรที่กองทัพอากาศกำหนดและประสบการณ์ในสายงาน
หรือ พื้นฐานการศึกษาและประสบการณ์ในสายงาน

จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศโท

เจ้าหน้าที่ฝึกหัดปฏิบัติการทางอวกาศ
๑๘๑๓๐

หลักสูตรที่กองทัพอากาศกำหนด หรือ
พื้นฐานการศึกษาและประสบการณ์ในสายงาน

พลทหาร - จ่าอากาศตรี

ลูกมือปฏิบัติการทางอวกาศ
๑๘๐๑๐

- 26 ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๑๘๑๗๐ (ขัน้ ชำนาญมาก)
เจ้าหน้าที่ชำนาญการปฏิบัติการทางอวกาศ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานด้านปฏิบัติการทางอวกาศ โดยมี ความชำนาญมาก สามารถ
ให้คำปรึกษาแนะนำและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถควบคุมดูแลผู้อื่นได้ดี
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานด้านปฏิบัติการทางอวกาศที่ยุ่งยากซับซ้อน
๒.๒ ช่ ว ยเหลื อ นายทหารปฏิ บ ั ติ ก ารทางอวกาศในการปฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ การใช้ ง าน
อุ ป กรณ์ ใ นสายงานด้ า นปฏิ บั ติ ก ารทางอวกาศ
๒.๓ ให้คำแนะนำ และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการทางอวกาศ
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจอย่างดีในระเบี ยบปฏิบัติเกี่ยวกับงานในสายงานด้านปฏิบั ติการทางอวกาศ
ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ สำเร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง หรื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย่ า งอื่ น
ที่เที ยบเท่าได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
ที่ หน่ วยหั วหน้ าสายวิทยาการพิ จารณาเห็ นว่าเหมาะสมกับหน้ าที่ ความรับผิ ดชอบและลั กษณะงานที่ ปฏิ บั ติ
เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
ผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องผ่านการฝึกงานในหน้าที่ เป็นคุณสมบัติ
ที่จำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์
ผู้ที่ ได้รับเลขหมายความชำนาญทหารอากาศของจำพวกทหารอื่น หรือจำพวกทหารเดียวกัน
แต่ต่างสาขาจำพวก หากใช้คุณวุฒิการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องมีประสบการณ์ในสายงานด้านปฏิบัติการทางอวกาศ
ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
พันจ่าอากาศตรี - พันจ่าอากาศเอก

- 27 ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๑๘๑๕๐ (ขั้นชำนาญ)
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการทางอวกาศ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์ ในสายงานด้านปฏิบัติการทางอวกาศที่ ค่อนข้างยุ่งยากได้
และต้องควบคุม กำกับดูแลในบางโอกาส
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานด้านปฏิบัติการทางอวกาศ
๒.๒ ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ชำนาญการปฏิบัติการทางอวกาศ
๒.๓ ให้คำแนะนำ และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝึกหัดปฏิบัติการทางอวกาศ
๓. คุณสมบัติ
มี ความรู้ความเข้าใจในระเบี ยบปฏิบั ติ เกี่ยวกับงานในสายงานด้านปฏิบั ติก ารทางอวกาศได้ดี
ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ สำเร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รประกาศนีย บัต รวิช าชีพ หรือ คุณ วุฒ ิอ ย่า งอื ่น
ที่เ ทีย บเท่า ได้ใ นระดับ เดีย วกัน ในสาขาวิชาวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ ห น่ วยหัวหน้าสายวิท ยาการ
พิจารณาเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าทีค่ วามรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๑.๓ สำเร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต ร เหล่ า ทหารสื่ อ สาร หรื อ เหล่ า ทหารช่ า งอากาศ
จากโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่าหลักสูตรดังกล่าว เป็นคุณสมบัติทตี่ ้องการ
๓.๒ การฝึก
ผู้ที่ ไม่สำเร็จการศึ กษาหลั กสูตรตามข้อ ๓.๑.๒ และ ๓.๑.๓ ต้องสำเร็จการศึกษาหลักสูตร
ของสายวิทยาการปฏิบัติการทางอวกาศ เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์
๓.๓.๑ ผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒ และ ๓.๑.๓ ต้องมีประสบการณ์
ในสายงานด้านปฏิบัติการทางอวกาศติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓.๒ ผู้ที่ได้รับเลขหมายความชำนาญทหารอากาศของจำพวกทหารอื่น หรือจำพวกทหารเดียวกัน
แต่ต่างสาขาจำพวก หากใช้คุณวุฒิการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องมีประสบการณ์ในสายงานด้านปฏิบัติการทางอวกาศ
ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศเอก

- ๒๘ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๑๘๑๓๐ (ขั้นกึ่งชำนาญ)
เจ้าหน้าทีฝ่ กึ หัดปฏิบัติการทางอวกาศ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานด้านปฏิบัติการทางอวกาศ โดยต้องการคำแนะนำ และควบคุ ม
กำกับดูแล
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานด้านปฏิบัติการทางอวกาศที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
๒.๒ ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ปฏิบัตกิ ารทางอวกาศ
๓. คุณสมบัติ
มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง านในสายงานด้ า นปฏิ บั ติ ก ารทางอวกาศ
ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ สำเร็จการศึ กษาหลักสูต รมั ธยมศึกษาตอนปลาย หรือเที ยบเท่ า เป็ น คุณ สมบั ติ
ที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
ผู้ ที่ ไม่ ส ำเร็จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รตามข้ อ ๓.๑.๒ ต้ อ งสำเร็จ หลั ก สู ต รของสายวิ ท ยาการ
ปฏิบัตกิ ารทางอวกาศ เป็นคุณสมบัติทตี่ ้องการ
๓.๓ ประสบการณ์
๓.๓.๑ ผู้ ที่ ไม่ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รตามข้ อ ๓.๑.๒ และไม่ ส ำเร็ จ การฝึ ก หลั ก สู ต ร
ตามข้ อ ๓.๒ ต้ องมี ป ระสบการณ์ ในสายงานด้านปฏิ บั ติ การทางอวกาศติ ด ต่อ กัน มาแล้วเป็ น ระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓.๒ ผู้ที่ได้รับเลขหมายความชำนาญทหารอากาศของจำพวกทหารอื่น หรือจำพวกทหารเดียวกัน
แต่ต่างสาขาจำพวก หากใช้คุณวุฒิการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องมีประสบการณ์ในสายงานด้านปฏิบัติการทางอวกาศ
ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศโท

- ๒๙ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๑๘๐๑๐ (ขั้นลูกมือ)
ลูกมือปฏิบัติการทางอวกาศ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
เป็ น ลู กมื อ ปฏิบั ติงานเกี่ ยวกับงานในสายงานด้านปฏิบั ติการทางอวกาศ ตามที่ ได้รับมอบหมาย
โดยต้องการคำแนะนำและควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ช่ ว ยเหลื อ ในการปฏิ บั ติ งานเกี่ ย วกั บ งานในสายงานด้ านปฏิ บั ติ ก ารทางอวกาศ โดยต้ อ งการ
คำแนะนำ และควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด
๓. คุณสมบัติ
มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง านในสายงานด้ า นปฏิ บั ติ ก ารทางอวกาศ
ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒ การฝึก
๓.๓ ประสบการณ์ ๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
พลทหาร - จ่าอากาศตรี

ความชำนาญทหารอากาศจำพวกทหารนิรภัย
เลขหมายจำพวก ๒๔

หน้า
๓๑
๓๒

คำนำ
แผนภูมิ
ความชำนาญทหารอากาศ
ลชทอ.

ชื่อความชำนาญ

๒๔๑๗๐
๒๔๑๕๐
๒๔๑๓๐
๒๔๐๑๐

เจ้าหน้าที่ชำนาญการนิรภัย
เจ้าหน้าที่นิรภัย
เจ้าหน้าที่ฝึกหัดนิรภัย
ลูกมือนิรภัย

๓๓
๓๔
๓๕
๓๖

- ๓๑ คำนำ
จำพวกทหารนิรภัย
จำพวกทหารนิรภัย หมายถึง ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสายงานนิรภัย ได้แก่ การดำเนินกิจกรรม
ป้องกันอุบัติเหตุ การส่งเสริมความปลอดภัย การตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัย การรายงานอันตราย
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การให้การศึกษาอบรมนิรภัยการบินและภาคพื้น การวิเคราะห์ข้อมูลนิรภัย
การสอบสวน และการวิเคราะห์หาสาเหตุอุบัติเหตุการบินและภาคพื้น

- ๓๒ แผนภูมิจำพวกทหารนายทหารประทวน

พันจ่าอากาศตรี - พันจ่าอากาศเอก

เจ้าหน้าที่ชำนาญการนิรภัย
๒๔๑๗๐

การฝึกงานในหน้าที่ หรือ
พื้นฐานการศึกษาและประสบการณ์ในสายงาน

จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศเอก

เจ้าหน้าที่นิรภัย
๒๔๑๕๐

หลักสูตรที่กองทัพอากาศกำหนดและประสบการณ์ในสายงาน
หรือ พื้นฐานการศึกษาและประสบการณ์ในสายงาน

จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศโท

เจ้าหน้าที่ฝึกหัดนิรภัย
๒๔๑๓๐

หลักสูตรที่กองทัพอากาศกำหนด หรือ
พื้นฐานการศึกษาและประสบการณ์ในสายงาน

พลทหาร - จ่าอากาศตรี

ลูกมือนิรภัย
๒๔๐๑๐

- ๓๓ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๒๔๑๗๐ (ขั้นชำนาญมาก)
เจ้าหน้าที่ชำนาญการนิรภัย
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับนิรภัย โดยมีความชำนาญมาก สามารถปฏิบัติงานและควบคุมดูแลผู้อื่น ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ ปฏิ บั ติ งานเกี่ ยวกับ นิ รภั ย และควบคุ ม ดู แลการดำเนิ น กิจ กรรมนิ รภั ยภายในเขตพื้ น ที่
ของส่วนราชการและสาขานิรภัยที่รับผิดชอบ
๒.๒ ตรวจสำรวจนิรภัยของส่วนราชการและสาขานิรภัยที่รับผิดชอบ
๒.๓ รายงานอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการที่รับผิดชอบ
๒.๔ รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมนิรภัยของส่วนราชการที่รับผิดชอบ
๒.๕ เสนอแนะผูบ้ ังคับบัญชาในการดำเนินกิจกรรมนิรภัยของหน่วย
๒.๖ ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือนายทหารนิรภัยหรือนายทหารสัญญาบัตรที่รับผิดชอบงานนิรภัย
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจอย่างเชี่ยวชาญในระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับสายงานนิรภัย ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาเครื่องกล, ยานยนต์,
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, พาณิชยการ, คอมพิวเตอร์, วิจิตรศิลป์, ศิลป์ประยุกต์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
งานนิรภัย เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
ผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องผ่านการฝึกงานในหน้าที่ เป็นคุณสมบัติ
ที่จำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์
ผู้ที่ ได้รับเลขหมายความชำนาญทหารอากาศของจำพวกทหารอื่น หรือจำพวกทหารเดียวกัน
แต่ต่างสาขาจำพวก หากใช้คุณ วุฒิ การศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องมี ประสบการณ์ ในสายงานด้านนิรภั ย
ติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
พันจ่าอากาศตรี - พันจ่าอากาศเอก

- ๓๔ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๒๔๑๕๐ (ขั้นชำนาญ)
เจ้าหน้าที่นิรภัย
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ปฏิบัตงิ านเกี่ยวกับนิรภัยที่ค่อนข้างซับซ้อน และต้องควบคุม กำกับดูแลในบางโอกาส
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ รับผิดชอบงานธุรการเกี่ยวกับการรวบรวมและเก็บรักษาเอกสาร ระเบียบ คำสั่ง ข้อมูล สถิติ
ด้านนิรภัย ใบแบบบันทึก ใบแบบรายงาน และแจกจ่ายสื่ออุปกรณ์ที่ใช้ดำเนินงานนิรภัย
๒.๒ ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ชำนาญการนิรภัยในการตรวจสำรวจนิรภัย จัดทำรายงานอุบัติเหตุ
และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรายงานอันตราย
๒.๓ ให้คำแนะนำ และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝึกหัดนิรภัย
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดีในระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับสายงานนิรภัย ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาเครื่องกล, ยานยนต์, ไฟฟ้า
และอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ , พาณิ ช ยการ, คอมพิ ว เตอร์, วิจิ ต รศิ ล ป์ , ศิ ล ป์ ป ระยุ ก ต์ และอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
งานนิรภัย เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๑.๓ สำเร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รโรงเรี ย นจ่ า อากาศ กรมยุ ท ธศึ ก ษาทหารอากาศ
หรือเทียบเท่าหลักสูตรดังกล่าว เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
ผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒ และ ๓.๑.๓ ต้องสำเร็จการศึกษาหลักสูตร
ของสายวิทยาการนิรภัยกำหนด เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์
๓.๓.๑ ผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒ และ ๓.๑.๓ ต้องมีประสบการณ์
ในสายงานด้านนิรภัยติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓.๒ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ เลขหมายความชำนาญทหารอากาศของจำพวกทหารอื่ น หรื อ
จำพวกทหารเดียวกันแต่ต่างสาขาจำพวก
3.3.2.1 ผู้ ที่ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รตามข้ อ 3.1.2 ต้ อ งสำเร็ จ การศึ ก ษา
หลั ก สู ต รของสายวิ ทยาการนิ รภั ยกำหนด และมี ป ระสบการณ์ ใ นสายงานด้ า นนิ ร ภั ย ติ ด ต่ อ กั น มาแล้ ว
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
3.3.2.2 ผู้ ที่ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รตามข้ อ 3.1.3 ต้ อ งสำเร็ จ การศึ ก ษา
หลักสูตรของสายวิทยาการนิรภัยกำหนด เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศเอก

- ๓๕ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๒๔๑๓๐ (ขั้นกึ่งชำนาญ)
เจ้าหน้าที่ฝึกหัดนิรภัย
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับนิรภัย โดยต้องการคำแนะนำ และควบคุม กำกับดูแล
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสายงานนิรภัย
๒.๒ ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่นิรภัย
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับสายงานนิรภัย ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
ผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องสำเร็จการศึกษาหลักสูตรเจ้าหน้าที่
นิรภัย เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๓ ประสบการณ์
๓.๓.๑ ผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ และไม่สำเร็จการฝึกหลักสูตรตามข้อ ๓.๒
ต้ อ งมี ป ระสบการณ์ ในสายงานด้ า นนิ ร ภั ย ติ ด ต่ อ กั น มาแล้ ว เป็ น ระยะเวลาไม่ น้ อ ยกว่ า ๑ ๒ เดื อ น
เป็นคุณสมบัตทิ ี่จำเป็น
๓.๓.๒ ผู้ที่ได้รับเลขหมายความชำนาญทหารอากาศของจำพวกทหารอื่น หรือจำพวกทหารเดียวกัน
แต่ ต่ างสาขาจำพวก หากใช้ คุ ณ วุฒิ ก ารศึ ก ษาตามข้ อ ๓.๑.๒ ต้ อ งมี ป ระสบการณ์ ในสายงานด้ านนิ รภั ย
ติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อืน่ ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศโท

- ๓๖ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๒๔๐๑๐ (ขั้นลูกมือ)
ลูกมือนิรภัย
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสายงานนิรภัย โดยต้องการคำแนะนำอย่างละเอียด และควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ช่วยเหลือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานนิรภัย โดยต้องการคำแนะนำและควบคุม ดูแล
อย่างใกล้ชิด
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ระดับผิวเผินเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานนิรภัย ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
มี พื้ น ฐานการศึ ก ษาระดั บ มั ธยมศึ ก ษาตอนต้ น หรือ เที ย บเท่ า เป็ น คุ ณ สมบั ติ ที่ จ ำเป็ น
๓.๒ การฝึก
๓.๓ ประสบการณ์
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
พลทหาร - จ่าอากาศตรี

ความชำนาญทหารอากาศจำพวกทหารอุตุนิยมวิทยา
เลขหมายจำพวก ๒๕

หน้า
๓๘
๓๙

คำนำ
แผนภูมิ
ความชำนาญทหารอากาศ
ลชทอ.

ชื่อความชำนาญ

๒๕๑๗๐
๒๕๑๕๐
๒๕๑๓๐
๒๕๐๑๐

เจ้าหน้าที่ชำนาญการอุตุนิยมวิทยา
เจ้าหน้าที่อุตุนิยมวิทยา
เจ้าหน้าที่ฝึกหัดอุตุนิยมวิทยา
ลูกมืออุตุนิยมวิทยา

๔๐
๔๑
๔๒
๔๓

- ๓๘ คำนำ
จำพวกทหารอุตุนิยมวิทยา
จำพวกทหารอุตุนิยมวิทยา หมายถึง ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจอากาศ การรับ - ส่งข้อมูลข่าวอากาศ
การดำเนินกรรมวิธีข้อมูลข่าวอากาศ การจัดทำแผนภูมิและแผนที่อากาศ การวิเคราะห์และการพยากรณ์อากาศ
การจัดทำข้อมูลและสถิติภูมิอากาศ การบริการข้อมูลข่าวอากาศ การศึกษาค้นคว้า และวิจัยเกี่ยวกับสภาพอากาศ
การซ่อมสร้าง การติดตั้ง การปรับเทียบมาตรฐาน และการบำรุงรักษาเครื่องมือตรวจอากาศ

- ๓๙แผนภูมิจำพวกทหารนายทหารประทวน

พันจ่าอากาศตรี - พันจ่าอากาศเอก

เจ้าหน้าที่ชำนาญการอุตุนิยมวิทยา
๒๕๑๗๐

การฝึกงานในหน้าที่ หรือ
พื้นฐานการศึกษาและประสบการณ์ในสายงาน

จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศเอก
อากาศเอก

เจ้าหน้าที่อุตุนิยมวิทยา
๒๕๑๕๐

หลักสูตรที่กองทัพอากาศกำหนดและประสบการณ์ในสายงาน
หรือ พื้นฐานการศึกษาและประสบการณ์ในสายงาน

จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศโท
เอก

เจ้าหน้าที่ฝึกหัดอุตุนิยมวิทยา
๒๕๑๓๐

หลักสูตรที่กองทัพอากาศกำหนด หรือ
พื้นฐานการศึกษาและประสบการณ์ในสายงาน

พลทหาร - จ่าอากาศตรี

ลูกมืออุตุนิยมวิทยา
๒๕๐๑๐

- ๔๐ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๒๕๑๗๐ (ขั้นชำนาญมาก)
เจ้าหน้าที่ชำนาญการอุตุนิยมวิทยา
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
มีความชำนาญในการตรวจอากาศ จัดทำแผนที่อากาศ และแผนภูมิต่าง ๆ วิเคราะห์ พยากรณ์
และแจ้งเตือนสภาพอากาศ ให้บริการข่าวอากาศ และบรรยายสรุปข่าวอากาศ
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีทางอุตุนิยมวิทยา สามารถปฏิบัติงานด้านอุตุนิยมวิทยา ดังนี้
๒.๑ ตรวจอากาศ ทั้งการตรวจอากาศผิวพื้น และการตรวจอากาศชั้นบน
๒.๒ รวบรวมข่าวสารประกอบอุตุนิยมวิทยา บันทึก และรายงาน รวมทั้งการเข้ารหัส และแปลรหัส
ข้อมูลข่าวอากาศ
๒.๓ วิเคราะห์ และจัดทำแผนที่อากาศ และแผนภูมิเทอร์โมไดนามิกส์
๒.๔ พยากรณ์ อากาศ โดยวิเ คราะห์ จากแผนที่ อากาศ และแผนภู มิต่าง ๆ พิ จารณาตัวการ
ทางอุตุนิยมวิทยา สถิติภูมิอากาศ และสภาพทางภูมิศาสตร์ คาดหมายลักษณะอากาศทั้งในระยะสั้น และระยะยาว
๒.๕ บริการข่าวอากาศ และบรรยายสรุปสภาพอากาศ เพื่อสนับสนุนการวางแผน การปฏิบัติการ
ทางอากาศ รวมทั้งติดตามและแจ้งเตือนล่วงหน้า เมื่อจะมีสภาพอากาศรุนแรงเกิดขึ้น
๒.๖ กำหนด และมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ลูกมือข่าวอากาศ เจ้าหน้าที่ฝึกหัดข่าวอากาศ
และเจ้าหน้าที่ข่าวอากาศ รวมทั้งการให้คำแนะนำ ควบคุม และประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ข่าวอากาศ
๓. คุณสมบัติ
มีความรูค้ วามเข้าใจที่ลึกซึ้งในระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับระบบอุตุนิยมวิทยา ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
สังคมศึกษา เทคโนโลยีทางการศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับสายงานอุตุนิยมวิทยา เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
ผู้ที่ ไม่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องผ่านการฝึกงานในหน้าที่ เป็ นคุณสมบั ติ
ที่จำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์
ผู้ที่ได้รับเลขหมายความชำนาญทหารอากาศของจำพวกทหารอื่น หรือจำพวกทหารเดียวกัน
แต่ต่างสาขาจำพวก หากใช้คุณวุฒิ การศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องมีประสบการณ์ ในสายงานด้านอุตุนิยมวิทยา
ติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
พันจ่าอากาศตรี - พันจ่าอากาศเอก

- ๔๑ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๒๕๑๕๐ (ขั้นชำนาญ)
เจ้าหน้าที่อุตุนิยมวิทยา
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
มี ความชำนาญในการตรวจอากาศ แปรรหั สข้อมูลทางอุตุนิ ยมวิท ยา ลงข้อมู ลอุตุนิยมวิท ยา
บนแผนที่ อากาศ รั บ-ส่ งข้ อมู ลข่ าวอากาศ รวบรวมและบั นทึ กข่ าวสารประกอบทางอุ ตุ นิ ยมวิ ทยา สามารถ
จัดเตรียมและใช้เครือ่ งมือตรวจอากาศ ทั้งการตรวจอากาศผิวพื้น และการตรวจอากาศชั้นบนได้ถูกต้อง
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ และทฤษฎีทางอุตุนิยมวิทยา สามารถปฏิบัติงานด้านอุตุนิยมวิทยาดังนี้
๒.๑ ตรวจอากาศ ทั้งการตรวจอากาศผิวพื้น และการตรวจอากาศชั้นบน
๒.๒ รวบรวมข่าวสารประกอบอุตุนิยมวิทยา บันทึก และรายงานได้ถูกต้อง
๒.๓ เข้ารหัส แปลรหัส ในการแลกเปลี่ยน และรับ-ส่งข้อมูลข่าวอากาศ
๒.๔ ลงข้อมูลอุตุนิยมวิทยาบนแผนที่อากาศ และแผนภูมิต่าง ๆ
๒.๕ ให้คำแนะนำ ควบคุม และประเมินค่า ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝึกหัดข่าวอากาศ
และลูกมือข่าวอากาศ
๒.๖ ดูแลบำรุงรักษา เครื่องมือตรวจอากาศทุกชนิด
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งในระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยา ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๓ สำเร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต ร เหล่ า ทหารอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยา จากโรงเรี ย นจ่ า อากาศ
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่าหลักสูตรดังกล่าว เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
ผู้ ที่ ไม่ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รตามข้ อ ๓.๑.๒ และข้ อ ๓.๑.๓ ต้ อ งสำเร็จ การศึ ก ษา
หลักสูตรของสายวิทยาการอุตุนิยมวิทยากำหนด เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์
๓.๓.๑ ผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒ และข้อ ๓.๑.๓ ต้องมีประสบการณ์
ในสายงานด้านอุตุนิยมวิทยาติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓.๒ ผู้ที่ได้รับเลขหมายความชำนาญทหารอากาศของจำพวกทหารอื่น หรือจำพวกทหารเดียวกัน
แต่ ต่ างสาขาจำพวก หากใช้ คุ ณวุฒิ การศึ กษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้ องมี ประสบการณ์ ในสายงานด้ านอุ ตุ นิ ยมวิ ทยา
ติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศเอก

- ๔๒ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๒๕๑๓๐ (ขั้นกึ่งชำนาญ)
เจ้าหน้าที่ฝึกหัดอุตุนิยมวิทยา
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยา โดยต้องการคำแนะนำ และควบคุม กำกับดูแล
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
มีความรู้ความเข้าใจในหลักการเบื้องต้น สามารถปฏิบัติงานที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน โดยมีขอบเขตดังนี้
๒.๑ ตรวจอากาศผิวพื้น
๒.๒ ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ข่าวอากาศในการปฏิบัติงาน
๒.๓ เข้ารหัสและถอดรหัสข้อมูลอุตุนิยมวิทยา
๒.๔ ลงข้อมูลอุตุนิยมวิทยาบนแผนที่อากาศ
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านอุตุนิยมวิทยา ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ สำเร็จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รมั ธยมศึ ก ษาตอนปลาย แผนการเรีย น วิท ย์ - คณิ ต
เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
ผู้ ที่ ไ ม่ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รตามข้ อ ๓.๑.๒ ต้ อ งสำเร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รของ
สายวิทยาการอุตุนิยมวิทยากำหนดเป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๓ ประสบการณ์
๓.๓.๑ ผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ และไม่สำเร็จการฝึกหลักสูตรตามข้อ ๓.๒
ต้องมีประสบการณ์ ในสายงานด้านอุตุนิยมวิท ยาติดต่อกันมาแล้วเป็ นระยะเวลาไม่น้ อยกว่า ๑๒ เดือน
เป็นคุณสมบัติทจี่ ำเป็น
๓.๓.๒ ผู้ที่ได้รับเลขหมายความชำนาญทหารอากาศของจำพวกทหารอื่น หรือจำพวกทหารเดียวกัน
แต่ต่างสาขาจำพวก หากใช้คุณวุฒิการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องมีประสบการณ์ในสายงานด้านอุตุนิยมวิทยา
ติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน เป็นคุณสมบัตทิ ี่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศโท

- ๔๓ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๒๕๐๑๐ (ขั้นลูกมือ)
ลูกมืออุตุนิยมวิทยา
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสายงานอุตุนิยมวิทยา โดยต้องการคำแนะนำอย่างละเอียด และควบคุมกำกับดูแล
อย่างใกล้ชิด
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ช่วยเหลือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานอุตุนิยมวิทยา โดยต้องการคำแนะนำ และควบคุมดูแล
อย่างใกล้ชิด
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านอุตุนิยมวิทยา ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
มีพื้นฐานการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒ การฝึก
๓.๓ ประสบการณ์
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
พลทหาร - จ่าอากาศตรี

ความชำนาญทหารอากาศจำพวกทหารวิทยาศาสตร์
เลขหมายจำพวก ๒๖

หน้า
๔๕๓๒
๔๖๓๓

คำนำ
แผนภูมิ
ความชำนาญทหารอากาศ
ลชทอ.

ชื่อความชำนาญ

๒๖๑๗๐
๒๖๑๕๐
๒๖๑๓๐
๒๖๐๑๐

เจ้าหน้าที่วทิ ยาศาสตร์ชั้นสูง
เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ชั้นกลาง
เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ชั้นต้น
ลูกมือวิทยาศาสตร์
๓๙

๓๒ -

๔๗๓๔
๔๘๓๖
๔๙๓๘
๕๐

- ๔๕ คำนำ
จำพวกทหารวิทยาศาสตร์
จำพวกทหารวิทยาศาสตร์ หมายถึง กำลังพลที่มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
ระดับช่างเทคนิค มีความสามารถเป็นผู้ช่วยวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ทางทหาร วิศวกรรมอากาศยาน
วิศวกรรมอาวุธ วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงความสามารถในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ
ของจำพวกทหารวิทยาศาสตร์ และสายงานวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

- ๔๖ แผนภูมิจำพวกทหารนายทหารประทวน

พันจ่าอากาศตรี - พันจ่าอากาศเอก

เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ชั้นสูง
๒๖๑๗๐

การฝึกงานในหน้าที่ หรือ
พื้นฐานการศึกษาและประสบการณ์ในสายงาน

จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศเอก

เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ชั้นกลาง
๒๖๑๕๐
หลักสูตรที่กองทัพอากาศกำหนดและประสบการณ์ในสายงาน
หรือ พื้นฐานการศึกษาและประสบการณ์ในสายงาน

จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศโท

เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ชั้นต้น
๒๖๑๓๐

หลักสูตรที่กองทัพอากาศกำหนด หรือ
พื้นฐานการศึกษาและประสบการณ์ในสายงาน

พลทหาร - จ่าอากาศตรี

ลูกมือวิทยาศาสตร์
๒๖๐๑๐

- ๔๗ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๒๖๑๗๐ (ขั้นชำนาญมาก)
เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ชั้นสูง
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ปฏิบัติงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีความชำนาญมาก สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมดูแลผู้อื่นได้
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ และระเบียบปฏิบัติเป็นอย่างดี ตลอดจนมีความชำนาญพิเศษ
ในการปฏิบัติงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีขอบเขตดังนี้
๒.๑ เก็บรวบรวมข้อมูลและจดบันทึกผลการทดลองวิจัยและพัฒนา
๒.๒ ช่วยเหลือนายทหารวิทยาศาสตร์ในการฝึก ศึกษา อบรมและปฏิบัติ การทดลอง ค้น คว้า
วิจัย และพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒.๓ จัดทำแผนภูมิแสดงขั้นตอนการทำงานของโครงการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนการฝึกศึกษา
๒.๔ ดำเนินการฝึก ศึกษา อบรม เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ชั้นต้น
๒.๕ เสนอแนะแนวทางการปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้แก่ผู้บังคับบัญชา
๒.๖ เก็ บ รั ก ษาอุ ป กรณ์ เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ ต่ า ง ๆ ให้ เป็ น ระเบี ย บเรี ย บร้ อ ย และรายงาน
ข้อขัดข้องต่าง ๆ
๓. คุณสมบัติ
มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจที่ ลึ ก ซึ้ ง ในระเบี ย บปฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง านด้ า นวิ ทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า สาขาวิทยาศาสตร์
เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
ผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องผ่านการฝึกงานในหน้าที่ เป็นคุณสมบัตทิ ี่จำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์
ผู้ที่ได้รับเลขหมายความชำนาญทหารอากาศของจำพวกทหารอื่น หรือจำพวกทหารเดียวกัน
แต่ต่างสาขาจำพวก หากใช้คุณวุฒิการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องมีประสบการณ์ในสายงานด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
พันจ่าอากาศตรี - พันจ่าอากาศเอก

- ๔๘ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๒๖๑๕๐ (ขั้นชำนาญ)
เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ชั้นกลาง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสายงานด้านวิทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีที่ค่อนข้างยุ่งยากได้ และต้องควบคุม
กำกับดูแลในบางโอกาส
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ เก็บรวบรวมข้อมูลและจดบันทึกผลการทดลองวิจัยและพัฒนา
๒.๒ เก็ บ รั ก ษาอุ ป กรณ์ เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ ต่ า ง ๆ ให้ เป็ น ระเบี ย บเรี ย บร้ อ ย และรายงาน
ข้อขัดข้องต่าง ๆ
๒.๓ จัดทำแผนภูมิแสดงขั้นตอนการทำงานของโครงการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนการฝึกศึกษา
๒.๔ ดำเนินการฝึก ศึกษา อบรม เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ชั้นต้น
๒.๕ ช่ วยเหลื อ นายทหารวิท ยาศาสตร์ในการฝึ ก ศึ ก ษา อบรมและการปฏิ บั ติ การทดลอง
ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๓. คุณสมบัติ
มี ค วามรู้ ค วามเข้ าใจในระเบี ย บปฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ งานในสายงานด้ า นวิ ท ยาศาสตร์
และเทคโนโลยีได้ดี ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า สาขาวิทยาศาสตร์
เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๑.๓ สำเร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต ร เหล่ า ทหารวิ ท ยาศาสตร์ จากโรงเรี ย นจ่ า อากาศ
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่าหลักสูตรดังกล่าว เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
ผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒ และข้อ ๓.๑.๓ ต้องสำเร็จการศึกษาหลักสูตร
ของสายวิทยาการวิทยาศาสตร์กำหนด เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์
๓.๓.๑ ผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒ และข้อ ๓.๑.๓ ต้องมีประสบการณ์
ในสายงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓.๒ ผู้ที่ได้รับเลขหมายความชำนาญทหารอากาศของจำพวกทหารอื่น หรือจำพวกทหารเดียวกัน
แต่ต่างสาขาจำพวก หากใช้คุณวุฒิการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องมีประสบการณ์ในสายงานด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศเอก

- ๔๙ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๒๖๑๓๐ (ขั้นกึ่งชำนาญ)
เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ชั้นต้น
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสายงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยต้องการคำแนะนำ และควบคุม
กำกับดูแล
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสายงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
๒.๒ ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ชนั้ กลาง
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัตทิ ี่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
ผู้ ที่ ไ ม่ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รตามข้ อ ๓.๑.๒ ต้ อ งสำเร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รของ
สายวิทยาการวิทยาศาสตร์กำหนด เป็นคุณสมบัติทตี่ ้องการ
๓.๓ ประสบการณ์
๓.๓.๑ ผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ และไม่สำเร็จการฝึกหลักสูตรตามข้อ ๓.๒
ต้องมีประสบการณ์ ในสายงานด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
๑๒ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓.๒ ผู้ที่ได้รับเลขหมายความชำนาญทหารอากาศของจำพวกทหารอื่น หรือจำพวกทหารเดียวกัน
แต่ต่างสาขาจำพวก หากใช้คุณวุฒิการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องมีประสบการณ์ในสายงานด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศโท

- ๕๐ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๒๖๐๑๐ (ขั้นลูกมือ)
ลูกมือวิทยาศาสตร์
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสายงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยต้องการคำแนะนำอย่างละเอียด
และควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ช่วยเหลือการปฏิบัติง านเกี่ยวกับงานในสายงานด้านวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยต้องการ
คำแนะนำ และควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด
๓. คุณสมบัติ
มี ค วามรู้ ร ะดั บ ผิ ว เผิ น เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง านในสายงานด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
มีพื้นฐานการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติทจี่ ำเป็น
๓.๒ การฝึก
๓.๓ ประสบการณ์
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
พลทหาร - จ่าอากาศตรี

ความชำนาญทหารอากาศจำพวกทหารสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์
เลขหมายจำพวก ๒๗
หน้า
52
53

คำนำ
แผนภูมิ
ความชำนาญทหารอากาศ
ลชทอ.

ชื่อความชำนาญ

๒๗๑๙๐
๒๗๑๗๐
๒๗๑๕๐
๒๗๑๓๐
๒๗๐๑๐

หัวหน้าเจ้าหน้าที่สารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ชำนาญการสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่สารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ฝึกหัดสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์
ลูกมือสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์

54
55
56
๕7
๕8

- 52 คำนำ
จำพวกทหารสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์
จำพวกทหารสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในหน้าที่
ทางด้านระบบสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์ ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการและปฏิบัติการเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบบัญชาการและควบคุม และสงครามอิเล็กทรอนิกส์

- 53 แผนภูมิจำพวกทหารนายทหารประทวน

พันจ่าอากาศเอก - พันจ่าอากาศเอก (พิเศษ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่สารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์
๒๗๑๙๐
ผ่านการทดสอบจากหัวหน้าสายวิทยาการ

พันจ่าอากาศตรี - พันจ่าอากาศเอก

เจ้าหน้าที่ชำนาญการสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์
๒๗๑๗๐
การฝึกงานในหน้าที่ หรือ
พื้นฐานการศึกษาและประสบการณ์ในสายงาน

จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศเอก

เจ้าหน้าที่สารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์
๒๗๑๕๐
หลักสูตรที่กองทัพอากาศกำหนดและประสบการณ์ในสายงาน
หรือ พื้นฐานการศึกษาและประสบการณ์ในสายงาน

จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศโท

เจ้าหน้าที่ฝึกหัดสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์
๒๗๑๓๐
หลักสูตรที่กองทัพอากาศกำหนด หรือ
พื้นฐานการศึกษาและประสบการณ์ในสายงาน

พลทหาร - จ่าอากาศตรี

ลูกมือสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์
๒๗๐๑๐

- 54 ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๒๗๑๙๐ (ขั้นชำนาญพิเศษ)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่สารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ปฏิบัติงานในสายงานด้านสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีความชำนาญมากเป็น
พิเศษ สามารถให้คำปรึกษาแนะนำ และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถควบคุมดูแล
ผู้อนื่ ได้ดี
๒. หน้าที่และความรับผิดชอบ
๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสายงานสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่ยุ่งยากซับซ้อนมาก
๒.๒ ช่ วยเหลื อนายทหารสารสนเทศและสงครามอิ เล็ กทรอนิ กส์ ในการปฏิ บั ติ งานเกี่ ยวกั บงาน
ในสายงานสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์
๒.๓ ให้ ค ำแนะนำ และควบคุ มดู แลการปฏิ บั ติ งานของเจ้ าหน้ าที่ ชำนาญการสารสนเทศ
และสงครามอิเล็กทรอนิกส์
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจที่ ลึกซึ้งในระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานด้านสารสนเทศ
และสงครามอิเล็กทรอนิกส์อย่างดียิ่ง ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒ การฝึก
ผ่านการทดสอบจากสายวิทยาการ เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
พันจ่าอากาศเอก - พันจ่าอากาศเอก (พิเศษ)

- 55 ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๒๗๑๗๐ (ขัน้ ชำนาญมาก)
เจ้าหน้าที่ชำนาญการสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ปฏิ บั ติ งานเกี่ ยวกั บงานในสายงาน ด้ านสารสนเท ศและสงครามอิ เล็ กท รอนิ กส์
โดยมีความชำนาญมาก สามารถให้คำปรึกษาแนะนำและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถ
ควบคุมดูแลผู้อื่นได้ดี
๒. หน้าที่และความรับผิดชอบ
๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานด้านสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่ยุ่งยากซับซ้อน
๒.๒ ช่วยเหลือหัวหน้าเจ้าหน้าที่สารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์ในการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์ในสายงานด้านสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์
๒.๓ ให้ คำแนะนำ และควบคุ มดู แลการปฏิ บั ติ งานของเจ้ าหน้ าที่ สารสนเทศและสงคราม
อิเล็กทรอนิกส์
๓. คุณสมบัติ
มี ค วามรู้ความเข้าใจอย่างดีในระเบี ยบปฏิ บั ติเกี่ยวกับ งานในสายงานด้านสารสนเทศและ
สงครามอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติทจี่ ำเป็น
๓.๑.๒ สำเร็ จการศึ กษาหลั กสู ตรประกาศนี ยบั ตรวิ ชาชี พชั้ นสู ง หรื อคุ ณวุ ฒิ อย่ างอื่ น
ที่ เ ที ย บเท่ า ได้ ใ นระดั บ เดี ย วกั น ในสาขาวิ ช าอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอร์
หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง หรือ หลายสาขาวิชาดังกล่าว ในทางที่ห น่วยหัวหน้าสายวิทยาการเห็นว่า
เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
ผู้ ที่ ไม่ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รตามข้ อ ๓.๑.๒ ต้ อ งผ่ า นการฝึ ก งานในหน้ าที่
เป็นคุณสมบัตทิ ี่จำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์
ผู้ที่ ได้รับเลขหมายความชำนาญทหารอากาศของจำพวกทหารอื่น หรือจำพวกทหารเดียวกัน
แต่ต่ างสาขาจำพวก หากใช้คุณ วุฒิ การศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องมีประสบการณ์ ในสายงานด้านสารสนเทศ
และสงครามอิเล็กทรอนิกส์ติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อืน่ ๆ ๔. เกณฑ์การครองยศ
พันจ่าอากาศตรี - พันจ่าอากาศเอก

- 56 ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๒๗๑๕๐ (ขั้นชำนาญ)
เจ้าหน้าที่สารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์ ในสายงานด้านสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์
ที่ค่อนข้างยุ่งยากได้ และต้องควบคุม กำกับดูแลในบางโอกาส
๒. หน้าที่และความรับผิดชอบ
๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานด้านสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์
๒.๒ ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ชำนาญสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์
๒.๓ ให้คำแนะนำ และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝึกหัดสารสนเทศและสงคราม
อิเล็กทรอนิกส์
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจในระเบี ยบปฏิบัติเกี่ยวกับงานในสายงานด้านสารสนเทศและสงคราม
อิเล็กทรอนิกส์ได้ดี ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ สำเร็ จการศึ กษาหลั กสู ตรประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ หรื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย่ า งอื่ น ที่
เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ในทางที่หน่วยหัวหน้าสายวิทยาการเห็นว่า
เหมาะสมกับหน้าทีค่ วามรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๑.๓ สำเร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต ร เหล่ า ทหารสื่ อ สาร จากโรงเรี ย นจ่ า อากาศ
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่าหลักสูตรดังกล่าว เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
ผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒ และข้อ ๓.๑.๓ ต้องสำเร็จการศึกษา
หลักสูตรของสายวิทยาการสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์ เป็นคุณสมบัตทิ ี่จำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์
๓.๓.๑ ผู้ ที่ ไม่ ส ำเร็ จ ก ารศึ ก ษ าห ลั ก สู ต รต าม ข้ อ ๓ .๑ .๒ แ ล ะข้ อ ๓ .๑ .๓
ต้องมีประสบการณ์ ในสายงานด้านสารสนเทศและสงครามอิ เล็กทรอนิกส์ติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า ๓ ปี เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓.๒ ผู้ ที่ ได้ รั บ เลขหมายความชำนาญทหารอากาศของจำพวกทหารอื่ น หรื อ
จำพวกทหารเดี ย วกั น แต่ ต่ างสาขาจำพวก หากใช้ คุ ณ วุ ฒิ การศึ กษาตามข้ อ ๓.๑.๒ ต้ องมี ประสบการณ์
ในสายงานด้านสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์ติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน
เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อืน่ ๆ ๔. เกณฑ์การครองยศ
จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศเอก

- ๕7 ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๒๗๑๓๐ (ขัน้ กึ่งชำนาญ)
เจ้าหน้าทีฝ่ ึกหัดสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานด้านสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องการ
คำแนะนำ และควบคุม กำกับดูแล
๒. หน้าที่และความรับผิดชอบ
๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานด้านสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์ ที่ไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อน
๒.๒ ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่สารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการปฏิ บัติงานในสายงานด้านสารสนเทศและสงคราม
อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ สำเร็จการศึ กษาหลักสูตรมั ธยมศึ กษาตอนปลาย หรือเที ยบเท่ า เป็ นคุ ณสมบั ติ
ที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
ผู้ ที่ ไม่ ส ำเร็จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รตามข้ อ ๓.๑.๒ ต้ อ งสำเร็จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รของ
สายวิทยาการสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์ เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๓ ประสบการณ์
๓.๓.๑ ผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒ และไม่สำเร็จการฝึกหลั กสูตร
ตามข้ อ ๓.๒ ต้ องมี ประสบการณ์ ในสายงานด้ านสารสนเทศและสงครามอิ เล็ กทรอนิ กส์ ติ ดต่ อกั นมาแล้ ว
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓.๒ ผู้ ที่ ได้ รั บ เลขหมายความชำนาญทหารอากาศของจำพวกทหารอื่ น หรื อ
จำพวกทหารเดียวกัน แต่ต่างสาขาจำพวก หากใช้คุณ วุฒิ การศึกษาตามข้ อ ๓.๑.๒ ต้องมี ประสบการณ์
ในสายงานด้านสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์ติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน
เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ ๔. เกณฑ์การครองยศ
จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศโท

- ๕8 ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๒๗๐๑๐ (ขั้นลูกมือ)
ลูกมือสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ สายงานด้านสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้ องการคำแนะนำ
อย่างละเอียดและควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ช่วยเหลื อการปฏิบั ติงานเกี่ยวกับ งานในสายงานด้านสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิ กส์
โดยต้องการคำแนะนำ และควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ระดับผิวเผินเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานด้านสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์
ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
มีพื้นฐานการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒ การฝึก
๓.๓ ประสบการณ์
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
พลทหาร - จ่าอากาศตรี

ความชำนาญทหารอากาศจำพวกทหารไซเบอร์
เลขหมายจำพวก ๒๘
คำนำ
แผนภูมิ
ความชำนาญทหารอากาศ
ลชทอ.
ชื่อความชำนาญ
๒๘๑๙๐
๒๘๑๗๐
๒๘๑๕๐
๒๘๑๓๐
๒๘๐๑๐

หัวหน้าเจ้าหน้าที่ไซเบอร์
เจ้าหน้าที่ชำนาญการไซเบอร์
เจ้าหน้าที่ไซเบอร์
เจ้าหน้าที่ฝึกหัดไซเบอร์
ลูกมือไซเบอร์

หน้า
60
61

62
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65
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- 6๐ คำนำ
จำพวกทหารไซเบอร์
จำพวกทหารไซเบอร์ หมายถึ ง ผู้ ที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถในการเป็ น ผู้ ช่ ว ยปฏิ บั ติ ง าน
ในหน้ า ที่ ท างด้ า นไซเบอร์ ได้ แ ก่ การรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย ไซเบอร์ การปฏิ บั ติ ก ารไซเบอร์
และการฝึ ก และพั ฒ นาทางไซเบอร์ โดยดำเนิ น การเกี่ ย วกั บ การเฝ้ า ระวั ง และตรวจจั บ การค้ น หา
และทดสอบหาช่ อ งโหว่ ห รื อ จุ ด อ่ อ นของระบบคอมพิ ว เตอร์ แ ละระบบสารสนเทศ หรื อ ระบบรั ก ษา
ความปลอดภัยไซเบอร์ การตอบสนองภัยคุกคามทางไซเบอร์ การกู้คืนระบบ และการพิสูจน์หลักฐานทาง
ดิ จิทั ล ปฏิ บั ติ ก ารสงครามไซเบอร์ทั้ งเชิ งรุก ความปลอดภั ย ไซเบอร์ในเชิ งป้ อ งปราม รวมถึ งการติ ด ตาม
ร ว บ ร ว ม
วิ เ ค ร า ะ ห์ ข่ า ว ส า ร
ทางไซเบอร์ และการปฏิบัติการข่าวสารทางด้านยุทธการทางไซเบอร์ การศึกษาและฝึกอบรมเพื่อเตรียมความ
พร้อมในการปฏิบัติการไซเบอร์ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ การวิจัย และพัฒนาระบบและเครื่องมือด้านไซเบอร์
ร
ว
ม
ทั้
ง
ให้ การสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติก ารด้ านไซเบอร์ ในส่วนของการบริห ารจัด การระบบสารสนเทศ ตลอดจน
เครื่องมือในการปฏิบัติการไซเบอร์

- 6๑ แผนภูมิจำพวกทหารนายทหารประทวน
พันจ่าอากาศเอก - พันจ่าอากาศเอก (พิเศษ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่ไซเบอร์
๒๘๑๙๐
ผ่านการทดสอบจากหัวหน้าสายวิทยาการ

พันจ่าอากาศตรี - พันจ่าอากาศเอก

เจ้าหน้าที่ชำนาญการไซเบอร์
๒๘๑๗๐
การฝึกงานในหน้าที่ หรือ
พื้นฐานการศึกษาและประสบการณ์ในสายงาน

จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศเอก

เจ้าหน้าที่ไซเบอร์
๒๘๑๕๐
หลักสูตรที่กองทัพอากาศกำหนดและประสบการณ์ในสายงาน
หรือ พื้นฐานการศึกษาและประสบการณ์ในสายงาน

จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศโท

เจ้าหน้าที่ฝึกหัดไซเบอร์
๒๘๑๓๐
หลักสูตรที่กองทัพอากาศกำหนด หรือ
พื้นฐานการศึกษาและประสบการณ์ในสายงาน

พลทหาร - จ่าอากาศตรี

ลูกมือไซเบอร์
๒๘๐๑๐

- 6๒ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๒๘๑๙๐ (ขั้นชำนาญพิเศษ)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ไซเบอร์
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ปฏิ บั ติ งานเกี่ ย วกั บ งานในสายงานด้ านไซเบอร์ โดยมี ค วามชำนาญมากเป็ น พิ เศษ สามารถ
ให้คำปรึกษาแนะนำและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถควบคุมดูแลผู้อื่นได้ดี
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานด้านไซเบอร์ที่ยุ่งยากซับซ้อนมาก
๒.๒ ช่วยเหลือนายทหารไซเบอร์ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานด้านไซเบอร์
๒.๓ ให้คำแนะนำ และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไซเบอร์
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งในระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับงานในสายงานด้านไซเบอร์ ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒ การฝึก
ผ่านการทดสอบจากสายวิทยาการ เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
พันจ่าอากาศเอก - พันจ่าอากาศเอก (พิเศษ)

- ๖๓ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๒๘๑๗๐ (ขั้นชำนาญมาก)
เจ้าหน้าที่ชำนาญการไซเบอร์
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๒. ความชำนาญโดยย่อ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานด้านไซเบอร์ โดยมีความชำนาญมาก สามารถให้คำปรึกษา
แนะนำ และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถควบคุมดูแลผู้อื่นได้ดี
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานด้านไซเบอร์ที่ยุ่งยากซับซ้อน
๒.๒ ช่ ว ยเหลื อ หั ว หน้ า เจ้ า หน้ า ที่ ไ ซเบอร์ ใ นการปฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ การใช้ ง านอุ ป กรณ์
ในสายงานด้านไซเบอร์
๒.๓ ให้คำแนะนำ และควบคุมดูแลการปฏิบัตงิ านของเจ้าหน้าที่ไซเบอร์
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจอย่างดีในระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับงานในสายงานด้านไซเบอร์ ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัตทิ ี่จำเป็น
๓.๑.๒ สำเร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง หรื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย่ างอื่ น
ที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
ที่หน่วยหัวหน้าสายวิทยาการพิจารณาเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
ผู ้ที ่ไ ม่ส ำเร็จ การศึก ษาหลัก สูต รตามข้อ ๓.๑.๒ ต้อ งผ่า นการ ฝึก งานในหน้า ที ่
เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์
ผู้ที่ได้รับเลขหมายความชำนาญทหารอากาศของจำพวกทหารอื่น หรือจำพวกทหารเดียวกัน
แต่ต่างสาขาจำพวก หากใช้คุณ วุฒิการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องมีประสบการณ์ ในสายงานด้านไซเบอร์
ติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
พันจ่าอากาศตรี - พันจ่าอากาศเอก

- ๖๔ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๒๘๑๕๐ (ขั้นชำนาญ)
เจ้าหน้าที่ไซเบอร์
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์ในสายงานด้านไซเบอร์ที่ค่อนข้างยุ่งยากได้ และต้องควบคุม
กำกับดูแลในบางโอกาส
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานด้านไซเบอร์
๒.๒ ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ชำนาญการไซเบอร์
๒.๓ ให้คำแนะนำ และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝึกหัดไซเบอร์
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับงานในสายงานด้านไซเบอร์ได้ดี ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ สำเร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รประกาศนีย บัต รวิช าชีพ หรือ คุณ วุฒ ิอ ย่า งอื ่น
ที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
ที่หน่วยหัวหน้าสายวิทยาการพิจารณาเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๑.๓ สำเร็จ การศึก ษ าหลัก สูต ร เหล่า ท ห ารสื ่อ สาร จากโรงเรีย นจ่า อากาศ
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่าหลักสูตรดังกล่าว เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
ผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒ และข้อ ๓.๑.๓ ต้องสำเร็จการศึกษาหลักสูตร
ของสายวิทยาการไซเบอร์กำหนด เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์
๓.๓.๑ ผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒ และข้อ ๓.๑.๓ ต้องมีประสบการณ์
ในสายงานด้านไซเบอร์ติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓.๒ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ เลขหมายความชำนาญทหารอากาศของจำพวกทหารอื่ น หรื อ
จำพวกทหารเดียวกัน แต่ต่างสาขาจำพวก หากใช้คุณ วุฒิ การศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องมีประสบการณ์
ในสายงานด้านไซเบอร์ติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน เป็นคุณสมบัตทิ ี่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศเอก

- ๖๕ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๒๘๑๓๐ (ขั้นกึ่งชำนาญ)
เจ้าหน้าที่ฝึกหัดไซเบอร์
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานด้านไซเบอร์ โดยต้องการคำแนะนำ และควบคุม กำกับดูแล
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานด้านไซเบอร์ที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
๒.๒ ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ไซเบอร์
๓. คุณสมบัติ
มีความรูค้ วามเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานด้านไซเบอร์ ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัตทิ ี่จำเป็น
๓.๑.๒ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัตทิ ี่ตอ้ งการ
๓.๒ การฝึก
ผู้ ที่ ไ ม่ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รตามข้ อ ๓.๑.๒ ต้ อ งสำเร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รของ
สายวิทยาการไซเบอร์กำหนด เป็นคุณสมบัตทิ ี่ต้องการ
๓.๓ ประสบการณ์
๓.๓.๑ ผู้ ที่ ไม่ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รตามข้ อ ๓.๑.๒ และไม่ ส ำเร็ จ การฝึ ก หลั ก สู ต ร
ตามข้อ ๓.๒ ต้องมีประสบการณ์ในสายงานด้านไซเบอร์ติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน
เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓.๒ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ เลขหมายความชำนาญทหารอากาศของจำพวกทหารอื่ น หรื อ
จำพวกทหารเดียวกัน แต่ต่างสาขาจำพวก หากใช้คุ ณ วุฒิ การศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องมีประสบการณ์
ในสายงานด้านไซเบอร์ติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน เป็นคุณสมบัตทิ ี่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศโท

- ๖๖ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลูกมือไซเบอร์

ลชทอ.๒๘๐๑๐ (ขั้นลูกมือ)

๑. ความชำนาญโดยย่อ
เป็ น ลู ก มื อ ปฏิ บั ติ งานเกี่ ยวกั บงานในสายงานด้ านไซเบอร์ ตามที่ ได้ รั บมอบหมาย โดยต้ อ งการ
คำแนะนำ และควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ช่ ว ยเหลื อ ในการปฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ งานในสายงานด้ า นไซเบอร์ โดยต้ อ งการคำแนะนำ
และควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจเบือ้ งต้นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานด้านไซเบอร์ ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒ การฝึก
๓.๓ ประสบการณ์ ๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
พลทหาร - จ่าอากาศตรี

ความชำนาญทหารอากาศจำพวกทหารสือ่ สารอิเล็กทรอนิกส์
เลขหมายจำพวก ๓๐

หน้า
๖๘
๖๙

คำนำ
แผนภูมิ
ความชำนาญทหารอากาศ
ลชทอ.

ชื่อความชำนาญ

๓๐๑๙๐
๓๐๑๗๐
๓๐๑๕๐
๓๐๑๓๐

หัวหน้าช่างสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
ช่างชำนาญการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
ช่างสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
ช่างฝึกหัดสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์

๗๐
๗๑
๗๒
๗๓

๓๐๒๙๐
๓๐๒๗๐
๓๐๒๕๐
๓๐๒๓๐

หัวหน้าเจ้าหน้าที่สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ชำนาญการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ฝึกหัดสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์

๗๔
๗๕
๗๖
๗๗

๓๐๐๑๐

ลูกมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์

๗๘

- ๖๘ คำนำ
จำพวกทหารสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
จำพวกทหารสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในหน้าที่เกี่ยวกับงาน
ในสายงานสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ อันได้แก่
สาขาจำพวกช่ างสื่ อ สารอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ลชทอ.๓๐๑xx หมายถึ ง ผู้ ที่ มี ค วามรู้ค วามสามารถ
ในหน้าที่เกี่ยวกับงานในสายงานช่างสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ อันได้แก่ การตรวจ แก้ไข ปรับปรุง บำรุงรักษา
ซ่ อ มบำรุ งอุ ป กรณ์ สื่ อ สารอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (วิ ท ยุ เรดาร์ เครื่ อ งช่ ว ยเดิ น อากาศ โทรคมนาคม โทรศั พ ท์
ระบบจำลอง การภาพ อุปกรณ์สงครามอิเล็กทรอนิกส์ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องวัดและเครื่องทดสอบ
กิ จ การกระจายเสี ย งและกิ จ การโทรทั ศ น์ รวมถึ ง ผู้ ที่ ท ำหน้ า ที่ ส นั บ สนุ น ในการซ่ อ มบำรุ ง อุ ป กรณ์
ในระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์)
สาขาจำพวกเจ้าหน้าที่สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ลชทอ.๓๐๒xx หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ
ทางเทคนิคในการใช้งานและควบคุม อุปกรณ์ สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ (วิทยุ เรดาร์ เครื่องช่วยเดินอากาศ
โทรคมนาคม โทรศั พ ท์ ระบบจำลอง อุ ป กรณ์ ส งครามอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ เครื่ อ งวั ด และเครื่ อ งทดสอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ รวมทั้งระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)

- ๖๙ แผนภูมิจำพวกนายทหารประทวน
พันจ่าอากาศเอก พันจ่าอากาศเอก (พิเศษ)

พันจ่าอากาศตรี พันจ่าอากาศเอก

จ่าอากาศตรี จ่าอากาศเอก

จ่าอากาศตรี จ่าอากาศโท

พลทหาร - จ่าอากาศตรี

หัวหน้าช่างสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
๓๐๑๙๐

หัวหน้าเจ้าหน้าที่สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
๓๐๒๙๐

ผ่านการทดสอบจาก
หัวหน้าสายวิทยาการ

ผ่านการทดสอบจาก
หัวหน้าสายวิทยาการ

ช่างชำนาญการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
๓๐๑๗๐

เจ้าหน้าที่ชำนาญการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
๓๐๒๗๐

การฝึกงานในหน้าที่ หรือ
พื้นฐานการศึกษาและประสบการณ์ในสายงาน

การฝึกงานในหน้าที่ หรือ
พื้นฐานการศึกษาและประสบการณ์ในสายงาน
อ

ช่างสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
๓๐๑๕๐

เจ้าหน้าที่สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
๓๐๒๕๐

หลักสูตรที่กองทัพอากาศกำหนดและ
ประสบการณ์ในสายงาน หรือ
พื้นฐานการศึกษาและประสบการณ์ในสายงาน

หลักสูตรที่กองทัพอากาศกำหนดและ
ประสบการณ์ในสายงาน หรือ
พื้นฐานการศึกษาและประสบการณ์ในสายงาน

ช่างฝึกหัดสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
๓๐๑๓๐

เจ้าหน้าที่ฝึกหัดสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
๓๐๒๓๐

หลักสูตรที่กองทัพอากาศกำหนด หรือ
พื้นฐานการศึกษาและประสบการณ์ในสายงาน

หลักสูตรที่กองทัพอากาศกำหนด หรือ
พื้นฐานการศึกษาและประสบการณ์ในสายงาน

ลูกมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
๓๐๐๑๐

- ๗๐ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๓๐๑๙๐ (ขั้นชำนาญพิเศษ)
หัวหน้าช่างสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ปฏิ บั ติ งานในสายงานช่างสื่ อสารอิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ โดยมี ค วามชำนาญมากเป็ น พิ เศษ สามารถ
ให้คำปรึกษาแนะนำ และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถควบคุมดูแลผู้อื่นได้ดี
๒. หน้าที่และความรับผิดชอบ
๒.๑ ปฏิบัตงิ านเกีย่ วกับสายงานช่างสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ยุ่งยากซับซ้อน
๒.๒ ช่ ว ยเหลื อ นายทหารสื่ อ สารอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ในการปฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ งานในสายงาน
ช่างสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
๒.๓ ให้คำแนะนำ และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของช่างชำนาญสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
๓. คุณสมบัติ
มี ค วามรู้ค วามเข้ าใจที่ ลึ ก ซึ้ งในระเบี ย บปฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ งานในสายงานช่ างสื่ อ สาร
อิเล็กทรอนิกส์อย่างดียิ่ง ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒ การฝึก
ผ่านการทดสอบจากสายวิทยาการ เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
พันจ่าอากาศเอก - พันจ่าอากาศเอก (พิเศษ)

- ๗๑ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๓๐๑๗๐ (ขั้นชำนาญ)
ช่างชำนาญการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ปฏิ บั ติงานในสายงานช่างสื่อสารอิเล็กทรอนิ กส์ โดยมีความชำนาญมาก สามารถปฏิบั ติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถควบคุมดูแลผู้อื่นได้
๒. หน้าที่และความรับผิดชอบ
๒.๑ ปฏิบัติงานในสายงานช่างสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ยุ่งยากซับซ้อน
๒.๒ ช่วยเหลือนายทหารสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานช่างสื่อสาร
อิเล็กทรอนิกส์
๒.๓ ให้คำแนะนำ และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของช่างสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
๓. คุณสมบัติ
มี ค วามรู้ค วามเข้ าใจที่ ลึ ก ซึ้ งในระเบี ย บปฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ งานในสายงานช่ างสื่ อ สาร
อิเล็กทรอนิกส์อย่างดียิ่ง ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ สำเร็จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิช าชี พ ชั้ น สู ง สาขาที่ เกี่ ย วข้ อ งทาง
สายงานสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
ผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องผ่านการฝึกงานในหน้าที่ เป็นคุณสมบัติ
ที่จำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์
๓.๓.๑ ผู้ที่ได้รับเลขหมายความชำนาญทหารอากาศของจำพวกทหารอื่น หรือจำพวกทหารเดียวกัน
แต่ต่างสาขาจำพวก หากใช้คุณวุฒิการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องมีประสบการณ์ในสาขาจำพวกช่างสื่อสาร
อิเล็กทรอนิกส์ติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓.๒ ผู้ที่ได้รับเลขหมายความชำนาญทหารอากาศของจำพวกทหารสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
แต่ต่ างสาขาจำพวก หากใช้คุ ณวุฒิ การศึ กษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องมี ประสบการณ์ ในสาขาจำพวกช่างสื่อ สาร
อิเล็กทรอนิกส์ติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
พันจ่าอากาศตรี - พันจ่าอากาศเอก

- ๗๒ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๓๐๑๕๐ (ขั้นชำนาญ)
ช่างสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ปฏิบัติงานในสายงานช่างสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ค่อนข้างยุ่งยากได้ และต้องควบคุม กำกับดูแล
ในบางโอกาส
๒. หน้าที่และความรับผิดชอบ
๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานช่างสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
๒.๒ ช่วยเหลือช่างชำนาญการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
๒.๓ ให้คำแนะนำ และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของช่างฝึกหัดสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานช่างสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ได้ดี
ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาที่เกี่ยวข้องทางสายงาน
สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๑.๓ สำเร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต ร เหล่ า ทหารสื่ อ สาร จากโรงเรี ย นจ่ า อากาศ
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่าหลักสูตรดังกล่าว เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
ผู้ ที่ ไม่ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รตามข้ อ ๓.๑.๒ และข้ อ ๓.๑.๓ ต้ อ งสำเร็จ การศึ ก ษา
หลักสูตรช่างที่เกี่ยวข้องทางสายงานสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์
๓.๓.๑ ที่ไม่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒ และข้อ ๓.๑.๓ ต้องมีประสบการณ์
ในสาขาจำพวกช่างสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี เป็นคุณสมบัตทิ ี่จำเป็น
๓.๓.๒ ผู้ที่ได้รับเลขหมายความชำนาญทหารอากาศของจำพวกทหารอื่น หรือจำพวกทหารเดียวกัน
แต่ต่างสาขาจำพวก หากใช้คุณวุฒิการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องมีประสบการณ์ในสาขาจำพวกช่างสื่อสาร
อิเล็กทรอนิกส์ติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓.๓ ผู้ที่ได้รับเลขหมายความชำนาญทหารอากาศของจำพวกทหารสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
แต่ต่างสาขาจำพวก หากใช้คุณวุฒิการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องมีประสบการณ์ในสาขาจำพวกช่างสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
ติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศเอก

- ๗๓ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๓๐๑๓๐ (ขัน้ กึ่งชำนาญ)
ช่างฝึกหัดสือ่ สารอิเล็กทรอนิกส์
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ปฏิบัตงิ านเกีย่ วกับสายงานช่างสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์โดยต้องการคำแนะนำและควบคุม กำกับ ดูแล
๒. หน้าที่และความรับผิดชอบ
๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสายงานช่างสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
๒.๒ ช่วยเหลือช่างสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
๓. คุณสมบัติ
มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง านในสายงานช่ า งสื่ อ สารอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติทจี่ ำเป็น
๓.๑.๒ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัตทิ ี่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
ผู้ ที่ ไ ม่ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รตามข้ อ ๓ .๑.๒ ต้ อ งสำเร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต ร
ช่างที่เกี่ยวข้องทางสายงานสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๓ ประสบการณ์
๓.๓.๑ ผู้ ที่ ไม่ ส ำเร็จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รตามข้ อ ๓.๑.๒ และไม่ ส ำเร็จ การฝึ ก หลั ก สู ต ร
ตามข้อ ๓.๒ ต้องมีประสบการณ์ในสาขาจำพวกช่างสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
๑๒ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓.๒ ผู้ที่ได้รับเลขหมายความชำนาญทหารอากาศของจำพวกทหารอื่น หรือจำพวกทหารเดียวกัน
แต่ต่างสาขาจำพวกหากใช้คุณวุฒิการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องมี ประสบการณ์ในสาขาจำพวกช่างสื่อสาร
อิเล็กทรอนิกส์ติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓.๓ ผู้ที่ได้รับเลขหมายความชำนาญทหารอากาศของจำพวกทหารสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
แต่ต่างสาขาจำพวก หากใช้คุณวุฒิการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องมีประสบการณ์ในสาขาจำพวกช่างสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
ติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศโท

- ๗๔ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๓๐๒๙๐ (ขั้นชำนาญพิเศษ)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ในสายงานสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีความชำนาญมากเป็นพิเศษ
สามารถให้คำปรึกษาแนะนำและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถควบคุมดูแลผู้อื่นได้ดี
๒. หน้าที่และความรับผิดชอบ
๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์ในสายงานสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ยุ่งยากซับซ้อนมาก
๒.๒ ช่วยเหลือนายทหารสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ใ นการปฏิบัติงานเกี่ยวกั บการใช้งานอุปกรณ์
ในสายงานสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
๒.๓ ให้คำแนะนำ และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ชำนาญการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
๓. คุณสมบัติ
มี ความรู้ ความเข้ าใจที่ ลึ กซึ้ งในระเบี ยบปฏิ บั ติ เกี่ ยวกั บ การใช้ งานอุ ป กรณ์ ในสายงานสื่ อสาร
อิเล็กทรอนิกส์อย่างดียิ่ง ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒ การฝึก
ผ่านการทดสอบจากสายวิทยาการ เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
พันจ่าอากาศเอก - พันจ่าอากาศเอก (พิเศษ)

- ๗๕ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๓๐๒๗๐ (ขั้นชำนาญ)
เจ้าหน้าที่ชำนาญการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์ในสายงานสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีความชำนาญมาก
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถควบคุมดูแลผู้อื่นได้
๒. หน้าที่และความรับผิดชอบ
๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์ในสายงานสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ยุ่งยากซับซ้อน
๒.๒ ช่วยเหลือนายทหารสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์
ในสายงานสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
๒.๓ ให้คำแนะนำ และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งในระเบียบปฏิบัติเกีย่ วกับการปฏิบัติงานการใช้งานอุปกรณ์ในสายงาน
สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ สำเร็จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิช าชี พ ชั้ น สู ง สาขาที่ เกี่ ย วข้ อ งทาง
สายงานสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
ผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องผ่านการฝึกงานในหน้าที่ เป็นคุณสมบัติ
ที่จำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์
๓.๓.๑ ผู้ที่ได้รับเลขหมายความชำนาญทหารอากาศของจำพวกทหารอื่น หรือจำพวกทหารเดียวกัน
แต่ ต่ า งสาขาจำพวก หากใช้ คุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาตามข้ อ ๓.๑.๒ ต้ อ งมี ป ระสบการณ์ ในสาขาจำพวก
เจ้าหน้าทีส่ ื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓.๒ ผู้ที่ได้รับเลขหมายความชำนาญทหารอากาศของจำพวกทหารสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
แต่ ต่ า งสาขาจำพวก หากใช้ คุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาตามข้ อ ๓.๑.๒ ต้ อ งมี ป ระสบการณ์ ใ นสาขาจำพวก
เจ้าหน้าที่สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙ เดือน เป็นคุณสมบัติทจี่ ำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
พันจ่าอากาศตรี - พันจ่าอากาศเอก

- ๗๖ ความชานาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๓๐๒๕๐ (ขั้นชานาญ)
เจ้าหน้าที่สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชานาญโดยย่อ
ปฏิ บั ติ งานเกี่ย วกั บ การใช้ งานอุป กรณ์ ในสายงานสื่ อ สารอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ ค่ อนข้างยุ่ งยากได้
และต้องควบคุม กากับดูแลในบางโอกาส
๒. หน้าที่และความรับผิดชอบ
๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์ในสายงานสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
๒.๒ ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ชานาญการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
๒.๓ ให้คาแนะนา และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝึกหัดสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับสายงานการใช้งานอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ได้ดี
ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สาเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จาเป็น
๓.๑.๒ สาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิ ชาชีพ สาขาที่เกี่ยวข้องทางสายงาน
สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๑.๓ ส าเร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต ร เหล่ า ทหารสื่ อ สาร จากโรงเรี ย นจ่ า อากาศ
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่าหลักสูตรดังกล่าว เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
ผู้ ที่ ไม่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รตามข้ อ ๓.๑.๒ และข้ อ ๓.๑.๓ ต้ อ งส าเร็ จ หลั ก สู ต ร
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานอุปกรณ์สายงานสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ เป็นคุณสมบัติที่จาเป็น
๓.๓ ประสบการณ์
๓.๓.๑ ผู้ที่ไม่สาเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒ และข้อ ๓.๑.๓ ต้องมีประสบการณ์
ในสาขาจาพวกเจ้าหน้าที่สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี เป็นคุณสมบัติที่จาเป็น
๓.๓.๒ ผู้ ที่ ได้ รั บเลขหมายความช านาญทหารอากาศของจ าพวกทหารอื่ น หรื อจ าพวกทหาร
เดียวกันแต่ต่างสาขาจาพวก หากใช้คุณวุฒิ การศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องมีประสบการณ์ ในสาขาจาพวก
เจ้าหน้าที่สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จาเป็น
๓.๓.๓ ผู้ที่ได้รับเลขหมายความชานาญทหารอากาศของจาพวกทหารสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
แต่ ต่ า งสาขาจ าพวก หากใช้ คุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาตามข้ อ ๓.๑.๒ ต้ อ งมี ป ระสบการณ์ ในสาขาจ าพวก
เจ้าหน้าที่สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จาเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศเอก

- ๗๗ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๓๐๒๓๐ (ขั้นกึ่งชำนาญ)
เจ้าหน้าที่ฝึกหัดสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ปฏิ บั ติงานเกี่ยวกับ สายงานการใช้งานอุป กรณ์ สื่อสารอิเล็ก ทรอนิ กส์ โดยต้ องการคำแนะนำ
และควบคุม กำกับ ดูแล
๒. หน้าที่และความรับผิดชอบ
๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์ในสายงานสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
๒.๒ ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานการใช้งานอุปกรณ์ในสายงานสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัตทิ ี่จำเป็น
๓.๑.๒ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัตทิ ี่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
ผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องสำเร็จหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน
อุปกรณ์สายงานสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ เป็นคุณสมบัติทตี่ ้องการ
๓.๓ ประสบการณ์
๓.๓.๑ ผู้ ที่ ไม่ ส ำเร็จการศึ ก ษาหลั ก สู ต รตามข้ อ ๓.๑.๒ และไม่ ส ำเร็จ การฝึ ก หลั ก สูต ร
ตามข้ อ ๓.๒ ต้ อ งมี ป ระสบการณ์ ใ นสาขาจำพวกเจ้ า หน้ า ที่ สื่ อ สารอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ติ ด ต่ อ กั น มาแล้ ว
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓.๒ ผู้ที่ได้รับเลขหมายความชำนาญทหารอากาศของจำพวกทหารอื่น หรือจำพวกทหารเดียวกัน
แต่ ต่ า งสาขาจำพวก หากใช้ คุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาตามข้ อ ๓.๑.๒ ต้ อ งมี ป ระสบการณ์ ใ นสาขาจำพวก
เจ้าหน้าที่สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓.๓ ผู้ที่ได้รับเลขหมายความชำนาญทหารอากาศของจำพวกทหารสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
แต่ ต่ า งสาขาจำพวก หากใช้ คุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาตามข้ อ ๓.๑.๒ ต้ อ งมี ป ระสบการณ์ ในสาขาจำพวก
เจ้าหน้าที่สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศโท

- ๗๘ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๓๐๐๑๐ (ขั้นลูกมือ)
ลูกมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ปฏิบัติงานในสายงานสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องการคำแนะนำอย่างละเอียด และควบคุมดูแล
อย่างใกล้ชิด
๒. หน้าที่และความรับผิดชอบ
ช่วยเหลือการปฏิบั ติงานเกี่ยวกับงานในสายงานสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องการคำแนะนำ
และควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ระดับผิวเผินเกี่ยวกับการปฏิบัตงิ านในสายงานสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
มีพื้นฐานการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติทจี่ ำเป็น
๓.๒ การฝึก
๓.๓ ประสบการณ์
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
พลทหาร - จ่าอากาศตรี

ความชำนาญทหารอากาศจำพวกทหารสรรพาวุธ
เลขหมายจำพวก ๓๒
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ช่างระบบสรรพาวุธ
ช่างฝึกหัดระบบสรรพาวุธ
ลูกมือสรรพาวุธ

๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖

- ๘๐ คำนำ
จำพวกทหารสรรพาวุธ
จำพวกทหารสรรพาวุธ หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในหน้าที่เกี่ยวกับงานในสายงานสรรพาวุธ
อันได้แก่ การดำเนินการเกี่ยวกับการซ่อม สร้าง ผลิต ดัดแปลง สรรพาวุธ การทำลายวัตถุระเบิด การพัสดุ
สรรพาวุธ วิจัยและพั ฒนากิ จการสรรพาวุธ รวมถึงมีหน้าที่ กำหนดแนวทางควบคุ ม ประเมิ นผลการฝึกศึ กษา
ในสายวิทยาการสรรพาวุธ

- ๘๑ แผนภูมิจำพวกนายทหารประทวน
พันจ่าอากาศเอก - พันจ่าอากาศเอก (พิเศษ)

หัวหน้าช่างระบบสรรพาวุธ
๓๒๑๙๐

ผ่านการทดสอบจากหัวหน้าสายวิทยาการ

พันจ่าอากาศตรี - พันจ่าอากาศเอก

ช่างเทคนิคระบบสรรพาวุธ
๓๒๑๗๐
การฝึกงานในหน้าที่ หรือ
พื้นฐานการศึกษาและประสบการณ์ในสายงาน

จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศเอก

ช่างระบบสรรพาวุธ
๓๒๑๕๐
หลักสูตรที่กองทัพอากาศกำหนดและประสบการณ์ในสายงาน
หรือ พืน้ ฐานการศึกษาและประสบการณ์ในสายงาน

จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศโท

ช่างฝึกหัดระบบสรรพาวุธ
๓๒๑๓๐
หลักสูตรที่กองทัพอากาศกำหนด หรือ
พื้นฐานการศึกษาและประสบการณ์ในสายงาน

พลทหาร - จ่าอากาศตรี

ลูกมือสรรพาวุธ
๓๒๐๑๐

- ๘๒ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๓๒๑๙๐ (ขั้นชำนาญพิเศษ)
หัวหน้าช่างระบบสรรพาวุธ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสายงานด้านระบบสรรพาวุธ โดยมีความชำนาญพิเศษ สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมดูแลผู้อื่นได้
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานด้านระบบสรรพาวุธ ที่ยุ่งยากซับซ้อน
๒.๒ ช่วยเหลือนายทหารสรรพาวุธในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานด้านระบบสรรพาวุธ
๒.๓ ให้คำแนะนำ และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของช่างเทคนิคระบบสรรพาวุธ
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งในระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานด้านระบบสรรพาวุธ
ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒ การฝึก
ผ่านการทดสอบจากสายวิทยาการ เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์ ๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
พันจ่าอากาศเอก - พันจ่าอากาศเอก (พิเศษ)

- ๘๓ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๓๒๑๗๐ (ขั้นชำนาญมาก)
ช่างเทคนิคระบบสรรพาวุธ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ปฏิ บั ติ งานเกี่ ยวกั บสายงานด้ านระบบสรรพาวุ ธ โดยมี ความชำนาญมาก สามารถปฏิ บั ติ งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถควบคุมดูแลผู้อื่นได้
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานด้านระบบสรรพาวุธ
๒.๒ ช่วยเหลือหัวหน้าช่างระบบสรรพาวุธ
๒.๓ ให้คำแนะนำ และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของช่างระบบสรรพาวุธ
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานด้านระบบสรรพาวุธได้ดี
ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่ า สาขาไฟฟ้า,
อิเล็กทรอนิกส์ และช่างกล เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
ผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องผ่านการฝึกงานในหน้าที่ เป็นคุณสมบัติ
ที่จำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์
ผู้ที่ ได้รับเลขหมายความชำนาญทหารอากาศของจำพวกทหารอื่น หรือจำพวกทหารเดียวกัน
แต่ต่างสาขาจำพวก หากใช้คุณวุฒิการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องมีประสบการณ์ ในสายงานด้านระบบสรรพาวุธ
ติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
พันจ่าอากาศตรี - พันจ่าอากาศเอก

- ๘๔ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๓๒๑๕๐ (ขั้นชำนาญ)
ช่างระบบสรรพาวุธ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสายงานด้านระบบสรรพาวุธ โดยต้องการคำแนะนำ และควบคุม กำกับ ดูแล
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสายงานด้านระบบสรรพาวุธ ที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
๒.๒ ช่วยเหลือช่างเทคนิคระบบสรรพาวุธ
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานด้านระบบสรรพาวุธ ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ สำเร็ จการศึ กษาหลั กสู ตรประกาศนี ยบั ตรวิ ชาชี พ หรื อเที ยบเท่ า สาขาไฟฟ้ า,
อิเล็กทรอนิกส์ และช่างกล เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๑.๓ สำเร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต ร เหล่ า ทหารสรรพาวุ ธ จาก โรงเรี ย นจ่ า อากาศ
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่าหลักสูตรดังกล่าว เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
ผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒ และข้อ ๓.๑.๓ ต้องสำเร็จการศึกษาหลักสูตร
ของสายวิทยาการสรรพาวุธกำหนด เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์
๓.๓.๑ ผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒ และข้อ ๓.๑.๓ ต้องมีประสบการณ์
ในสายงานด้านระบบสรรพาวุธติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓.๒ ผู้ที่ได้รับเลขหมายความชำนาญทหารอากาศของจำพวกทหารอื่น หรือจำพวกทหารเดียวกัน
แต่ต่างสาขาจำพวก หากใช้คุณวุฒิการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องมีประสบการณ์ในสายงานด้านระบบสรรพาวุธ
ติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศเอก

- ๘๕ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๓๒๑๓๐ (ขั้นกึ่งชำนาญ)
ช่างฝึกหัดระบบสรรพาวุธ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ปฏิบัตงิ านเกี่ยวกับสายงานด้านระบบสรรพาวุธ โดยต้องการคำแนะนำ และควบคุม กำกับดูแล
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสายงานด้านระบบสรรพาวุธ ที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
๒.๒ ช่วยเหลือช่างเทคนิคระบบสรรพาวุธ
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานด้านระบบสรรพาวุธ ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัตทิ ี่จำเป็น
๓.๒ การฝึก
ผู้ ที่ ไ ม่ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รตามข้ อ ๓.๑.๒ ต้ อ งสำเร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รของ
สายวิทยาการสรรพาวุธกำหนด เป็นคุณสมบัติทตี่ ้องการ
๓.๓ ประสบการณ์
๓.๓.๑ ผู้ ที่ ไม่ ส ำเร็จการศึ ก ษาหลั กสู ตรตามข้ อ ๓.๑.๒ และไม่ สำเร็จการฝึกหลั ก สูต ร
ตามข้อ ๓.๒ ต้องมีประสบการณ์ในสายงานด้านระบบสรรพาวุธติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
๑๒ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓.๒ ผู้ที่ได้รับเลขหมายความชำนาญทหารอากาศของจำพวกทหารอื่น หรือจำพวกทหารเดียวกัน
แต่ต่างสาขาจำพวก หากใช้คุณวุฒิการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องมีประสบการณ์ในสายงานด้านระบบสรรพาวุธ
ติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศโท

- ๘๖ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๓๒๐๑๐ (ขั้นลูกมือ)
ลูกมือสรรพาวุธ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
เป็นลูกมือปฏิบัติงานเกี่ยวกับสายงานด้านระบบสรรพาวุธ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ช่ วยเหลื อในการปฏิ บั ติ งาน ทางด้ านระบบสรรพาวุ ธ และการใช้ อุ ปกรณ์ ประกอบขั้ นพื้ นฐาน
โดยต้องการคำแนะนำและควบคุมอย่างใกล้ชิด
๓. คุณสมบัติ
๓.๑ การศึกษา
สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒ การฝึก
๓.๓ ประสบการณ์
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
พลทหาร - จ่าอากาศตรี

ความชำนาญทหารอากาศจำพวกทหารช่างอากาศ
เลขหมายจำพวก ๔๓
หน้า
๘๘
๘๙

คำนำ
แผนภูมิ
ความชำนาญทหารอากาศ
ลชทอ.

ชื่อความชำนาญ

๔๓๑๙๐
๔๓๑๗๐
๔๓๑๕๐
๔๓๑๓๐

หัวหน้าช่างอากาศยาน
ช่างเทคนิคอากาศยาน
ช่างอากาศยาน
ช่างอากาศยานฝึกหัด

๙๐
๙๑
๙๒
๙๓

๔๓๒๙๐
๔๓๒๗๐
๔๓๒๕๐
๔๓๒๓๐

หัวหน้าช่างเครื่องยนต์
ช่างเทคนิคเครื่องยนต์
ช่างเครื่องยนต์
ช่างเครื่องยนต์ฝึกหัด

๙๔
๙๕
๙๖
๙๗

๔๓๓๙๐
๔๓๓๗๐
๔๓๓๕๐
๔๓๓๓๐

หัวหน้าช่างบริภัณฑ์อากาศยาน
ช่างเทคนิคบริภัณฑ์อากาศยาน
ช่างบริภัณฑ์อากาศยาน
ช่างบริภัณฑ์อากาศยานฝึกหัด

๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑

๔๓๔๙๐
๔๓๔๗๐
๔๓๔๕๐
๔๓๔๓๐

หัวหน้าช่างบริภัณฑ์ภาคพื้น
ช่างเทคนิคบริภัณฑ์ภาคพื้น
ช่างบริภัณฑ์ภาคพื้น
ช่างบริภัณฑ์ภาคพื้นฝึกหัด

๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕

๔๓๐๑๐

ลูกมือช่างอากาศยาน

๑๐๖

- ๘๘ คำนำ
จำพวกทหารช่างอากาศ
จำพวกทหารช่างอากาศ หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านช่างอากาศ
ซึ่งประกอบด้วย
ช่างอากาศยาน อันได้แก่ การซ่อมบำรุงอากาศยาน การซ่อมสร้างชิ้นส่วน ดัดแปลง แก้ไขข้อขัดข้อง
อากาศยานและบริภัณฑ์อากาศยาน ตลอดถึงการกู้ภัยอากาศยาน
ช่างเครื่องยนต์ อันได้แก่ การซ่อมบำรุงเครื่องยนต์อากาศยาน และเครื่องยนต์บริภัณฑ์
ช่างบริภัณฑ์อากาศยาน อันได้แก่ การซ่อมบำรุง การดัดแปลงบริภัณฑ์อากาศยาน และระบบต่าง ๆ
ของบริภัณฑ์อากาศยาน
ช่างบริภัณฑ์ภาคพื้น อันได้แก่ การซ่อมบำรุงบริภัณฑ์ภาคพื้น และระบบต่าง ๆ ของบริภัณฑ์ภาคพื้น

แผนภูมิจำพวกทหารนายทหารประทวน
พันจ่าอากาศเอก พันจ่าอากาศเอก (พิเศษ)

หัวหน้าช่างอากาศยาน
๔๓๑๙๐

หัวหน้าช่างเครื่องยนต์
๔๓๒๙๐

หัวหน้าช่างบริภัณฑ์อากาศยาน
๔๓๓๙๐

หัวหน้าช่างบริภัณฑ์ภาคพื้น
๔๓๔๙๐

หลักสูตรที่กองทัพอากาศกำหนดและผ่านการทดสอบจากหัวหน้าสายวิทยาการ
พันจ่าอากาศตรี พันจ่าอากาศเอก

ช่างเทคนิคอากาศยาน
๔๓๑๗๐

ช่างเทคนิคเครื่องยนต์
๔๓๒๗๐

ช่างเทคนิคบริภัณฑ์อากาศยาน
๔๓๓๗๐

ช่างเทคนิคบริภัณฑ์ภาคพื้น
๔๓๔๗๐

- ๘๙ -

การฝึกงานในหน้าที่ หรือพื้นฐานการศึกษาและประสบการณ์ในสายงาน
จ่าอากาศตรี จ่าอากาศเอก

ช่างอากาศยาน
๔๓๑๕๐

ช่างเครือ่ งยนต์
๔๓๒๕๐

ช่างบริภัณฑ์อากาศยาน
๔๓๓๕๐

ช่างบริภัณฑ์ภาคพื้น
๔๓๔๕๐

หลักสูตรที่กองทัพอากาศกำหนดและประสบการณ์ในสายงาน หรือพื้นฐานการศึกษาและประสบการณ์ในสายงาน
จ่าอากาศตรี จ่าอากาศโท

ช่างอากาศยานฝึกหัด
๔๓๑๓๐

ช่างเครื่องยนต์ฝึกหัด
๔๓๒๓๐

ช่างบริภัณฑ์อากาศยานฝึกหัด
๔๓๓๓๐

การฝึกงานในหน้าที่ หรือพื้นฐานการศึกษาและประสบการณ์ในสายงาน
พลทหาร จ่าอากาศตรี

ช่างอากาศยานฝึกหัด
๔๓๐๑๐

ช่างบริภัณฑ์ภาคพื้นฝึกหัด
๔๓๔๓๐

- ๙๐ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๔๓๑๙๐ (ขั้นชำนาญพิเศษ)
หัวหน้าช่างอากาศยาน
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ปฏิบัติงานด้านช่างอากาศยาน โดยมีความชำนาญพิเศษ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และสามารถควบคุมดูแลผู้อื่นได้
๒. หน้าที่และความรับผิดชอบ
๒.๑ ปฏิบัตงิ านด้านช่างอากาศ ที่ยุ่งยากซับซ้อน
๒.๒ ช่วยเหลือนายทหารช่างอากาศในการปฏิบัติงานด้านช่างอากาศยาน
๒.๓ ให้คำแนะนำ และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของช่างเทคนิคอากาศยาน
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งในระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านช่างอากาศ ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
สำเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น หรื อ เที ย บเท่ า เป็ น คุ ณ สมบั ติ ที่ จ ำเป็ น
๓.๒ การฝึก
สำเร็จการศึกษาหลักสูตรช่างตรวจอากาศยาน หรือช่างอากาศอาวุโส และผ่านการทดสอบ
จากหน่วยหัวหน้าสายวิทยาการ เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
พันจ่าอากาศเอก - พันจ่าอากาศเอก (พิเศษ)

- ๙๑ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๔๓๑๗๐ (ขั้นชำนาญมาก)
ช่างเทคนิคอากาศยาน
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ปฏิบัติงานด้านช่างอากาศยาน โดยมีความชำนาญมาก สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และสามารถควบคุมดูแลผู้อื่นได้
๒. หน้าที่และความรับผิดชอบ
๒.๑ ปฏิบัตงิ านเกี่ยวกับงานด้านช่างอากาศยาน ที่ยุ่งยากซับซ้อน
๒.๒ ช่วยเหลือหัวหน้าช่างอากาศยานในการปฏิบัติงานด้านช่างอากาศยาน
๒.๓ ให้คำแนะนำ และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของช่างอากาศยาน
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งในระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านช่างอากาศยาน ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า สาขาวิชาช่างยนต์
ช่างกล ไฟฟ้า หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับช่างอากาศยาน เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
ผู้ที่ ไม่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องผ่านการฝึกงานในหน้าที่ เป็ นคุณสมบั ติ
ที่จำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์
ผู้ที่ได้รับเลขหมายความชำนาญทหารอากาศของจำพวกทหารอื่น หรือจำพวกทหารเดียวกัน
แต่ต่างสาขาจำพวก หากใช้คุณวุฒิการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การซ่ อ มบำรุงอากาศยาน การซ่ อม สร้าง ชิ้น ส่ วน ดั ด แปลง แก้ ไขข้ อ ขัด ข้ อ งอากาศยานและบริภั ณ ฑ์
อากาศยาน ตลอดถึงการกู้ภัยอากาศยานติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน เป็นคุณสมบัติ
ที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
พันจ่าอากาศตรี - พันจ่าอากาศเอก

- ๙๒ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๔๓๑๕๐ (ขั้นชำนาญ)
ช่างอากาศยาน
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ปฏิบัติงานด้านช่างอากาศยานที่ค่อนข้างยุ่งยากได้ และต้องควบคุม กำกับ ดูแลในบางโอกาส
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ ปฏิบัติงานด้านช่างอากาศยาน
๒.๒ ช่วยเหลือช่างเทคนิคอากาศยานในการปฏิบัติงานด้านช่างอากาศ
๒.๓ ให้คำแนะนำ และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของช่างอากาศยานฝึกหัด
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านช่างอากาศยานได้ดี ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า สาขาวิชาช่างยนต์
ช่างกล ไฟฟ้า หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับช่างอากาศยาน เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๑.๓ สำเร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต ร เหล่ า ทหารช่ า งอากาศ จากโรงเรี ย นจ่ า อากาศ
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่าหลักสูตรดังกล่าว เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
ผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒ และข้อ ๓.๑.๓ ต้องสำเร็จการศึกษาหลักสูตร
ของสายวิทยาการช่างอากาศกำหนด เป็นคุณสมบัตทิ ี่จำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์
๓.๓.๑ ผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒ และข้อ ๓.๑.๓ ต้องมีประสบการณ์
ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงอากาศยาน การซ่อม สร้าง ชิ้นส่วน ดัดแปลง แก้ไขข้อขัดข้องอากาศยาน
และบริภัณ ฑ์ อากาศยาน ตลอดถึงการกู้ภัยอากาศยานติดต่อกัน มาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้ อยกว่า ๓ ปี
เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓.๒ ผู้ที่ได้รับเลขหมายความชำนาญทหารอากาศของจำพวกทหารอื่น หรือจำพวกทหารเดียวกัน
แต่ต่างสาขาจำพวก หากใช้คุณวุฒิการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การซ่อมบำรุงอากาศยาน การซ่อม สร้าง ชิ้นส่วน ดัดแปลง แก้ไขข้อขัดข้องอากาศยานและบริภัณฑ์อากาศ
ยาน ตลอดถึงการกู้ภัยอากาศยานติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศเอก

- ๙๓ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๔๓๑๓๐ (ขั้นกึ่งชำนาญ)
ช่างอากาศยานฝึกหัด
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ปฏิบัติงานด้านช่างอากาศยาน โดยต้องการคำแนะนำ และควบคุม กำกับดูแล
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ ปฏิบัติงานด้านช่างอากาศยาน ที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
๒.๒ ช่วยเหลือช่างอากาศยาน
๓. คุณสมบัติ
มีความรูค้ วามเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านช่างอากาศยาน ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัตทิ ี่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
ผู้ ที่ ไ ม่ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รตามข้ อ ๓.๑.๒ ต้ อ งสำเร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รของ
สายวิทยาการช่างอากาศกำหนด เป็นคุณสมบัติทตี่ ้องการ
๓.๓ ประสบการณ์
๓.๓.๑ ผู้ ที่ ไม่ ส ำเร็จการศึ ก ษาหลั ก สู ต รตามข้ อ ๓.๑.๒ และไม่ ส ำเร็จ การฝึ ก หลั ก สู ต ร
ตามข้อ ๓.๒ ต้องมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงอากาศยาน การซ่อม สร้าง ชิ้นส่วน
ดัดแปลง แก้ไขข้อขัดข้องอากาศยานและบริภัณฑ์อากาศยาน ตลอดถึงการกู้ภัยอากาศยานติดต่อกันมาแล้ว
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน เป็นคุณสมบัติทจี่ ำเป็น
๓.๓.๒ ผู้ที่ได้รับเลขหมายความชำนาญทหารอากาศของจำพวกทหารอื่น หรือจำพวกทหารเดียวกัน
แต่ต่างสาขาจำพวก หากใช้คุณวุฒิการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกั บ
การซ่อมบำรุงอากาศยาน การซ่อม สร้าง ชิ้นส่วน ดัดแปลง แก้ไขข้อขัดข้องอากาศยานและบริภัณฑ์อากาศยาน
ตลอดถึงการกูภ้ ัยอากาศยานติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน เป็นคุณสมบัตทิ ี่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศโท

- ๙๔ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๔๓๒๙๐ (ขัน้ ชำนาญพิเศษ)
หัวหน้าช่างเครื่องยนต์
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ปฏิบัติงานด้านช่างเครื่องยนต์ โดยมีความชำนาญพิ เศษ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และสามารถควบคุมดูแลผู้อื่นได้
๒. หน้าที่และความรับผิดชอบ
๒.๑ ปฏิบัติงานด้านช่างเครื่องยนต์ ที่ยุ่งยากซับซ้อน
๒.๒ ช่วยเหลือนายทหารช่างอากาศในการปฏิบัติงานด้านช่างเครื่องยนต์
๒.๓ ให้คำแนะนำ และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของช่างเทคนิคเครื่องยนต์
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งในระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านช่างเครื่องยนต์ ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒ การฝึก
สำเร็จการศึกษาหลักสูตรช่างตรวจอากาศยาน หรือช่างอากาศอาวุโส และผ่านการทดสอบ
จากหน่วยหัวหน้าสายวิทยาการ เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
พันจ่าอากาศเอก - พันจ่าอากาศเอก (พิเศษ)

- ๙๕ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๔๓๒๗๐ (ขั้นชำนาญมาก)
ช่างเทคนิคเครื่องยนต์
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ปฏิบัติงานด้านช่างเครื่องยนต์ โดยมีความชำนาญมาก สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และสามารถควบคุมดูแลผู้อื่นได้
๒. หน้าที่และความรับผิดชอบ
๒.๑ ปฏิบัติงานด้านช่างเครื่องยนต์ ที่ยุ่งยากซับซ้อน
๒.๒ ช่วยเหลือหัวหน้าช่างเครื่องยนต์เกี่ยวกับงานด้านช่างเครื่องยนต์
๒.๓ ให้คำแนะนำ และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของช่างเครื่องยนต์
๓. คุณสมบัติ
มี ความรู้ความเข้าใจที่ ลึ กซึ้ งในระเบี ยบปฏิ บัติเกี่ยวกับงานด้านช่างเครื่องยนต์ ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่ จำเป็น
๓.๑.๒ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า สาขาวิชาช่างยนต์
เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
ผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องผ่านการฝึกงานในหน้าที่ เป็นคุณสมบัติ
ที่จำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์
ผู้ที่ได้รับเลขหมายความชำนาญทหารอากาศของจำพวกทหารอื่น หรือจำพวกทหารเดียวกัน
แต่ต่างสาขาจำพวก หากใช้คุณ วุฒิการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การซ่อมบำรุงเครื่องยนต์อากาศยาน และเครื่องยนต์บริภัณฑ์ติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน
เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
พันจ่าอากาศตรี - พันจ่าอากาศเอก

- ๙๖ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๔๓๒๕๐ (ขั้นชำนาญ)
ช่างเครื่องยนต์
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ปฏิบัติงานด้านช่างเครื่องยนต์ที่ค่อนข้างยุง่ ยากได้ และต้องควบคุม กำกับดูแล ในบางโอกาส
๒. หน้าที่และความรับผิดชอบ
๒.๑ ปฏิบัติงานด้านช่างเครื่องยนต์
๒.๒ ช่วยเหลือช่างเทคนิคเครื่องยนต์
๒.๓ ให้คำแนะนำ และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของช่างเครื่องยนต์ฝึกหัด
๓. คุณสมบัติ
มีความรูค้ วามเข้าใจในระเบียบปฏิบัติงานด้านช่างเครื่องยนต์ได้ดี ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า สาขาวิชาช่างยนต์
เป็นคุณสมบัตทิ ี่ตอ้ งการ
๓.๑.๓ สำเร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต ร เหล่ า ทหารช่ า งอากาศ จากโรงเรี ย นจ่ า อากาศ
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่าหลักสูตรดังกล่าว เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
ผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒ และข้อ ๓.๑.๓ ต้องสำเร็จการศึกษาหลักสูตร
ของสายวิทยาการช่างอากาศกำหนด เป็นคุณสมบัตทิ ี่จำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์
๓.๓.๑ ผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒ และข้อ ๓.๑.๓ ต้องมีประสบการณ์
ในการปฏิ บั ติ งานเกี่ ย วกั บ การซ่ อมบำรุ งเครื่ องยนต์ อากาศยาน และเครื่ องยนต์ บริภั ณ ฑ์ ติ ด ต่ อ กั น มาแล้ ว
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓.๒ ผู้ที่ได้รับเลขหมายความชำนาญทหารอากาศของจำพวกทหารอื่น หรือจำพวกทหารเดียวกัน
แต่ต่างสาขาจำพวก หากใช้คุณวุฒิการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การซ่อมบำรุงเครื่องยนต์อากาศยาน และเครื่องยนต์บริภัณฑ์ติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน
เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศเอก

- ๙๗ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๔๓๒๓๐ (ขัน้ กึ่งชำนาญ)
ช่างเครือ่ งยนต์ฝึกหัด
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ปฏิบัติงานด้านช่างเครื่องยนต์ โดยต้องการคำแนะนำ และควบคุม กำกับดูแล
๒. หน้าที่และความรับผิดชอบ
๒.๑ ปฏิบัติงานด้านช่างเครื่องยนต์ ที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
๒.๒ ช่วยเหลือช่างเครื่องยนต์
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านช่างเครื่องยนต์ ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัตทิ ี่ตอ้ งการ
๓.๒ การฝึก
ผู้ ที่ ไ ม่ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รตามข้ อ ๓.๑.๒ ต้ อ งสำเร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รของ
สายวิทยาการช่างอากาศกำหนด เป็นคุณสมบัติทตี่ ้องการ
๓.๓ ประสบการณ์
๓.๓.๑ ผู้ ที่ ไม่ ส ำเร็จการศึ ก ษาหลั ก สู ต รตามข้ อ ๓.๑.๒ และไม่ ส ำเร็จ การฝึ ก หลั ก สูต ร
ตามข้ อ ๓.๒ ต้ อ งมี ป ระสบการณ์ ใ นการปฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ การซ่ อ มบำรุ ง เครื่ อ งยนต์ อ ากาศยาน
และเครื่องยนต์บริภัณฑ์ติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน เป็นคุณสมบัติทจี่ ำเป็น
๓.๓.๒ ผู้ที่ได้รับเลขหมายความชำนาญทหารอากาศของจำพวกทหารอื่น หรือจำพวกทหารเดียวกัน
แต่ต่างสาขาจำพวก หากใช้คุณวุฒิการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การซ่ อมบำรุ งเครื่ องยนต์ อากาศยาน และเครื่ องยนต์ บริ ภั ณ ฑ์ ติ ดต่ อกั นมาแล้ วเป็ นระยะเวลาไม่ น้ อยกว่ า
๙๐ วัน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศโท

- ๙๘ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๔๓๓๙๐ (ขั้นชำนาญพิเศษ)
หัวหน้าช่างบริภัณฑ์อากาศยาน
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ปฏิ บั ติ งานด้ านช่ างบริ ภั ณฑ์ อากาศยาน โดยมี ความชำนาญพิ เศษ สามารถปฏิ บั ติ งานได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมดูแลผู้อื่นได้
๒. หน้าที่และความรับผิดชอบ
๒.๑ ปฏิบัติงานด้านช่างบริภณ
ั ฑ์อากาศยาน ที่ยุ่งยากซับซ้อน
๒.๒ ช่วยเหลือนายทหารช่างอากาศในการปฏิบัติงานด้านช่างบริภัณฑ์อากาศยาน
๒.๓ ให้คำแนะนำ และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของช่างเทคนิคบริภัณฑ์อากาศยาน
๓. คุณสมบัติ
มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจที่ ลึ ก ซึ้ ง ในระเบี ย บปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ งานด้ า นช่ างบริ ภั ณ ฑ์ อากาศยาน
ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒ การฝึก
สำเร็จการศึกษาหลักสูตรช่างตรวจอากาศยาน หรือช่างอากาศอาวุโส และผ่านการทดสอบ
จากหน่วยหัวหน้าสายวิทยาการ เป็นคุณสมบัติทจี่ ำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
พันจ่าอากาศเอก - พันจ่าอากาศเอก (พิเศษ)

- ๙๙ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๔๓๓๗๐ (ขัน้ ชำนาญมาก)
ช่างเทคนิคบริภัณฑ์อากาศยาน
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ปฏิบัติงานด้านช่างบริภัณ ฑ์อากาศยาน โดยมีความชำนาญมาก สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมดูแลผู้อื่นได้
๒. หน้าที่และความรับผิดชอบ
๒.๑ ปฏิบัติงานด้านช่างบริภัณฑ์อากาศยาน ที่ยุ่งยากซับซ้อน
๒.๒ ช่วยเหลือหัวหน้าช่างบริภัณฑ์อ ากาศยานในการปฏิบัติงานด้านช่างบริภัณฑ์อากาศยาน
๒.๓ ให้คำแนะนำ และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของช่างบริภัณฑ์อากาศยาน
๓. คุณสมบัติ
มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจที่ ลึ ก ซึ้ ง ในระเบี ย บปฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ งานด้ า นช่ า งบริ ภั ณฑ์ อ ากาศยาน
ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่ า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า สาขาวิชาช่างยนต์
ช่างกล ช่างไฟฟ้า ช่างอุตสาหกรรม หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับช่างบริภัณฑ์อากาศยาน เป็นคุณสมบัติทตี่ ้องการ
๓.๒ การฝึก
ผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องผ่านการฝึกงานในหน้าที่ เป็นคุณสมบัติ
ที่จำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์
ผู้ที่ได้รับเลขหมายความชำนาญทหารอากาศของจำพวกทหารอื่น หรือจำพวกทหารเดียวกัน
แต่ต่างสาขาจำพวก หากใช้คุณวุฒิการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การซ่อมบำรุง การดัดแปลงบริภัณฑ์อากาศยาน และระบบต่าง ๆ ของบริภัณฑ์อากาศยานติดต่อกันมาแล้ว
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
พันจ่าอากาศตรี - พันจ่าอากาศเอก

- ๑๐๐ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๔๓๓๕๐ (ขั้นชำนาญ)
ช่างบริภัณฑ์อากาศยาน
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ปฏิบัติงานด้านช่างบริภัณฑ์อากาศยานที่ค่อนข้างยุ่งยากได้ และต้องควบคุม กำกับ ดูแลในบางโอกาส
๒. หน้าที่และความรับผิดชอบ
๒.๑ ปฏิบัติงานด้านช่างบริภัณฑ์อากาศยาน
๒.๒ ช่วยเหลือช่างเทคนิคบริภัณฑ์อากาศยาน
๒.๓ ให้คำแนะนำ และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของช่างบริภัณฑ์อากาศยานฝึกหัด
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านช่างบริภัณฑ์อากาศยาน ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเที ยบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า สาขาวิชาช่างยนต์
ช่างกล ช่างไฟฟ้า ช่างอุตสาหกรรม หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับช่างบริภัณฑ์อากาศยาน เป็นคุณสมบัติทตี่ ้องการ
๓.๑.๓ สำเร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต ร เหล่ า ทหารช่ า งอากาศ จากโรงเรี ย นจ่ า อากาศ
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่าหลักสูตรดังกล่าว เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
ผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒ และข้อ ๓.๑.๓ ต้องสำเร็จการศึกษาหลักสูตร
ของสายวิทยาการช่างอากาศกำหนด เป็นคุณสมบัตทิ ี่จำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์
๓.๓.๑ ผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒ และข้อ ๓.๑.๓ ต้องมีประสบการณ์
ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การซ่อมบำรุง การดัดแปลงบริภัณฑ์อากาศยาน และระบบต่าง ๆ ของบริภัณฑ์
อากาศยานติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี เป็นคุณสมบัตทิ ี่จำเป็น
๓.๓.๒ ผู้ที่ได้รับเลขหมายความชำนาญทหารอากาศของจำพวกทหารอืน่ หรือจำพวกทหารเดียวกัน
แต่ต่างสาขาจำพวก หากใช้คุณวุฒิการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การซ่อมบำรุง การดัดแปลงบริภัณฑ์อากาศยาน และระบบต่าง ๆ ของบริภัณฑ์อากาศยานติดต่อกันมาแล้ว
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศเอก

- ๑๐๑ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๔๓๓๓๐ (ขั้นกึ่งชำนาญ)
ช่างบริภัณฑ์อากาศยานฝึกหัด
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ปฏิบัติงานด้านช่างบริภัณฑ์อากาศยานที่ค่อนข้างยุ่งยากได้ และต้องควบคุม กำกับ ดูแลในบางโอกาส
๒. หน้าที่และความรับผิดชอบ
๒.๑ ปฏิบัติงานด้านช่างบริภัณฑ์อากาศยาน
๒.๒ ช่วยเหลือช่างเทคนิคบริภัณฑ์อากาศยาน
๒.๓ ให้คำแนะนำ และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของช่างบริภัณฑ์อากาศยานฝึกหัด
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้ าใจในระเบียบปฏิบัติเกี่ ยวกับงานด้านช่างบริ ภัณฑ์อากาศยาน ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัตทิ ี่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
ผู้ ที่ ไ ม่ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รตามข้ อ ๓.๑.๒ ต้ อ งสำเร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รของ
สายวิทยาการช่างอากาศกำหนด เป็นคุณสมบัติทตี่ ้องการ
๓.๓ ประสบการณ์
๓.๓.๑ ผู้ ที่ ไม่ ส ำเร็จการศึ ก ษาหลั ก สู ต รตามข้ อ ๓.๑.๒ และไม่ ส ำเร็จ การฝึ ก หลั ก สูต ร
ตามข้อ ๓.๒ ต้องมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการซ่อมบำรุง การดัดแปลงบริภัณฑ์อากาศยาน
และระบบต่ า ง ๆ ของบริ ภั ณ ฑ์ อ ากาศยานติ ด ต่ อ กั น มาแล้ ว เป็ น ระยะเวลาไม่ น้ อ ยกว่ า ๑๒ เดื อ น
เป็นคุณสมบัติทจี่ ำเป็น
๓.๓.๒ ผู้ที่ได้รับเลขหมายความชำนาญทหารอากาศของจำพวกทหารอื่น หรือจำพวกทหารเดียวกัน
แต่ต่างสาขาจำพวก หากใช้คุณวุฒิการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การซ่ อมบำรุง การดั ดแปลงบริ ภั ณฑ์ อากาศยาน และระบบต่ าง ๆ ของบริ ภั ณฑ์ อากาศยานติ ดต่ อกั นมาแล้ ว
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศโท

- ๑๐๒ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๔๓๔๙๐ (ขั้นชำนาญพิเศษ)
หัวหน้าช่างบริภัณฑ์ภาคพื้น
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ปฏิ บั ติงานด้ านช่างบริภั ณ ฑ์ ภ าคพื้ น โดยมี ค วามชำนาญพิ เศษ สามารถปฏิ บั ติ งานได้อ ย่างมี
ประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมดูแลผู้อื่นได้
๒. หน้าที่และความรับผิดชอบ
๒.๑ ปฏิบัติงานด้านช่างบริภัณฑ์ภาคพื้น ที่ยุ่งยากซับซ้อน
๒.๒ ช่วยเหลือนายทหารช่างอากาศในการปฏิบัติงานด้านช่างบริภัณฑ์ภาคพื้น
๒.๓ ให้คำแนะนำ และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของช่างเทคนิคบริภัณฑ์ภาคพื้น
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งในระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านช่างบริภัณฑ์ภาคพื้น ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
สำเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น หรื อ เที ย บเท่ า เป็ น คุ ณ สมบั ติ ที่ จ ำเป็ น
๓.๒ การฝึก
สำเร็จการศึกษาหลักสูตรช่างตรวจอากาศยาน หรือช่างอากาศอาวุโส และผ่านการทดสอบ
จากหน่วยหัวหน้าสายวิทยาการ เป็นคุณสมบัติทจี่ ำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
พันจ่าอากาศเอก - พันจ่าอากาศเอก (พิเศษ)

- ๑๐๓ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๔๓๔๗๐ (ขั้นชำนาญมาก)
ช่างเทคนิคบริภัณฑ์ภาคพื้น
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ปฏิบัติงานด้านช่างบริภัณฑ์ภาคพื้น โดยมีความชำนาญมาก สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และสามารถควบคุมดูแลผู้อื่นได้
๒. หน้าที่และความรับผิดชอบ
๒.๑ ปฏิบัติงานด้านช่างบริภัณฑ์ภาคพื้น ที่ยุ่งยากซับซ้อน
๒.๒ ช่วยเหลือหัวหน้าช่างบริภัณฑ์ภาคพื้นเกี่ยวกับงานด้านบริภัณฑ์ภาคพื้น
๒.๓ ให้คำแนะนำ และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของช่างบริภัณฑ์ภาคพื้น
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งในระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านช่างบริภัณฑ์ภาคพื้น ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ สำเร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง หรื อ เที ย บเท่ า
สาขาวิ ช าช่ า งยนต์ ช่ า งกล ช่ า งไฟฟ้ า ช่ า งอุ ต สาหกรรม หรื อ อื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วกั บ ช่ า งบริ ภั ณ ฑ์ ภ าคพื้ น
เป็นคุณสมบัติทตี่ ้องการ
๓.๒ การฝึก
ผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องผ่านการฝึกงานในหน้าที่ เป็นคุณสมบัติ
ที่จำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์
ผู้ที่ได้รับเลขหมายความชำนาญทหารอากาศของจำพวกทหารอื่น หรือจำพวกทหารเดียวกัน
แต่ต่างสาขาจำพวก หากใช้คุณวุฒิการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การซ่อมบำรุงบริภัณฑ์ภาคพื้น และระบบต่าง ๆ ของบริภัณฑ์ภาคพื้นติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
๙๐ วัน เป็นคุณสมบัติทจี่ ำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
พันจ่าอากาศตรี - พันจ่าอากาศเอก

- ๑๐๔ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๔๓๔๕๐ (ขั้นชำนาญ)
ช่างบริภัณฑ์ภาคพื้น
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ปฏิบัติงานด้านช่างบริภัณฑ์ภาคพื้นที่ค่อนข้างยุ่งยากได้ และต้องควบคุม กำกับ ดูแลในบางโอกาส
๒. หน้าที่และความรับผิดชอบ
๒.๑ ปฏิบัติงานด้านบริภัณฑ์ภาคพื้น
๒.๒ ช่วยเหลือช่างเทคนิคบริภัณฑ์ภาคพื้น
๒.๓ ให้คำแนะนำ และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของช่างบริภัณฑ์ภาคพื้นฝึกหัด
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านบริภัณฑ์ภาคพื้นได้ดี ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า สาขาวิชาช่างยนต์
ช่างกล ช่างไฟฟ้า ช่างอุตสาหกรรม หรืออืน่ ๆ ที่เกี่ยวกับช่างบริภัณฑ์ภาคพื้น เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๑.๓ สำเร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต ร เหล่ า ทหารช่ า งอากาศ จากโรงเรี ย นจ่ า อากาศ
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่าหลักสูตรดังกล่าว เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
ผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒ และข้อ ๓.๑.๓ ต้องสำเร็จการศึกษาหลักสูตร
ของสายวิทยาการช่างอากาศกำหนด เป็นคุณสมบัตทิ ี่จำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์
๓.๓.๑ ผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒ และข้อ ๓.๑.๓ ต้องมีประสบการณ์
ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงบริภัณฑ์ภาคพื้น และระบบต่าง ๆ ของบริภัณฑ์ภาคพื้นติดต่อกันมาแล้ว
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓.๒ ผู้ที่ได้รับเลขหมายความชำนาญทหารอากาศของจำพวกทหารอื่น หรือจำพวกทหารเดียวกัน
แต่ต่างสาขาจำพวก หากใช้คุณวุฒิการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การซ่อมบำรุงบริภัณฑ์ภาคพื้น และระบบต่าง ๆ ของบริภัณฑ์ภาคพื้นติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
๙๐ วัน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศเอก

- ๑๐๕ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๔๓๔๓๐ (ขั้นกึ่งชำนาญ)
ช่างบริภัณฑ์ภาคพืน้ ฝึกหัด
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ปฏิบัติงานด้านช่างบริภัณฑ์ภาคพืน้ โดยต้องการคำแนะนำ และควบคุม กำกับ ดูแล
๒. หน้าที่และความรับผิดชอบ
๒.๑ ปฏิบัตงิ านด้านบริภัณฑ์ภาคพื้น ที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
๒.๒ ช่วยเหลือช่างบริภัณฑ์ภาคพื้น
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านบริภัณฑ์ภาคพื้น ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัตทิ ี่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
ผู้ ที่ ไ ม่ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รตามข้ อ ๓.๑.๒ ต้ อ งสำเร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รของ
สายวิทยาการช่างอากาศกำหนด เป็นคุณสมบัตทิ ี่ต้องการ
๓.๓ ประสบการณ์
๓.๓.๑ ผู้ ที่ ไม่ ส ำเร็จการศึ ก ษาหลั ก สู ต รตามข้ อ ๓.๑.๒ และไม่ ส ำเร็จ การฝึ ก หลั ก สูต ร
ตามข้อ ๓.๒ ต้องมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงบริภัณฑ์ภาคพื้น และระบบต่าง ๆ
ของบริภัณฑ์ภาคพื้นติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน เป็นคุณสมบัติทจี่ ำเป็น
๓.๓.๒ ผู้ที่ได้รับเลขหมายความชำนาญทหารอากาศของจำพวกทหารอื่น หรือจำพวกทหารเดียวกัน
แต่ต่างสาขาจำพวก หากใช้คุณวุฒิการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การซ่อมบำรุงบริภัณฑ์ภาคพื้น และระบบต่าง ๆ ของบริภัณฑ์ภาคพื้นติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
๙๐ วัน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศโท

- ๑๐๖ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๔๓๐๑๐ (ขั้นลูกมือ)
ลูกมือช่างอากาศยาน
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
เป็นลูกมือปฏิบัติงานเกี่ยวกับสายงานช่างอากาศ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานสายงานช่างอากาศ โดยต้องการคำแนะนำและควบคุมอย่างใกล้ชิด
๓. คุณสมบัติ
๓.๑ การศึกษา
สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒ การฝึก
๓.๓ ประสบการณ์
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
พลทหาร - จ่าอากาศตรี

ความชำนาญทหารอากาศจำพวกทหารส่งกำลังบำรุง
เลขหมายจำพวก ๔๔

หน้า
๑๐๘
๑๐๙

คำนำ
แผนภูมิ
ความชำนาญทหารอากาศ
ลชทอ.

ชื่อความชำนาญ

๔๔๑๗๐
๔๔๑๕๐
๔๔๑๓๐
๔๔๐๑๐

เจ้าหน้าที่ชำนาญการส่งกำลังบำรุง
เจ้าหน้าที่ส่งกำลังบำรุง
เจ้าหน้าที่ฝึกหัดส่งกำลังบำรุง
ลูกมือส่งกำลังบำรุง

๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓

- ๑๐๘ คำนำ
จำพวกทหารส่งกำลังบำรุง
จำพวกทหารส่งกำลังบำรุง หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในหน้าที่เกี่ยวกับงานในสายงาน
ด้ า นส่ ง กำลั ง บำรุ ง อั น ได้ แ ก่ การส่ ง กำลั ง การซ่ อ มบำรุ ง การอาคารสถานที่ สิ่ ง อำนวยความสะดวก
สาธารณูปการและการบริการ

- ๑๐๙ แผนภูมิจำพวกทหารนายทหารประทวน

พันจ่าอากาศตรี - พันจ่าอากาศเอก

เจ้าหน้าที่ชำนาญการส่งกำลังบำรุง
๔๔๑๗๐

การฝึกงานในหน้าที่ หรือ
พื้นฐานการศึกษาและประสบการณ์ในสายงาน

จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศเอก

เจ้าหน้าที่ส่งกำลังบำรุง
๔๔๑๕๐

หลักสูตรที่กองทัพอากาศกำหนดและประสบการณ์ในสายงาน
หรือ พื้นฐานการศึกษาและประสบการณ์ในสายงาน

จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศโท

เจ้าหน้าที่ฝึกหัดส่งกำลังบำรุง
๔๔๑๓๐

หลักสูตรที่กองทัพอากาศกำหนด หรือ
พื้นฐานการศึกษาและประสบการณ์ในสายงาน

พลทหาร - จ่าอากาศตรี

ลูกมือส่งกำลังบำรุง
๔๔๐๑๐

- ๑๑๐ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๔๔๑๗๐ (ขั้นชำนาญมาก)
เจ้าหน้าที่ชำนาญการส่งกำลังบำรุง
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสายงานด้านส่งกำลังบำรุง โดยมีความชำนาญมาก สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมดูแลผู้อื่นได้
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานด้านส่งกำลังบำรุง ที่ยุ่งยากซับซ้อนได้
๒.๒ ช่วยเหลือนายทหารส่งกำลังบำรุงในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานด้านส่งกำลังบำรุง
๒.๓ ให้คำแนะนำ และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่งกำลังบำรุง
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งในระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานด้านส่งกำลังบำรุง
ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า สาขาพาณิชยการ
เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
ผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องผ่านการฝึกงานในหน้าที่ เป็นคุณสมบัติ
ที่จำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์
ผู้ที่ได้รับเลขหมายความชำนาญทหารอากาศของจำพวกทหารอื่น หรือจำพวกทหารเดียวกัน
แต่ต่างสาขาจำพวก หากใช้คุณวุฒิการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องมีประสบการณ์ในสายงานด้านส่งกำลังบำรุง
ติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
พันจ่าอากาศตรี - พันจ่าอากาศเอก

- ๑๑๑ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๔๔๑๕๐ (ขั้นชำนาญ)
เจ้าหน้าที่ส่งกำลังบำรุง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ สายงานด้านส่งกำลังบำรุง ที่ค่อนข้างยุ่งยากได้ และต้องควบคุม กำกับดูแล
ในบางโอกาส
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานด้านส่งกำลังบำรุง
๒.๒ ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ชำนาญการส่งกำลังบำรุง
๒.๓ ให้คำแนะนำ และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝึกหัดส่งกำลังบำรุง
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานด้านส่งกำลังบำรุง ได้ดี
ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติทจี่ ำเป็น
๓.๑.๒ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า สาขาพาณิชยการ
เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๑.๓ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรจากโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุท ธศึกษาทหารอากาศ
หรือเทียบเท่าหลักสูตรดังกล่าว เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
ผู้ ที่ ไม่ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รตามข้ อ ๓.๑.๒ และข้ อ ๓.๑.๓ ต้ อ งสำเร็จ การศึ ก ษา
หลักสูตรเจ้าหน้าที่ส่งกำลังบำรุง เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์
๓.๓.๑ ผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒ และข้อ ๓.๑.๓ ต้องมีประสบการณ์
ในสายงานด้านส่งกำลังบำรุงติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓.๒ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ เลขหมายความชำนาญทหารอากาศของจำพวกทหารอื่ น หรื อ
จำพวกทหารเดียวกันแต่ต่างสาขาจำพวก
3.3.2.1 ผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ 3.1.2 ต้องสำเร็จการศึกษาหลักสูตร
เจ้าหน้าที่ส่งกำลังบำรุง และมีประสบการณ์ในสายงานด้านส่งกำลังบำรุงติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
๙๐ วัน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
3.3.2.2 ผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ 3.1.3 ต้องสำเร็จการศึกษาหลักสูตร
เจ้าหน้าที่ส่งกำลังบำรุง เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อืน่ ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศเอก

- ๑๑๒ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๔๔๑๓๐ (ขั้นกึ่งชำนาญ)
เจ้าหน้าที่ฝึกหัดส่งกำลังบำรุง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสายงานด้านส่งกำลังบำรุง โดยต้องการคำแนะนำ และควบคุม กำกับ ดูแล
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานด้านส่งกำลังบำรุง ที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
๒.๒ ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ส่งกำลังบำรุง
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานด้านส่งกำลังบำรุง ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
ผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องสำเร็จการศึกษาหลักสูตรเจ้าหน้าที่
ส่งกำลังบำรุง เป็นคุณสมบัติทตี่ ้องการ
๓.๓ ประสบการณ์
๓.๓.๑ ผู้ ที่ ไม่ ส ำเร็จการศึ ก ษาหลั ก สู ต รตามข้ อ ๓.๑.๒ และไม่ ส ำเร็จ การฝึ ก หลั ก สูต ร
ตามข้อ ๓.๒ ต้องมี ประสบการณ์ ในสายงานด้านส่งกำลังบำรุงติดต่อกันมาแล้วเป็ นระยะเวลาไม่น้ อยกว่า
๑๒ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓.๒ ผู้ที่ได้รับเลขหมายความชำนาญทหารอากาศของจำพวกทหารอื่น หรือจำพวกทหารเดียวกัน
แต่ต่างสาขาจำพวก หากใช้คุณวุฒิการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องมีประสบการณ์ในสายงานด้านส่งกำลังบำรุง
ติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศโท

- ๑๑๓ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๔๔๐๑๐ (ขั้นลูกมือ)
ลูกมือส่งกำลังบำรุง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ปฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ สายงานด้ า นส่ ง กำลั ง บำรุ ง โดยต้ อ งการคำแนะนำอย่ า งละเอี ย ด และ
ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ช่ ว ยเหลื อ การปฏิ บั ติ งานเกี่ ย วกั บ งานในสายงานด้ า นส่ งกำลั งบำรุง โดยต้ อ งการคำแนะนำ
และควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ระดับผิวเผินเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานด้านส่งกำลังบำรุง ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
มี พื้ น ฐานการศึ ก ษาระดั บ มั ธยมศึ ก ษาตอนต้ น หรือ เที ย บเท่ า เป็ น คุ ณ สมบั ติ ที่ จ ำเป็ น
๓.๒ การฝึก
๓.๓ ประสบการณ์
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
พลทหาร - จ่าอากาศตรี

ความชำนาญทหารอากาศจำพวกทหารช่างโยธา
เลขหมายจำพวก ๕๕

คำนำ
แผนภูมิ
ความชำนาญเฉพาะหน้าที่หรืออุปกรณ์
ความชำนาญทหารอากาศ

หน้า
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗

ลชทอ.

ชื่อความชำนาญ

๕๕๑๙๐
๕๕๑๗๐
๕๕๑๕๐
๕๕๑๓๐

เจ้าหน้าที่ชำนาญการช่างโยธาก่อสร้างอาวุโส
เจ้าหน้าที่ชำนาญการช่างโยธาก่อสร้าง
เจ้าหน้าที่ช่างโยธาก่อสร้าง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีช่ ่างโยธาก่อสร้าง

๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒

๕๕๒๙๐
๕๕๒๗๐
๕๕๒๕๐
๕๕๒๓๐

เจ้าหน้าที่ชำนาญการช่างโยธาสาธารณูปโภคและเครื่องกลอาวุโส
เจ้าหน้าที่ชำนาญการช่างโยธาสาธารณูปโภคและเครื่องกล
เจ้าหน้าที่ช่างโยธาสาธารณูปโภคและเครื่องกล
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ช่างโยธาสาธารณูปโภคและเครื่องกล

๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖

๕๕๓๙๐
๕๕๓๗๐
๕๕๓๕๐
๕๕๓๓๐

เจ้าหน้าที่ชำนาญการช่างโยธาดับเพลิงและกู้ภัยอาวุโส
เจ้าหน้าที่ชำนาญการช่างโยธาดับเพลิงและกู้ภัย
เจ้าหน้าที่ช่างโยธาดับเพลิงและกู้ภัย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ช่างโยธาดับเพลิงและกู้ภัย

๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐

๕๕๐๑๐

ลูกมือช่างโยธา

๑๓๑

- ๑๑๕ คำนำ
จำพวกทหารช่างโยธา
จำพวกทหารช่ างโยธา หมายถึ ง ผู้ ที่ มี ค วามรู้ ความสามารถในหน้ าที่ เกี่ ยวกั บ งานในสายงาน
ช่างโยธา ได้แก่ การสำรวจ ออกแบบ และประมาณการ งานก่อสร้าง ซ่อมแซม บูรณะบำรุง อาคาร สนามบิน
การทาง การสาธารณู ปโภค การสุขาภิบาลและเครื่องกล งานซ่อม สร้าง ดัดแปลง แก้ไข บริภัณฑ์สายช่างโยธา
รวมทั้ง การป้องกันอัคคีภัย การดับเพลิงและกู้ภัย การใช้และบำรุงรักษา รถดับเพลิงและกู้ภัย อุปกรณ์และ
บริภัณฑ์ดับเพลิงและกู้ ภัย ตลอดจนการให้ความรู้ในสายงานช่างโยธาแก่ผู้เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและ
มีประสิทธิภาพ

แผนภูมิจำพวกทหารนายทหารประทวน
พันจ่าอากาศเอก พันจ่าอากาศเอก
(พิเศษ)

เจ้าหน้าที่ชำนาญการช่างโยธาก่อสร้างอาวุโส
๕๕๑๙๐

เจ้าหน้าที่ชำนาญการช่างโยธาสาธารณูปโภค
และเครื่องกลอาวุโส
๕๕๒๙๐

เจ้าหน้าที่ชำนาญการช่างโยธาดับเพลิงและกูภ้ ัยอาวุโส
๕๕๓๙๐

ผ่านการทดสอบจากหัวหน้าสายวิทยาการ
พันจ่าอากาศตรี พันจ่าอากาศเอก

เจ้าหน้าที่ชำนาญการช่างโยธาก่อสร้าง
๕๕๑๗๐

เจ้าหน้าที่ชำนาญการช่างโยธาสาธารณูปโภคและเครื่องกล
๕๕๒๗๐

เจ้าหน้าที่ชำนาญการช่างโยธาดับเพลิงและกู้ภัย
๕๕๓๗๐

- ๑๑๖ -

การฝึกงานในหน้าที่ หรือพื้นฐานการศึกษาและประสบการณ์ในสายงาน
จ่าอากาศตรี จ่าอากาศเอก

เจ้าหน้าที่ช่างโยธาก่อสร้าง
๕๕๑๕๐

เจ้าหน้าที่ช่างโยธาสาธารณูปโภคและเครื่องกล
๕๕๒๕๐

เจ้าหน้าที่ช่างโยธาดับเพลิงและกู้ภัย
๕๕๓๕๐

หลักสูตรที่กองทัพอากาศกำหนดและประสบการณ์ในสายงาน หรือพื้นฐานการศึกษาและประสบการณ์ในสายงาน
จ่าอากาศตรี จ่าอากาศโท

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ช่างโยธาก่อสร้าง
๕๕๑๓๐

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ช่างโยธาสาธารณูปโภคและเครื่องกล
๕๕๒๓๐

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ช่างโยธาดับเพลิงและกู้ภัย
๕๕๓๓๐

หลักสูตรที่กองทัพอากาศกำหนด หรือพื้นฐานการศึกษาและประสบการณ์ในสายงาน
พลทหาร - จ่าอากาศตรี

ลูกมือช่างโยธา
๕๕๐๑๐

- ๑๑๗ เลขหมายความชำนาญทหารอากาศนายทหารประทวน จำพวกทหารช่างโยธา
เฉพาะหน้าที่หรืออุปกรณ์

ลชทอ.
๕๕๑๙๐ สท
๕๕๑๙๐ อค
๕๕๑๙๐ สบ
๕๕๑๗๐ สท
๕๕๑๗๐ อค
๕๕๑๙๐ สบ
๕๕๑๕๐ สท
๕๕๑๕๐ อค
๕๕๑๕๐ สบ
๕๕๑๓๐ สท
๕๕๑๓๐ อค
๕๕๑๓๐ สบ
๕๕๒๙๐ ปอ

ความชำนาญ

เจ้าหน้าที่ชำนาญการช่างโยธาก่อสร้างอาวุโส
เจ้าหน้าที่ชำนาญการช่างโยธาก่อสร้างอาวุโส
เจ้าหน้าที่ชำนาญการช่างโยธาก่อสร้างอาวุโส
เจ้าหน้าที่ชำนาญการช่างโยธาก่อสร้างอาวุโส
เจ้าหน้าที่ชำนาญการช่างโยธาก่อสร้างอาวุโส
เจ้าหน้าที่ชำนาญการช่างโยธาก่อสร้างอาวุโส
เจ้าหน้าที่ช่างโยธาก่อสร้าง
เจ้าหน้าที่ช่างโยธาก่อสร้าง
เจ้าหน้าที่ช่างโยธาก่อสร้าง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ช่างโยธาก่อสร้าง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ช่างโยธาก่อสร้าง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ช่างโยธาก่อสร้าง
เจ้าหน้าที่ชำนาญการช่างโยธาสาธารณูปโภค
และเครื่องกลอาวุโส
๕๕๒๙๐ ฟฟ เจ้าหน้าที่ชำนาญการช่างโยธาสาธารณูปโภค
และเครื่องกลอาวุโส
๕๕๒๙๐ ปภ เจ้าหน้าที่ชำนาญการช่างโยธาสาธารณูปโภค
และเครื่องกลอาวุโส
๕๕๒๙๐ คร เจ้าหน้าที่ชำนาญการช่างโยธาสาธารณูปโภค
และเครื่องกลอาวุโส
๕๕๒๙๐ คฉ เจ้าหน้าที่ชำนาญการช่างโยธาสาธารณูปโภค
และเครื่องกลอาวุโส

หน้าที่หรืออุปกรณ์
สนามบิน การทาง ขับเครื่องทุ่นแรง และรถเฉพาะการ
อาคารและเคหะบริการ
สำรวจ เขียนแบบ ประมาณการงานก่อสร้าง
สนามบิน การทาง ขับเครื่องทุ่นแรง และรถเฉพาะการ
อาคารและเคหะบริการ
สำรวจ เขียนแบบ ประมาณการงานก่อสร้าง
สนามบิน การทาง ขับเครื่องทุ่นแรง และรถเฉพาะการ
อาคารและเคหะบริการ
สำรวจ เขียนแบบ ประมาณการงานก่อสร้าง
สนามบิน การทาง ขับเครื่องทุ่นแรง และรถเฉพาะการ
อาคารและเคหะบริการ
สำรวจ เขียนแบบ ประมาณการงานก่อสร้าง
ระบบปรับอากาศ
ไฟฟ้า
ประปาและสุขาภิบาล
เครื่องกลและโรงงาน
ช่างเครื่องทุ่นแรง และรถเฉพาะการ

- ๑๑๘ เลขหมายความชำนาญทหารอากาศนายทหารประทวน จำพวกทหารช่างโยธา
เฉพาะหน้าทีห่ รืออุปกรณ์

ลชทอ.
๕๕๒๗๐ ปอ
๕๕๒๗๐ ฟฟ
๕๕๒๗๐ ปภ
๕๕๒๗๐ คร
๕๕๒๗๐ คฉ
๕๕๒๕๐ ปอ
๕๕๒๕๐ ฟฟ
๕๕๒๕๐ ปภ
๕๕๒๕๐ คร
๕๕๒๕๐ คฉ
๕๕๒๓๐ ปอ
๕๕๒๓๐ ฟฟ
๕๕๒๓๐ ปภ
๕๕๒๓๐ คร
๕๕๒๓๐ คฉ
๕๕๓๙๐ ปพ
๕๕๓๙๐ ชภ
๕๕๓๗๐ ปพ
๕๕๓๗๐ ชภ
๕๕๓๕๐ ปพ
๕๕๓๕๐ ชภ
๕๕๓๓๐ ปพ
๕๕๓๓๐ ชภ

ความชำนาญ
เจ้าหน้าที่ชำนาญการช่างโยธาสาธารณูปโภคและเครื่องกล
เจ้าหน้าที่ชำนาญการช่างโยธาสาธารณูปโภคและเครื่องกล
เจ้าหน้าที่ชำนาญการช่างโยธาสาธารณูปโภคและเครื่องกล
เจ้าหน้าที่ชำนาญการช่างโยธาสาธารณูปโภคและเครื่องกล
เจ้าหน้าที่ชำนาญการช่างโยธาสาธารณูปโภคและเครื่องกล
เจ้าหน้าที่ชา่ งโยธาสาธารณูปโภคและเครื่องกล
เจ้าหน้าที่ช่างโยธาสาธารณูปโภคและเครื่องกล
เจ้าหน้าที่ช่างโยธาสาธารณูปโภคและเครื่องกล
เจ้าหน้าที่ช่างโยธาสาธารณูปโภคและเครื่องกล
เจ้าหน้าที่ช่างโยธาสาธารณูปโภคและเครื่องกล
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ช่างโยธาสาธารณูปโภคและเครื่องกล
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ช่างโยธาสาธารณูปโภคและเครื่องกล
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ช่างโยธาสาธารณูปโภคและเครื่องกล
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ช่างโยธาสาธารณูปโภคและเครื่องกล
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ช่างโยธาสาธารณูปโภคและเครื่องกล
เจ้าหน้าที่ชำนาญการช่างโยธาดับเพลิงและกู้ภัยอาวุโส
เจ้าหน้าที่ชำนาญการช่างโยธาดับเพลิงและกู้ภัยอาวุโส
เจ้าหน้าที่ชำนาญการช่างโยธาดับเพลิงและกู้ภัย
เจ้าหน้าที่ชำนาญการช่างโยธาดับเพลิงและกู้ภัย
เจ้าหน้าที่ช่างโยธาดับเพลิงและกู้ภัย
เจ้าหน้าที่ช่างโยธาดับเพลิงและกู้ภัย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ช่างโยธาดับเพลิงและกู้ภัย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ช่างโยธาดับเพลิงและกู้ภัย

หน้าที่หรืออุปกรณ์
ระบบปรับอากาศ
ไฟฟ้า
ประปาและสุขาภิบาล
เครื่องกลและโรงงาน
ช่างเครื่องทุ่นแรง และรถเฉพาะการ
ระบบปรับอากาศ
ไฟฟ้า
ประปาและสุขาภิบาล
เครื่องกลและโรงงาน
ช่างเครื่องทุ่นแรง และรถเฉพาะการ
ระบบปรับอากาศ
ไฟฟ้า
ประปาและสุขาภิบาล
เครื่องกลและโรงงาน
ช่างเครื่องทุ่นแรง และรถเฉพาะการ
การป้องกันเพลิง
การช่วยเหลือและกู้ภัย
การป้องกันเพลิง
การช่วยเหลือและกู้ภัย
การป้องกันเพลิง
การช่วยเหลือและกู้ภัย
การป้องกันเพลิง
การช่วยเหลือและกู้ภัย

- ๑๑๙ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๕๕๑๙๐ (ขั้นชำนาญพิเศษ)
เจ้าหน้าที่ชำนาญการช่างโยธาก่อสร้างอาวุโส
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ควบคุม กำกับ ดูแล และปฏิบัติงานเกี่ยวกับสายงานช่างโยธาด้านก่อสร้าง ได้แก่ งานก่อสร้าง
ซ่อมแซม บูรณะบำรุง อาคาร สนามบิน การทาง รวมทั้งการซ่อม สร้าง ดัดแปลง แก้ไข บริภัณฑ์ สายช่างโยธา
ที่เกี่ยวข้องโดยมีความชำนิชำนาญพิเศษ สามารถปฏิบัตงิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมดูแลผู้อื่นได้
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ ควบคุม กำกับ ดูแล และปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานช่างโยธาด้านก่อสร้าง
๒.๒ ช่วยเหลือนายทหารช่างโยธาก่อสร้างในการปฏิบัติงาน
๒.๓ ให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงานในสายงานช่างโยธาด้านก่อสร้าง
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งในระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานช่างโยธาด้านก่อสร้าง
ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
สำเร็จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รมั ธยมศึ ก ษาตอนต้ น หรือ เที ย บเท่ า เป็ น คุ ณ สมบั ติ ที่ จ ำเป็ น
๓.๒ การฝึก
ผ่านการทดสอบจากสายวิทยาการ เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
พันจ่าอากาศเอก - พันจ่าอากาศเอก (พิเศษ)

- ๑๒๐ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๕๕๑๗๐ (ขั้นชำนาญมาก)
เจ้าหน้าที่ชำนาญการช่างโยธาก่อสร้าง
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ควบคุม กำกับ ดูแล และปฏิบัติงานเกี่ยวกับสายงานช่างโยธาด้านก่อสร้าง ได้แก่ งานก่อสร้าง
ซ่อมแซม บูรณะบำรุง อาคาร สนามบิน การทาง รวมทั้งการซ่อม สร้าง ดัดแปลง แก้ไข บริภัณฑ์สายช่างโยธา
ที่เกี่ยวข้อง โดยมีความชำนิชำนาญมาก สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมดู แล
ผู้อนื่ ได้
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานช่างโยธาด้านก่อสร้าง ที่ยุ่งยากซับซ้อน
๒.๒ ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ชำนาญการช่างโยธาก่อสร้างอาวุโสในการปฏิบัติงาน
๒.๓ ให้คำแนะนำและควบคุมดูแล การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ช่างโยธาก่อสร้าง
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งในระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานช่างโยธาด้านก่อสร้าง
ประกอบด้วย ๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า สาขาก่อสร้าง,
โยธา, เครื่องกล, ไฟฟ้า, โลหะ, เขียนแบบ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานช่างโยธา เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
ผู้ที่ ไม่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องผ่านการฝึกงานในหน้าที่ เป็ นคุณสมบั ติ
ที่จำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์
ผู้ที่ได้รับเลขหมายความชำนาญทหารอากาศของจำพวกทหารอื่น หรือจำพวกทหารเดียวกัน
แต่ต่างสาขาจำพวก หากใช้คุณวุฒิการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องมีประสบการณ์ในสายงานช่างโยธาด้านก่อสร้าง
ติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
พันจ่าอากาศตรี - พันจ่าอากาศเอก

- ๑๒๑ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๕๕๑๕๐ (ขั้นชำนาญ)
เจ้าหน้าที่ช่างโยธาก่อสร้าง
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ปฏิ บัติงานเกี่ยวกับ สายงานช่างโยธาด้านก่อสร้าง ได้แก่ งานก่อสร้าง ซ่ อมแซม บู รณะบำรุง
อาคารสนามบิน การทาง รวมทั้งการซ่อมสร้าง ดัดแปลง แก้ไข บริภัณฑ์สายช่างโยธาที่เกี่ยวข้อง ที่ค่อนข้าง
ยุ่งยากและต้องควบคุม กำกับ ดูแลในบางโอกาส
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานช่างโยธาด้านก่อสร้าง
๒.๒ ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ชำนาญการช่างโยธาก่อสร้างอาวุโสในการปฏิบัตงิ าน
๒.๓ ให้คำแนะนำและควบคุมดูแล การปฏิบัติงานของผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ช่างโยธาก่อสร้าง
๓. คุณสมบัติ
มี ความรู้ความเข้ าใจในระเบี ยบปฏิ บั ติ เกี่ ยวกั บการปฏิ บั ติ งานในสายงานช่ างโยธาด้ านก่ อสร้าง
ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัตทิ ี่จำเป็น
๓.๑.๒ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า สาขาก่อสร้าง,
โยธา, เครื่องกล, ไฟฟ้า, โลหะ, เขียนแบบ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานช่างโยธา เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๑.๓ สำเร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต ร เหล่ า ทหารช่ า งโยธา จากโรงเรี ย นจ่ า อากาศ
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่าหลักสูตรดังกล่าว เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
ผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒ และข้อ ๓.๑.๓ ต้องสำเร็จการศึกษาหลักสูตร
เจ้าหน้าที่ช่างโยธาก่อสร้าง เป็นคุณสมบัตทิ ี่จำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์
๓.๓.๑ ผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒ และข้อ ๓.๑.๓ ต้องมีประสบการณ์
ในสายงานช่างโยธาด้านก่อสร้างติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓.๒ ผู้ที่ได้รับเลขหมายความชำนาญทหารอากาศของจำพวกทหารอื่น หรือจำพวกทหารเดียวกัน
แต่ต่างสาขาจำพวก หากใช้คุณวุฒิการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องมีประสบการณ์ในสายงานช่างโยธาด้านก่อสร้าง
ติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อืน่ ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศเอก

- ๑๒๒ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๕๕๑๓๐ (ขั้นกึ่งชำนาญ)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ช่างโยธาก่อสร้าง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ปฏิ บัติงานเกี่ยวกับ สายงานช่างโยธาด้านก่อสร้าง ได้แก่ งานก่อสร้าง ซ่ อมแซม บู รณะบำรุง
อาคารสนามบิ น การทาง รวมทั้ ง การซ่ อ มสร้ า ง ดั ด แปลง แก้ ไ ข บริ ภั ณ ฑ์ ส ายช่ า งโยธาที่ เกี่ ย วข้ อ ง
โดยต้องการคำแนะนำและควบคุม กำกับ ดูแล
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานช่างโยธาด้านก่อสร้าง ที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
๒.๒ ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ช่างโยธาก่อสร้างในการปฏิบตั ิงาน
๓. คุณสมบัติ
มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง านในสายงานช่ า งโยธาด้ า นก่ อ สร้ า ง
ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
ผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องสำเร็จการศึกษาหลักสูตรเจ้าหน้าที่
ช่างโยธาก่อสร้าง เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๓ ประสบการณ์
๓.๓.๑ ผู้ ที่ ไม่ ส ำเร็จการศึ ก ษาหลั ก สู ต รตามข้ อ ๓.๑.๒ และไม่ ส ำเร็จ การฝึ ก หลั ก สูต ร
ตามข้อ ๓.๒ ต้องมีประสบการณ์ในสายงานช่างโยธาด้านก่อสร้างติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
๑๒ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓.๒ ผู้ที่ได้รับเลขหมายความชำนาญทหารอากาศของจำพวกทหารอื่น หรือจำพวกทหารเดียวกัน
แต่ต่างสาขาจำพวก หากใช้คุณวุฒิการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องมีประสบการณ์ในสายงานช่างโยธาด้านก่อสร้าง
ติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศโท

- ๑๒๓ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๕๕๒๙๐ (ขั้นชำนาญพิเศษ)
เจ้าหน้าที่ชำนาญการช่างโยธาสาธารณูปโภคและเครื่องกลอาวุโส
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ควบคุม กำกับ ดูแล และปฏิบัติงานเกี่ยวกับสายงานช่างโยธาด้านสาธารณูปโภคและเครื่องกล
ได้แก่ ระบบไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ ระบบประปา และสุขาภิบาล รวมทั้งการซ่อม สร้าง ดัดแปลง แก้ไข
บริภัณฑ์สายช่างโยธาที่เกี่ยวข้อง
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ ควบคุม กำกับ ดูแล และปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานช่างโยธาด้านสาธารณูปโภค
และเครื่องกล
๒.๒ ช่วยเหลือนายทหารช่างโยธาสาธารณูปโภคและเครื่องกลในการปฏิบัติงาน
๒.๓ ให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสายงานช่างโยธาด้านสาธารณูปโภคและเครื่องกล
๓. คุณสมบัติ
มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจที่ ลึ ก ซึ้ ง ในระเบี ย บปฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง านในสายงานช่ า งโยธา
ด้านสาธารณูปโภคและเครื่องกล ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒ การฝึก
ผ่านการทดสอบจากสายวิทยาการ เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
พันจ่าอากาศเอก - พันจ่าอากาศเอก (พิเศษ)

- ๑๒๔ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๕๕๒๗๐ (ขั้นชำนาญมาก)
เจ้าหน้าที่ชำนาญการช่างโยธาสาธารณูปโภคและเครื่องกล
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ปฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ สายงานช่ า งโยธาด้ า นสาธารณู ป โภคและเครื่ อ งกล ได้ แ ก่ ระบบไฟฟ้ า
เครื่องปรับอากาศ ระบบประปา และสุ ขาภิ บาล รวมทั้งการซ่ อม สร้าง ดัดแปลง แก้ ไข บริภัณฑ์ สายช่างโยธา
ที่เกี่ยวข้อง โดยมีความชำนิชำนาญมาก สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมดูแล
ผู้อื่นได้
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ ปฏิบั ติงานเกี่ยวกับงานในสายงานช่างโยธาด้านสาธารณู ปโภคและเครื่องกล ที่ยุ่งยาก
ซับซ้อน
๒.๒ ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ชำนาญการช่างโยธาสาธารณูปโภคและเครื่องกลอาวุโส ในการปฏิบัติงาน
๒.๓ ให้คำแนะนำ และควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ช่างโยธาสาธารณูปโภคและเครื่องกล
๓. คุณสมบัติ
มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจที่ ลึ ก ซึ้ ง ในระเบี ย บปฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง านในสายงานช่ า งโยธา
ด้านสาธารณูปโภคและเครื่องกล ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า สาขาก่อสร้าง,
โยธา, เครื่องกล, ไฟฟ้า, โลหะ, เขียนแบบ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานช่างโยธา เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
ผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องผ่านการฝึกงานในหน้าที่ เป็นคุณสมบัติ
ที่จำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์
ผู้ที่ได้รับเลขหมายความชำนาญทหารอากาศของจำพวกทหารอื่น หรือจำพวกทหารเดียวกัน
แต่ ต่ างสาขาจำพวก หากใช้ คุ ณ วุฒิ ก ารศึ ก ษาตามข้ อ ๓.๑.๒ ต้ อ งมี ป ระสบการณ์ ในสายงานช่ างโยธา
ด้านสาธารณูปโภคและเครื่องกลติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
พันจ่าอากาศตรี - พันจ่าอากาศเอก

- ๑๒๕ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๕๕๒๕๐ (ขั้นชำนาญ)
เจ้าหน้าที่ช่างโยธาสาธารณูปโภคและเครื่องกล
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ปฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ สายงานช่ า งโยธาด้ า นสาธารณู ป โภคและเครื่ อ งกล ได้ แ ก่ ระบบไฟฟ้ า
เครื่องปรับอากาศ ระบบประปา และสุ ขาภิ บาล รวมทั้งการซ่ อม สร้าง ดัดแปลง แก้ไข บริภัณฑ์ สายช่างโยธา
ที่เกี่ยวข้อง ที่ค่อนข้างยุ่งยากและต้องควบคุม กำกับ ดูแลในบางโอกาส
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานช่างโยธาด้านสาธารณูปโภคและเครื่องกล
๒.๒ ช่วยเหลือเจ้าหน้าทีช่ ำนาญการช่างโยธาสาธารณูปโภคและเครื่องกลในการปฏิบัติงาน
๒.๓ ให้คำแนะนำ และควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ช่างโยธาสาธารณู ปโภค
และเครื่องกล
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานช่างโยธาด้านสาธารณูปโภค
และเครื่องกล ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า สาขาก่อสร้าง,
โยธา, เครื่องกล, ไฟฟ้า, โลหะ, เขียนแบบ และอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานช่างโยธา เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๑.๓ สำเร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต ร เหล่ า ทหารช่ า งโยธา จากโรงเรี ย นจ่ า อากาศ
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่าหลักสูตรดังกล่าว เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
ผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒ และข้อ ๓.๑.๓ ต้องสำเร็จการศึกษาหลักสูตร
เจ้าหน้าที่ช่างโยธาสาธารณูปโภคและเครื่องกล เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์
๓.๓.๑ ผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒ และข้อ ๓.๑.๓ ต้องมีประสบการณ์
ในสายงานช่ างโยธาด้ านสาธารณู ป โภคและเครื่อ งกลติ ด ต่ อ กั น มาแล้ ว เป็ น ระยะเวลาไม่ น้ อ ยกว่า ๓ ปี
เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓.๒ ผู้ที่ได้รับเลขหมายความชำนาญทหารอากาศของจำพวกทหารอื่น หรือจำพวกทหารเดียวกัน
แต่ ต่ างสาขาจำพวก หากใช้ คุ ณ วุฒิ ก ารศึ ก ษาตามข้ อ ๓.๑.๒ ต้ อ งมี ป ระสบการณ์ ในสายงานช่ างโยธา
ด้านสาธารณูปโภคและเครื่องกลติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศเอก

- ๑๒๖ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๕๕๒๓๐ (ขั้นกึ่งชำนาญ)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ช่างโยธาสาธารณูปโภคและเครื่องกล
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ปฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ สายงานช่ า งโยธาด้ า นสาธารณู ป โภคและเครื่ อ งกล ได้ แ ก่ ระบบไฟฟ้ า
เครื่องปรับ - อากาศ ระบบประปา และสุขาภิบาล รวมทั้งการซ่อม สร้าง ดัดแปลง แก้ไข บริภัณฑ์สายช่างโยธา
ที่เกี่ยวข้อง โดยต้องการคำแนะนำและควบคุม กำกับ ดูแลในบางโอกาส
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานช่างโยธาด้านสาธารณู ปโภคและเครื่องกล ที่ไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อน
๒.๒ ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ช่างโยธาสาธารณูปโภคและเครื่องกลในการปฏิบัติงาน
๓. คุณสมบัติ
มี ความรู้ความเข้าใจเบื้ องต้ น เกี่ ยวกับ การปฏิ บั ติ งานในสายงานช่างโยธาด้ านสาธารณู ป โภค
และเครื่องกล ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
ผู้ ที่ ไ ม่ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รตามข้ อ ๓.๑.๒ ต้ อ งสำเร็ จ หลั ก สู ต รเจ้ า หน้ า ที่
ช่างโยธาสาธารณูปโภคและเครื่องกล เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๓ ประสบการณ์
๓.๓.๑ ผู้ ที่ ไม่ ส ำเร็จการศึ ก ษาหลั ก สู ต รตามข้ อ ๓.๑.๒ และไม่ ส ำเร็จ การฝึ ก หลั ก สูต ร
ตามข้อ ๓.๒ ต้อ งมี ป ระสบการณ์ ในสายงานช่างโยธาด้านสาธารณู ป โภคและเครื่อ งกลติดต่อ กัน มาแล้ ว
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓.๒ ผู้ที่ได้รับเลขหมายความชำนาญทหารอากาศของจำพวกทหารอื่น หรือจำพวกทหารเดียวกัน
แต่ ต่ างสาขาจำพวก หากใช้ คุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาตามข้ อ ๓.๑.๒ ต้ อ งมี ป ระสบการณ์ ในสายงานช่ างโยธา
ด้านสาธารณูปโภคและเครื่องกลติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศโท

- ๑๒๗ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๕๕๓๙๐ (ขั้นชำนาญพิเศษ)
เจ้าหน้าที่ชำนาญการช่างโยธาดับเพลิงและกู้ภัยอาวุโส
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ควบคุ ม กำกั บ ดู แ ล และปฏิ บั ติ งานเกี่ ย วกั บ สายงานช่ างโยธาด้ านดั บ เพลิ งและกู้ ภั ย ได้ แ ก่
การป้องกันอัคคีภัย การดับเพลิงและกู้ภัย การใช้และบำรุงรักษา รถดับเพลิงและกู้ภัย อุปกรณ์และบริภัณฑ์
ดับเพลิงและกู้ภัย ตลอดจนการค้นหาและช่วยชีวิตผู้ประสบภัย
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ ควบคุม กำกับ ดูแล และปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานช่างโยธาด้านดับเพลิงและกู้ภัย
๒.๒ ช่วยเหลือนายทหารช่างโยธาดับเพลิงและกู้ภัยในการปฏิบัติงาน
๒.๓ ให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสายงานช่างโยธาด้านดับเพลิงและกู้ภัย
๓. คุณสมบัติ
มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจที่ ลึ ก ซึ้ ง ในระเบี ย บปฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง านในสายงานช่ า งโยธา
ด้านดับเพลิงและกู้ภัย ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
สำเร็จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รมั ธยมศึ ก ษาตอนต้ น หรือ เที ย บเท่ า เป็ น คุ ณ สมบั ติ ที่ จ ำเป็ น
๓.๒ การฝึก
ผ่านการทดสอบจากสายวิทยาการ เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
พันจ่าอากาศเอก - พันจ่าอากาศเอก (พิเศษ)

- ๑๒๘ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๕๕๓๗๐ (ขั้นชำนาญมาก)
เจ้าหน้าที่ชำนาญการช่างโยธาดับเพลิงและกู้ภัย
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ปฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ สายงานช่ า งโยธาด้ า นดั บ เพลิ ง และกู้ ภั ย ได้ แ ก่ การป้ อ งกั น อั ค คี ภั ย
การดับเพลิงและกู้ภัย การใช้และบำรุงรักษา รถดับเพลิงและกู้ภัย อุปกรณ์และบริภัณฑ์ดับเพลิงและกู้ภัย
ตลอดจนการค้นหาและช่วยชีวิตผู้ประสบภัย โดยมีความชำนิชำนาญมาก สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมดูแลผู้อื่นได้
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานช่างโยธาด้านดับเพลิงและกู้ภัยที่ยุ่งยากซับซ้อน
๒.๒ ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ชำนาญการช่างโยธาดับเพลิงและกู้ภัยอาวุโสในการปฏิบัติงาน
๒.๓ ให้คำแนะนำ และควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ช่างโยธาด้านดับเพลิงและกู้ภัย
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งในระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานช่างโยธาด้านดับเพลิง
และกู้ภัย ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รมั ธยมศึ ก ษาตอนต้ น หรือ เที ย บเท่ า เป็ น คุ ณ สมบั ติ
ที่จำเป็น
๓.๑.๒ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า สาขาก่อสร้าง,
โยธา, เครื่องกล, ไฟฟ้า, โลหะ, เขียนแบบ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานช่างโยธา เป็นคุณสมบัตทิ ี่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
ผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องผ่านการฝึกงานในหน้าที่ เป็นคุณสมบัติ
ที่จำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์
ผู้ที่ได้รับเลขหมายความชำนาญทหารอากาศของจำพวกทหารอื่น หรือจำพวกทหารเดียวกัน
แต่ต่างสาขาจำพวก หากใช้คุณวุฒิการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องมีประสบการณ์ปฏิบัติ งานในสายงานช่างโยธา
ด้านดับเพลิงและกู้ภัยติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
พันจ่าอากาศตรี - พันจ่าอากาศเอก

- ๑๒๙ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๕๕๓๕๐ (ขั้นชำนาญ)
เจ้าหน้าที่ช่างโยธาดับเพลิงและกู้ภัย
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสายงานช่างโยธาด้านดับเพลิงและกู้ภั ย ได้แก่ การป้องกันอัคคีภัย การดับเพลิง
และกู้ภัย การใช้และบำรุงรักษา รถดับเพลิงและกู้ภัย อุปกรณ์ และบริภัณ ฑ์ดับเพลิงและกู้ภัย ตลอดจน
การค้นหาและช่วยชีวิตผู้ประสบภัย ที่ค่อนข้างยุ่งยากและต้องควบคุม กำกับ ดูแล ในบางโอกาส
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานช่างโยธาด้านดับเพลิงและกู้ภัย
๒.๒ ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ชำนาญการช่างโยธาดับเพลิงและกู้ภัยในการปฏิบัติงาน
๒.๓ ให้คำแนะนำ และควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ช่างโยธาด้านดับเพลิง
และกู้ภัย
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานช่างโยธาด้านดับเพลิงและกู้ภัย
ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัตทิ ี่จำเป็น
๓.๑.๒ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า สาขาก่อสร้าง,
โยธา, เครื่องกล, ไฟฟ้า, โลหะ, เขียนแบบ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานช่างโยธา เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๑.๓ สำเร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต ร เหล่ า ทหารช่ า งโยธา จากโรงเรี ย นจ่ า อากาศ
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่าหลักสูตรดังกล่าว เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
ผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒ และข้อ ๓.๑.๓ ต้องสำเร็จการศึกษาหลักสูตร
เจ้าหน้าที่ช่างโยธาดับเพลิงและกู้ภัย เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์
๓.๓.๑ ผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒ และข้อ ๓.๑.๓ ต้องมีประสบการณ์
ในสายงานช่างโยธาด้านดับเพลิงและกู้ภัยติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓.๒ ผู้ที่ได้รับเลขหมายความชำนาญทหารอากาศของจำพวกทหารอื่น หรือจำพวกทหารเดียวกัน
แต่ต่ า งสาขาจำพวก หากใช้คุณ วุ ฒิ ก ารศึก ษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้ อ งมีป ระสบการณ์ในสายงานช่างโยธา
ด้านดับเพลิงและกู้ภัยติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศเอก

- ๑๓๐ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๕๕๓๓๐ (ขั้นกึ่งชำนาญ)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ช่างโยธาดับเพลิงและกู้ภัย
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสายงานช่างโยธาด้านดับเพลิงและกู้ภัย ได้แก่ การป้องกันอัคคีภัย การดับเพลิง
และกู้ภัย การใช้และบำรุงรักษา รถดับเพลิงและกู้ภัย อุปกรณ์ และบริภัณ ฑ์ดับเพลิงและกู้ภัย ตลอดจน
การค้นหาและช่วยชีวิตผู้ประสบภัย โดยต้องการคำแนะนำ และต้องควบคุม กำกับ ดูแล
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานช่างโยธาด้านดับเพลิงและกู้ภัยที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
๒.๒ ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ช่างโยธาดับเพลิงและกู้ภัยในการปฏิบัติงาน
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานช่างโยธาด้านดับเพลิงและกู้ภัย
ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
ผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องสำเร็จการศึกษาหลักสูตรเจ้าหน้าที่
ช่างโยธาดับเพลิงและกู้ภัย เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๓ ประสบการณ์
๓.๓.๑ ผู้ ที่ ไม่ ส ำเร็จการศึ ก ษาหลั ก สู ต รตามข้ อ ๓.๑.๒ และไม่ ส ำเร็จ การฝึ ก หลั ก สู ต ร
ตามข้อ ๓.๒ ต้องมีประสบการณ์ ในสายงานช่างโยธาด้านดับเพลิงและกู้ภัยติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓.๒ ผู้ที่ได้รับเลขหมายความชำนาญทหารอากาศของจำพวกทหารอื่น หรือจำพวกทหารเดียวกัน
แต่ต่า งสาขาจำพวก หากใช้คุ ณ วุฒ ิก ารศึก ษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้อ งมี ประสบการณ์ ในสายงานช่างโยธา
ด้านดับเพลิงและกู้ภัยติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศโท

- ๑๓๑ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๕๕๐๑๐ (ขั้นลูกมือ)
ลูกมือช่างโยธา
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสายงานช่างโยธา ได้แก่ งานก่อสร้าง ซ่อมแซม บูรณะบำรุง อาคาร สนามบิน
การทาง การสาธารณูปโภค การสุขาภิบาล และเครื่องกล งานซ่อม สร้าง ดัดแปลง แก้ไข บริภัณฑ์สายช่างโยธา
รวมทั้งการป้องกันอัคคีภัย การดับเพลิงและกู้ภัย การใช้และบำรุงรักษา รถดับเพลิงและกู้ภัย อุปกรณ์และ
บริภัณฑ์ดับเพลิงและกู้ภัย โดยต้องการคำแนะนำอย่างละเอียด และควบคุม กำกับ ดูแลอย่างใกล้ชิด
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ช่วยเหลือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับสายงานช่างโยธา โดยต้องการคำแนะนำ และควบคุมกำกับดูแล
อย่างใกล้ชิด
๓. คุณสมบัติ
มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจระดั บ ผิ ว เผิ น เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง านในสายงานกิ จ การด้ า นโยธา
ซึ่งประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
มี พื้ น ฐานการศึ ก ษาระดั บ มั ธยมศึ ก ษาตอนต้ น หรือ เที ย บเท่ า เป็ น คุ ณ สมบั ติ ที่ จ ำเป็ น
๓.๒ การฝึก
๓.๓ ประสบการณ์
๓.๔ อืน่ ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
พลทหาร - จ่าอากาศตรี

ความชำนาญทหารอากาศจำพวกทหารแผนที่
เลขหมายจำพวก ๕๗

หน้า
๑๓๓
๑๓๔

คำนำ
แผนภูมิ
ความชำนาญทหารอากาศ
ลชทอ.

ชื่อความชำนาญ

๕๗๑๗๐
๕๗๑๕๐
๕๗๑๓๐
๕๗๐๑๐

เจ้าหน้าที่เทคนิคแผนที่ สำรวจ คำนวณและเขียนแบบ
เจ้าหน้าที่แผนที่ สำรวจ คำนวณและเขียนแบบ
เจ้าหน้าที่ฝึกหัดแผนที่ สำรวจ คำนวณและเขียนแบบ
ลูกมือแผนที่ สำรวจ คำนวณและเขียนแบบ

๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘

- ๑๓๓ คำนำ
จำพวกทหารแผนที่
จำพวกทหารแผนที่ หมายถึ ง ผู้ ที่ มี ค วามรู้ ความสามารถในหน้ า ที่ เกี่ ย วกั บ งานด้ านแผนที่
และที่ดิน ซึ่งประกอบด้วย
การเบิก ใช้ เก็บรักษาแผนที่ทุกชนิดที่ได้รับตามอัตราจ่ายเพื่อสนับสนุนกิจการด้านการทหาร
กิจการที่เกี่ยวข้องด้านการบิน และที่ดินที่อยู่ในการปกครองดูแลของกองทัพอากาศ
การสำรวจข้อมูลยีออเดซี (Geodesy) การรังวัดค่าพิกัดภูมิศาสตร์ด้วยระบบดาวเทียม (Global
Position System) การคำนวณหาค่า Latitude, Longitude และ Elevation ของระบบพิกัดต่าง ๆ
การร่าง การเขียน แบบแผนผัง แผนที่ของภูมิประเทศหรือเป้าหมาย การทำแผนที่ภูมิประเทศ
จำลองด้วยภาพ หรือการทำแผนที่โต๊ะทราย (Sand Table)
การนำภาพถ่ายทางอากาศมาใช้ร่วมกับแผนที่ในการกำหนดตำแหน่งของจุดควบคุม (Control
Point) การใช้ ป ระโยชน์ จากภาพถ่ายทางอากาศมาแก้ไขเพิ่ ม เติ มข้อ มูลรายละเอี ยดในแผนที่ เพื่ อ ให้ มี
ความทันสมัยถูกต้อง การให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในทางการปฏิบัติแก่ผู้บังคับบัญชาในเรื่อง กฎหมาย
ระเบียบ คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ของกองทัพอากาศ

- ๑๓๔ แผนภูมิจำพวกทหารนายทหารประทวน

พันจ่าอากาศตรี - พันจ่าอากาศเอก

เจ้าหน้าที่เทคนิคแผนที่ สำรวจ คำนวณ และเขียนแบบ
๕๗๑๗๐

การฝึกงานในหน้าที่ หรือ
พื้นฐานการศึกษาและประสบการณ์ในสายงาน

จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศเอก

เจ้าหน้าที่แผนที่ สำรวจ คำนวณ และเขียนแบบ
๕๗๑๕๐

หลักสูตรที่กองทัพอากาศกำหนดและประสบการณ์ในสายงาน
หรือ พื้นฐานการศึกษาและประสบการณ์ในสายงาน

จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศโท

เจ้าหน้าที่ฝึกหัดแผนที่ สำรวจ คำนวณ และเขียนแบบ
๕๗๑๓๐
หลักสูตรที่กองทัพอากาศกำหนด หรือ
พื้นฐานการศึกษาและประสบการณ์ในสายงาน

พลทหาร - จ่าอากาศตรี

ลูกมือแผนที่ สำรวจ คำนวณ และเขียนแบบ
๕๗๐๑๐

- ๑๓๕ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๕๗๑๗๐ (ขั้นชำนาญมาก)
เจ้าหน้าที่เทคนิคแผนที่ สำรวจ คำนวณและเขียนแบบ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ปฏิบัติงานด้านแผนที่และที่ดิน โดยมีความชำนาญมาก สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และสามารถควบคุมดูแลผู้อื่นได้
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ ปฏิบัติงานด้านแผนที่และที่ดิน ที่ยุ่งยากซับซ้อน
๒.๒ ช่วยเหลือนายทหารแผนที่ในการปฏิบัติงานด้านแผนที่และที่ดิน
๒.๓ ให้คำแนะนำ และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แผนที่ สำรวจ คำนวณและ
เขียนแบบ
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งในระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านแผนที่และที่ดิน ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รมั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น หรื อ เที ย บเท่ า เป็ น คุ ณ สมบั ติ
ที่จำเป็น
๓.๑.๒ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาช่างสำรวจหรือช่างโยธา
เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
ผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องผ่านการฝึกงานในหน้าที่ เป็นคุณสมบัติ
ที่จำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์
ผู้ที่ได้รับเลขหมายความชำนาญทหารอากาศของจำพวกทหารอื่น หรือจำพวกทหารเดียวกัน
แต่ต่างสาขาจำพวก หากใช้คุณวุฒิการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องมีประสบการณ์ในสายงานด้านแผนที่และที่ดิน
ติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
พันจ่าอากาศตรี - พันจ่าอากาศเอก

- ๑๓๖ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๕๗๑๕๐ (ขั้นชำนาญ)
เจ้าหน้าที่แผนที่ สำรวจ คำนวณและเขียนแบบ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ปฏิบัติงานด้านแผนที่และที่ดินที่ค่อนข้างยุ่งยากได้ และต้องควบคุม กำกับดูแลในบางโอกาส
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ ปฏิบัติงานด้านแผนที่และที่ดิน
๒.๒ ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่เทคนิคแผนที่ สำรวจ คำนวณและเขียนแบบ
๒.๓ ให้คำแนะนำ และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝึกหัดแผนที่ สำรวจ คำนวณ
และเขียนแบบ
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านแผนที่และที่ดินได้ดี ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัตทิ ี่จำเป็น
๓.๑.๒ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาช่างสำรวจหรือช่างโยธา
เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๑.๓ สำเร็จการศึกษาหลักสูต รนายสิบ แผนที่ จากโรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ ท หาร
หรือเทียบเท่าหลักสูตรดังกล่าว เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๑.๔ สำเร็ จ การศึ ก ษ าหลั ก สู ต ร เห ล่ า ท หารแผนที่ จากโรงเรี ย นจ่ า อากาศ
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่าหลักสูตรดังกล่าว เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
ผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒, ข้อ ๓.๑.๓ และข้อ ๓.๑.๔ ต้องสำเร็จการศึกษา
หลักสูตรเจ้าหน้าที่แผนที่และที่ดิน เป็นคุณสมบัติทจี่ ำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์
๓.๓.๑ ผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒, ข้อ ๓.๑.๓ และข้อ ๓.๑.๔ ต้องมีประสบการณ์
ในสายงานด้านแผนที่และที่ดินติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓.๒ ผู้ที่ได้รับเลขหมายความชำนาญทหารอากาศของจำพวกทหารอื่น หรือจำพวกทหารเดียวกัน
แต่ต่างสาขาจำพวก หากใช้คุณวุฒิการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องมีประสบการณ์ในสายงานด้านแผนที่และที่ดิน
ติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศเอก

- ๑๓๗ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๕๗๑๓๐ (ขั้นกึ่งชำนาญ)
เจ้าหน้าที่ฝึกหัดแผนที่ สำรวจ คำนวณและเขียนแบบ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ปฏิบัติงานด้านแผนที่และที่ดิน โดยต้องการคำแนะนำ และควบคุม กำกับดูแล
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ ปฏิบัติงานด้านแผนที่และที่ดิน ที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
๒.๒ ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่แผนที่ สำรวจ คำนวณ และเขียนแบบ
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับงานด้านแผนที่และที่ดิน ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัตทิ ี่จำเป็น
๓.๑.๒ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัตทิ ี่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
ผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องสำเร็จการศึกษาหลักสูตรเจ้าหน้าที่แผนที่
และที่ดิน เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๓ ประสบการณ์
๓.๓.๑ ผู้ ที่ ไม่ ส ำเร็จการศึ ก ษาหลั ก สู ต รตามข้ อ ๓.๑.๒ และไม่ ส ำเร็จ การฝึ ก หลั ก สูต ร
ตามข้อ ๓.๒ ต้องมีประสบการณ์ในสายงานด้านแผนที่และที่ดินติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
๑๒ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓.๒ ผู้ที่ได้รับเลขหมายความชำนาญทหารอากาศของจำพวกทหารอื่น หรือจำพวกทหารเดียวกัน
แต่ต่างสาขาจำพวก หากใช้คุณวุฒิการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องมีประสบการณ์ ในสายงานด้านแผนที่และที่ดิน
ติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศโท

- ๑๓๘ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๕๗๐๑๐ (ขั้นลูกมือ)
ลูกมือแผนที่ สำรวจ คำนวณและเขียนแบบ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ปฏิบัติงานด้านแผนที่และที่ดิน โดยต้องการคำแนะนำอย่างละเอียด และควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ช่วยเหลือการปฏิบัติงานด้านแผนที่และที่ดิน โดยต้องการคำแนะนำ และควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ระดับผิวเผินเกี่ยวกับงานด้านแผนที่และที่ดิน ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
มีพื้นฐานการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒ การฝึก
๓.๓ ประสบการณ์
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
พลทหาร - จ่าอากาศตรี

ความชำนาญทหารอากาศจำพวกทหารขนส่ง
เลขหมายจำพวก ๖๐

หน้า
๑๔๐
๑๔๑

คำนำ
แผนภูมิ
ความชำนาญทหารอากาศ
ลชทอ.

ชื่อความชำนาญ

๖๐๑๙๐
๖๐๑๗๐
๖๐๑๕๐
๖๐๑๓๐
๖๐๐๑๐

เจ้าหน้าที่ชำนาญการพิเศษขนส่ง
เจ้าหน้าที่ชำนาญการขนส่ง
เจ้าหน้าที่ขนส่ง
เจ้าหน้าที่ฝึกหัดการขนส่ง
ลูกมือการขนส่ง

๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖

- ๑๔๐ คำนำ
จำพวกทหารขนส่ง
จำพวกทหารขนส่ ง หมายถึ ง ผู้ ที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถในหน้ าที่ ในสายงานด้ านการขนส่ ง
อันได้แก่ การเคลื่อนย้ายคนและวัสดุการจัดดำเนินงาน การวิจัยและพัฒนา การตรวจให้คำแนะนำทางเทคนิค
การดำเนินการเกี่ยวกับการใช้งาน การควบคุม การซ่อม การสร้าง การผลิต การดัดแปลง การควบคุมคุณภาพ
การพั ส ดุ ยานพาหนะและบริ ภั ณ ฑ์ ส ายขนส่ ง รวมถึ ง การซ่ อ มใหญ่ ได้ แ ก่ ประเภทการซ่ อ ม รถยนต์
รวมถึงระบบไฟฟ้าและโครงรถ สำหรับยานพาหนะที่ใช้งานทั่วไปทั้งหมด และประเภทการซ่อมยานพาหนะ
พิเศษ เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าและโครงรถยนต์ ยานพาหนะ เช่น รถยนต์บรรทุกน้ำ, บรรทุกเชื้อเพลิง และรถลากจูง

- ๑๔๑ แผนภูมิจำพวกนายทหารประทวน
พันจ่าอากาศเอก - พันจ่าอากาศเอก (พิเศษ)

เจ้าหน้าที่ชำนาญการพิเศษขนส่ง
๖๐๑๙๐
ผ่านการทดสอบจากสายวิทยาการ

พันจ่าอากาศตรี - พันจ่าอากาศเอก

เจ้าหน้าที่ชำนาญการขนส่ง
๖๐๑๗๐
การฝึกงานในหน้าที่ หรือ
พื้นฐานการศึกษาและประสบการณ์ในสายงาน

จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศเอก

เจ้าหน้าที่ขนส่ง
๖๐๑๕๐
หลักสูตรที่กองทัพอากาศกำหนดและประสบการณ์ในสายงาน
หรือ พื้นฐานการศึกษาและประสบการณ์ในสายงาน

จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศโท

เจ้าหน้าที่ฝึกหัดการขนส่ง
๖๐๑๓๐
หลักสูตรที่กองทัพอากาศกำหนด หรือ
พื้นฐานการศึกษาและประสบการณ์ในสายงาน

พลทหาร - จ่าอากาศตรี

ลูกมือการขนส่ง
๖๐๐๑๐

- ๑๔๒ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๖๐๑๙๐ (ขั้นชำนาญพิเศษ)
เจ้าหน้าที่ชำนาญการพิเศษขนส่ง
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ปฏิบัติงานในสายงานด้านการขนส่ง โดยมีความชำนาญมากเป็นพิเศษ สามารถให้คำปรึกษา แนะนำ
และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถควบคุมดูแลผู้อื่นได้ดี
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ ปฏิบัติงานในสายงานด้านการขนส่งที่ยุ่งยากซับซ้อน
๒.๒ ช่วยเหลือนายทหารขนส่งในการปฏิบัติงานในสายงานด้านการขนส่ง
๒.๓ ควบคุม กำกับดูแล และให้คำแนะนำเจ้าหน้าที่ขนส่งในระดับต่าง ๆ ในสายงานด้านการขนส่ง
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งในระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานด้านการขนส่งอย่างดียิ่ง
ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒ การฝึก
ผ่านการทดสอบจากสายวิทยาการ เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์
๓.๔ อืน่ ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
พันจ่าอากาศเอก - พันจ่าอากาศเอก (พิเศษ)

- ๑๔๓ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๖๐๑๗๐ (ขั้นชำนาญมาก)
เจ้าหน้าที่ชำนาญการขนส่ง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ปฏิ บั ติ งานในสายงานด้ านการขนส่ ง โดยมี ความชำนาญมาก สามารถให้ คำปรึ กษา แนะนำ
และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถควบคุมดูแลผู้อื่นได้ดี
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ ปฏิบัติงานในสายงานด้านการขนส่งที่ยุ่งยากซับซ้อน
๒.๒ ช่ ว ยเหลื อ นายทหารขนส่ ง และเจ้ า หน้ า ที่ ช ำนาญการพิ เศษขนส่ ง ในการปฏิ บั ติ ง าน
ในสายงานด้านการขนส่ง
๒.๓ ควบคุม กำกับดูแล และให้คำแนะนำเจ้าหน้าที่ขนส่งในระดับต่างๆ ในสายงานด้านการขนส่ง
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งในระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานด้านการขนส่ง
ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ สำเร็ จการศึ กษาหลั กสู ตรประกาศนี ยบั ตรวิ ชาชี พชั้ นสู ง สาขาช่ า งเครื่ อ งยนต์
สาขาที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าและเครื่องจักรกลที่เกี่ยวกับรถยนต์ ยานพาหนะพิเศษ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ในสายงานด้านการขนส่ง เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
ผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องผ่านการฝึกงานในหน้าที่ เป็นคุณสมบัติ
ที่จำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์
ผู้ที่ได้รับเลขหมายความชำนาญทหารอากาศของจำพวกทหารอื่น หรือจำพวกทหารเดียวกัน
แต่ ต่ างสาขาจำพวก หากใช้ คุ ณ วุฒิ ก ารศึ ก ษาตามข้ อ ๓.๑.๒ ต้ อ งปฏิ บั ติ งานในสายงานด้ านการขนส่ ง
ติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๖ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
พันจ่าอากาศตรี - พันจ่าอากาศเอก

- ๑๔๔ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๖๐๑๕๐ (ขั้นชำนาญ)
เจ้าหน้าที่ขนส่ง
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ปฏิบัติงานในสายงานด้านการขนส่ง โดยมีความชำนาญ ต้องมีการให้คำแนะนำ ควบคุมและ
กำกับดูแลในบางโอกาส
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ ปฏิบัติงานในสายงานด้านการขนส่งที่ค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อน
๒.๒ ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ชำนาญการพิเศษขนส่งและเจ้าหน้าที่ชำนาญการขนส่ง ในการปฏิบัติงาน
ในสายงานด้านการขนส่ง
๒.๓ ควบคุม กำกับดูแล และให้คำแนะนำเจ้าหน้าที่ขนส่งในระดับต่างๆ ในสายงานด้านการขนส่ง
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานด้านการขนส่ง ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า สาขาช่างเครื่องยนต์
สาขาที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าและเครื่องจักรกลที่เกี่ยวกับรถยนต์ ยานพาหนะพิเศษ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
งานในสายงานด้านการขนส่ง เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๑.๓ สำเร็ จ การศึ ก ษ าห ลั ก สู ต ร เห ล่ า ท ห ารขนส่ ง จากโรงเรี ย น จ่ า อากาศ
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
ผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒ และข้อ ๓.๑.๓ ต้องสำเร็จการศึกษาหลักสูตรของ
สายวิทยาการขนส่งกำหนด เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์
๓.๓.๑ ผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒ และข้อ ๓.๑.๓ ต้องมีประสบการณ์
ในสายงานด้านการขนส่งติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓.๒ ผู้ที่ได้รับเลขหมายความชำนาญทหารอากาศของจำพวกทหารอื่น หรือจำพวกทหารเดียวกัน
แต่ต่างสาขาจำพวก หากใช้คุณวุฒิ การศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องมีประสบการณ์ ในสายงานด้านการขนส่ง
ติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๖ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศเอก

- ๑๔๕ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๖๐๑๓๐ (ขั้นกึ่งชำนาญ)
เจ้าหน้าที่ฝึกหัดการขนส่ง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ปฏิบัติงานในสายงานด้านการขนส่ง โดยต้องการคำแนะนำ ต้องมีการควบคุมและกำกับดูแล
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ ปฏิบัติงานในสายงานด้านการขนส่งที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
๒.๒ ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ขนส่งในการปฏิบัติงานในสายงานด้านการขนส่ง
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นในระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานด้านการขนส่ง
ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัตทิ ี่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
ผู้ ที่ ไ ม่ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รตามข้ อ ๓.๑.๒ ต้ อ งสำเร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รของ
สายวิทยาการขนส่งกำหนด เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๓ ประสบการณ์
๓.๓.๑ ผู้ ที่ ไม่ ส ำเร็จการศึ ก ษาหลั ก สู ต รตามข้ อ ๓.๑.๒ และไม่ ส ำเร็จ การฝึ ก หลั ก สู ต ร
ตามข้อ ๓.๒ ต้องมีประสบการณ์ในสายงานด้านการขนส่งติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน
เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓.๒ ผู้ที่ได้รับเลขหมายความชำนาญทหารอากาศของจำพวกทหารอื่น หรือจำพวกทหารเดียวกัน
แต่ต่างสาขาจำพวก หากใช้คุณวุฒิการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องมีประสบการณ์ในสายงานด้านการขนส่ง
ติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๖ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศโท

- ๑๔๖ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๖๐๐๑๐ (ขั้นลูกมือ)
ลูกมือการขนส่ง
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ปฏิ บั ติ งานประจำในการสนั บ สนุ น งานด้ า นการขนส่ ง โดยต้ อ งการคำแนะนำอย่ างละเอี ย ด
และควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ช่วยเหลื อการปฏิ บั ติงานเกี่ยวกั บ งานในสายงานด้านการขนส่ ง โดยต้ องการคำแนะนำ และ
ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ระดับผิวเผินเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานด้านการขนส่ง ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
มีพื้นฐานการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒ การฝึก
๓.๓ ประสบการณ์ ๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
พลทหาร - จ่าอากาศตรี

ความชำนาญทหารอากาศจำพวกทหารพลาธิการ
เลขหมายจำพวก ๖๒

หน้า
๑๔๘
๑๔๙

คำนำ
แผนภูมิ
ความชำนาญทหารอากาศ
ลชทอ.

ชื่อความชำนาญ

๖๒๑๗๐
๖๒๑๕๐
๖๒๑๓๐
๖๒๐๑๐

เจ้าหน้าที่ชำนาญการพลาธิการ
เจ้าหน้าที่พลาธิการ
เจ้าหน้าที่ฝึกหัดพลาธิการ
ลูกมือพลาธิการ

๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓

- ๑๔๘ คำนำ
จำพวกทหารพลาธิการ
จำพวกทหารพลาธิการ หมายถึง ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับสายงานพลาธิการ ได้แก่ กิจกรรมการเกียกกาย
และกิจกรรมการยกกระบัตร การผลิต สร้าง และซ่อมพัสดุในสายงานด้านพลาธิการ

- ๑๔๙ แผนภูมิจำพวกทหารนายทหารประทวน

พันจ่าอากาศตรี - พันจ่าอากาศเอก

เจ้าหน้าที่ชำนาญการพลาธิการ
๖๒๑๗๐

การฝึกงานในหน้าที่ หรือ
พื้นฐานการศึกษาและประสบการณ์ในสายงาน

จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศเอก

เจ้าหน้าที่พลาธิการ
๖๒๑๕๐

หลักสูตรที่กองทัพอากาศกำหนดและประสบการณ์ในสายงาน
หรือ พื้นฐานการศึกษาและประสบการณ์ในสายงาน

จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศโท

เจ้าหน้าที่ฝึกหัดพลาธิการ
๖๒๑๓๐

หลักสูตรที่กองทัพอากาศกำหนด หรือ
พื้นฐานการศึกษาและประสบการณ์ในสายงาน

พลทหาร - จ่าอากาศตรี

ลูกมือพลาธิการ
๖๒๐๑๐

- ๑๕๐ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๖๒๑๗๐ (ขั้นชำนาญมาก)
เจ้าหน้าที่ชำนาญการพลาธิการ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ปฏิบตั ิงานและควบคุมเกี่ยวกับสายงานด้านพลาธิการ งานสร้าง ผลิต และซ่อมบำรุงพัสดุพลาธิการ
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและระเบียบปฏิบัติ ตลอดจนมีความชำนาญในการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับสายงานด้านพลาธิการดังนี้
๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหา และเตรียมอาหารสำหรับประกอบตามรายการที่กำหนด
จั ด เตรี ย มภาชนะ สถานที่ ป ระกอบอาหาร สถานที่ ในการเลี้ ย งดู แ ละจั ด เลี้ ย ง รวมทั้ ง บริ ก ารอาหาร
และเครื่องดื่มในการเลี้ยงรับรองในงานพิธีต่ าง ๆ และจัดทำเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการเลี้ยงดู ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการสร้าง ผลิต ซ่อมบำรุงพัสดุ
๒.๒ ช่ วยเหลื อนายทหารพลาธิ การ ในการจั ดดำเนิ นงานปฏิ บั ติ งานในสายงานด้ านพลาธิ การ
รวมทั้งสายงานสร้าง ผลิต ซ่อมบำรุงพัสดุพลาธิการ
๒.๓ ให้ คำแนะนำ และควบคุ มดู แลการปฏิ บั ติ งานของเจ้ าหน้ าที่ พลาธิ การ และเจ้ าหน้ าที่ ช่ าง
สร้าง ผลิต ซ่อม บำรุงพัสดุ
๒.๔ วางแผนกำหนดจำนวนงาน และจัดหน่วยปฏิบัติงานพลาธิการ งานจัดทำพัสดุ งานสร้าง
ผลิตและซ่อมบำรุงพัสดุ
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งในระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานด้านพลาธิการ
ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาพาณิชยกรรม คหกรรม
อาหารและโภชนาการ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
ผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องผ่านการฝึกงานในหน้าที่ เป็นคุณสมบัติ
ที่จำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์
ผู้ ที่ ได้ รั บเลขหมายความชำนาญทหารอากาศของจำพวกทหารอื่ น หรื อจำพวกทหารเดี ยวกั น
แต่ต่างสาขาจำพวก หากใช้คุณวุฒิการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องมีประสบการณ์ ในสายงานด้านพลาธิการ
ติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
พันจ่าอากาศตรี - พันจ่าอากาศเอก

- ๑๕๑ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๖๒๑๕๐ (ขัน้ ชำนาญ)
เจ้าหน้าที่พลาธิการ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสายงานด้านพลาธิการ แนะนำการสร้าง ผลิตและซ่อมบำรุงพัสดุพลาธิการ
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
มี ค วามรู้ค วามเข้ าใจในหลั ก การ และสามารถปฏิ บั ติ งานด้ านพลาธิก าร การสร้าง ผลิ ต และ
ซ่อมบำรุงพัสดุพลาธิการ ดังนี้
๒.๑ ปฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ การจั ด หา และเตรี ย มอาหารสำหรั บ ประกอบตามรายการที่ ก ำหนด
จั ด เตรี ย มภาชนะ สถานที่ ป ระกอบอาหาร สถานที่ ใ นการเลี้ ย งดู แ ละจั ด เลี้ ย งรวมทั้ ง บริ ก ารอาหาร
และเครื่องดื่ม ในการเลี้ยงรับรองในงานพิธีต่าง ๆ การสร้าง ผลิต และซ่อมบำรุงพัสดุพลาธิการ
๒.๒ ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ชำนาญการพลาธิการในการจัดทำเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการเลี้ยงดู
และการสร้าง ผลิต ซ่อมบำรุงพัสดุ
๒.๓ ให้คำแนะนำ และควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝึกหัดพลาธิการ เจ้าหน้าที่ลูกมือ
พลาธิการ และเจ้าหน้าที่ช่างสร้าง ผลิต ซ่อมบำรุง
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานด้านพลาธิการได้ดี ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบั ตรวิชาชีพ สาขาพาณิ ชยการ คหกรรม
อาหารและโภชนาการ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๑.๓ สำเร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต ร เหล่ า ทหารพลาธิ ก าร จากโรงเรี ย นจ่ า อากาศ
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่าหลักสูตรดังกล่าว เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
ผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒ และข้อ ๓.๑.๓ ต้องสำเร็จการศึกษาหลักสูตรของ
สายวิทยาการพลาธิการกำหนด เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์
๓.๓.๑ ผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒ และข้อ ๓.๑.๓ ต้องมีประสบการณ์
ในสายงานด้านพลาธิการติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓.๒ ผู้ที่ได้รับเลขหมายความชำนาญทหารอากาศของจำพวกทหารอื่น หรือจำพวกทหารเดียวกัน
แต่ต่ างสาขาจำพวก หากใช้คุ ณวุฒิ การศึ กษาตามข้ อ ๓.๑.๒ ต้ องมี ประสบการณ์ ในสายงานด้ านพลาธิการ
ติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศเอก

- ๑๕๒ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๖๒๑๓๐ (ขั้นกึ่งชำนาญ)
เจ้าหน้าที่ฝึกหัดพลาธิการ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสายงานด้านพลาธิการ โดยต้องการคำแนะนำ และควบคุม กำกับ ดูแล
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านพลาธิการได้ดี ที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
๒.๒ ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่พลาธิการ ปฏิบัติงานด้านพลาธิการเกี่ยวกับงานเกียกกาย ยกกระบัตร
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานด้านพลาธิการ ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
ผู้ ที่ ไม่ ส ำเร็จการศึก ษาหลักสูต รตามข้อ ๓.๑.๒ ต้อ งสำเร็จหลักสูตรของสายวิท ยาการ
พลาธิการกำหนด เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๓ ประสบการณ์
๓.๓.๑ ผู้ ที่ ไม่ ส ำเร็จการศึ กษาหลั ก สูตรตามข้อ ๓.๑.๒ และไม่ สำเร็จการฝึกหลั กสูต ร
ตามข้อ ๓.๒ ต้องมีประสบการณ์ในสายงานด้านพลาธิการติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน
เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓.๒ ผู้ที่ได้รับเลขหมายความชำนาญทหารอากาศของจำพวกทหารอื่น หรือจำพวกทหารเดียวกัน
แต่ต่างสาขาจำพวก หากใช้คุณวุฒิการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องมีประสบการณ์ในสายงานด้านพลาธิการ
ติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน เป็นคุณสมบัตทิ ี่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศโท

- ๑๕๓ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๖๒๐๑๐ (ขั้นลูกมือ)
ลูกมือพลาธิการ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสายงานด้านพลาธิการ โดยต้องการคำแนะนำอย่างละเอียด และควบคุมดูแล
อย่างใกล้ชิด
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ช่วยเหลือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านพลาธิการ โดยต้องการคำแนะนำ และควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด
๓. คุณสมบัติ
มีความรูร้ ะดับผิวเผินเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานด้านพลาธิการ ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒ การฝึก
๓.๓ ประสบการณ์
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
พลทหาร - จ่าอากาศตรี

ความชำนาญทหารอากาศจำพวกทหารพัสดุ
เลขหมายจำพวก ๖๔
หน้า
๑๕๕
๑๕๖

คำนำ
แผนภูมิ
ความชำนาญทหารอากาศ
ลชทอ.

ชื่อความชำนาญ

๖๔๑๗๐
๖๔๑๕๐
๖๔๑๓๐
๖๔๐๑๐

เจ้าหน้าที่ชำนาญการพัสดุ
เจ้าหน้าที่พัสดุ
เจ้าหน้าที่ฝึกหัดพัสดุ
ลูกมือพัสดุ

๑๕๗
๑๕๙
๑๕๙
๑๖๐

- ๑๕๕ คำนำ
จำพวกทหารพัสดุ
จำพวกทหารพัสดุ หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ในหน้าที่เกี่ยวกับงานในสายงานด้านพัสดุ
อันได้แก่ การจัดดำเนินงาน การวางแผน การพิจารณา กำหนดความต้องการ การจัดหา การเบิก การสะสม
การเก็บรักษา การควบคุม การตรวจ การแจกจ่าย การเรียกคืน การส่งคืน การจำหน่าย การจัดทำ การขาย
และการแลกเปลี่ยนพัสดุ

- ๑๕๖ แผนภูมิจำพวกทหารนายทหารประทวน

พันจ่าอากาศตรี - พันจ่าอากาศเอก

เจ้าหน้าที่ชำนาญการพัสดุ
๖๔๑๗๐
การฝึกงานในหน้าที่ หรือ
พื้นฐานการศึกษาและประสบการณ์ในสายงาน

จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศเอก

เจ้าหน้าที่พัสดุ
๖๔๑๕๐

หลักสูตรที่กองทัพอากาศกำหนดและประสบการณ์ในสายงาน
หรือ พื้นฐานการศึกษาและประสบการณ์ในสายงาน

จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศโท

เจ้าหน้าที่ฝึกหัดพัสดุ
๖๔๑๓๐

หลักสูตรที่กองทัพอากาศกำหนด หรือ
พื้นฐานการศึกษาและประสบการณ์ในสายงาน

พลทหาร - จ่าอากาศตรี

ลูกมือพัสดุ
๖๔๐๑๐

- ๑๕๗ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๖๔๑๗๐ (ขั้นชำนาญมาก)
เจ้าหน้าที่ชำนาญการพัสดุ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสายงานด้านพัสดุ โดยมีความชำนาญมาก สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และสามารถควบคุมดูแลผู้อื่นได้
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานด้านพัสดุ ที่ยุ่งยากซับซ้อน
๒.๒ ช่วยเหลือนายทหารพัสดุ นายทหารจัดหา ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานด้าน
พัสดุ
๒.๓ ให้คำแนะนำ และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัสดุ
๓. คุณสมบัติ
มี ค วามรู้ ค วามเข้ าใจที่ ลึ ก ซึ้ งในระเบี ย บปฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ งานในสายงานด้ านพั ส ดุ
ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาบริหารธุรกิจ พาณิชยการ
การจัดการ การบัญชี หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
ผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องผ่านการฝึกงานในหน้าที่ เป็นคุณสมบัติ
ที่จำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์
ผู้ที่ได้รับเลขหมายความชำนาญทหารอากาศของจำพวกทหารอื่น หรือจำพวกทหารเดียวกัน
แต่ ต่ างสาขาจำพวก หากใช้ คุ ณ วุฒิ ก ารศึ ก ษาตามข้ อ ๓.๑.๒ ต้ อ งมี ป ระสบการณ์ ในสายงานด้ านพั ส ดุ
ติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
พันจ่าอากาศตรี - พันจ่าอากาศเอก

- ๑๕๘ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๖๔๑๕๐ (ขั้นชำนาญ)
เจ้าหน้าที่พัสดุ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสายงานด้านพัสดุ ที่ค่อนข้างยุ่งยากได้ และต้องควบคุม กำกับดูแลในบางโอกาส
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานด้านพัสดุ
๒.๒ ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ชำนาญการพัสดุ
๒.๓ ให้คำแนะนำ และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝึกหัดพัสดุ
๓. คุณสมบัติ
มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในระเบี ย บปฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง านในสายงานด้ า นพั ส ดุ ไ ด้ ดี
ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาบริหารธุรกิจ พาณิชยการ
การจัดการ การบัญชี หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๑.๓ ส ำเร็ จ ก ารศึ กษ าห ลั ก สู ต ร เห ล่ าท ห ารพั ส ดุ จาก โรงเรี ย น จ่ า อากาศ
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่าหลักสูตรดังกล่าว เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
ผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒ และข้อ ๓.๑.๓ ต้องสำเร็จการศึกษาหลักสูตร
เจ้าหน้าที่พัสดุ เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์
๓.๓.๑ ผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒ และข้อ ๓.๑.๓ ต้องมีประสบการณ์
ในสายงานด้านพัสดุติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓.๒ ผู้ที่ได้รับเลขหมายความชำนาญทหารอากาศของจำพวกทหารอื่น หรือจำพวกทหารเดียวกัน
แต่ ต่ างสาขาจำพวก หากใช้ คุ ณ วุฒิ ก ารศึ ก ษาตามข้ อ ๓.๑.๒ ต้ อ งมี ป ระสบการณ์ ในสายงานด้ านพั ส ดุ
ติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศเอก

- ๑๕๙ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๖๔๑๓๐ (ขั้นกึ่งชำนาญ)
เจ้าหน้าที่ฝึกหัดพัสดุ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสายงานด้านพัสดุ โดยต้องการคำแนะนำ และต้องควบคุม กำกับดูแล
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานด้านพัสดุ ที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
๒.๒ ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่จัดหา
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานด้านพัสดุ ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
ผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องสำเร็จการศึกษาหลักสูตรเจ้าหน้าที่พัสดุ
เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๓ ประสบการณ์
๓.๓.๑ ผู้ ที่ ไม่ ส ำเร็จการศึ กษาหลั กสูตรตามข้อ ๓.๑.๒ และไม่ สำเร็จการฝึกหลั กสูต ร
ตามข้อ ๓.๒ ต้องมีประสบการณ์ในสายงานด้านพัสดุติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน
เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓.๒ ผู้ที่ได้รับเลขหมายความชำนาญทหารอากาศของจำพวกทหารอื่น หรือจำพวกทหารเดียวกัน
แต่ ต่ างสาขาจำพวก หากใช้ คุ ณ วุฒิ ก ารศึ ก ษาตามข้ อ ๓.๑.๒ ต้ อ งมี ป ระสบการณ์ ในสายงานด้ านพั ส ดุ
ติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศโท

- ๑๖๐ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๖๔๐๑๐ (ขั้นลูกมือ)
ลูกมือพัสดุ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสายงานด้านพัสดุ โดยต้องการคำแนะนำอย่างละเอียด และต้องควบคุม กำกับ
ดูแลอย่างใกล้ชิด
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ช่วยเหลือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานด้านพัสดุ โดยต้องการคำแนะนำ และควบคุมดูแล
อย่างใกล้ชิด
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานด้านพัสดุ ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
มีพนื้ ฐานการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒ การฝึก
๓.๓ ประสบการณ์ ๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
พลทหาร - จ่าอากาศตรี

ความชำนาญทหารอากาศจำพวกทหารการเงิน
เลขหมายจำพวก ๖๗

หน้า
๑๖๒
๑๖๓

คำนำ
แผนภูมิ
ความชำนาญทหารอากาศ
ลชทอ.

ชื่อความชำนาญ

๖๗๑๗๐
๖๗๑๕๐
๖๗๑๓๐
๖๗๐๑๐

เสมียนชำนาญการเงิน
เสมียนการเงิน
เสมียนฝึกหัดการเงิน
ลูกมือการเงิน

๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗

- ๑๖๒ คำนำ
จำพวกทหารการเงิน
จำพวกทหารการเงิน หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการเงิน อันได้แก่
การตรวจสอบหลั กฐาน การเบิ กเงิน การรับเงินราชการ การจ่ายเงิน การเก็ บรักษา และการนำส่งเงินราชการ
ตลอดจนการบัญชีที่เกี่ยวข้องตามระเบียบของทางราชการ

- ๑๖๓ แผนภูมิจำพวกทหารนายทหารประทวน

พันจ่าอากาศตรี - พันจ่าอากาศเอก

เสมียนชำนาญการเงิน
๖๗๑๗๐
การฝึกงานในหน้าที่ หรือ
พื้นฐานการศึกษาและประสบการณ์ในสายงาน

จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศเอก
เอก

เสมียนการเงิน
๖๗๑๕๐
หลักสูตรที่กองทัพอากาศกำหนดและประสบการณ์ในสายงาน
หรือ พื้นฐานการศึกษาและประสบการณ์ในสายงาน

จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศโท

เสมียนฝึกหัดการเงิน
๖๗๑๓๐
หลักสูตรที่กองทัพอากาศกำหนด หรือ
พื้นฐานการศึกษาและประสบการณ์ในสายงาน

พลทหาร - จ่าอากาศตรี

ลูกมือการเงิน
๖๗๐๑๐

- ๑๖๔ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๖๗๑๗๐ (ขั้นชำนาญมาก)
เสมียนชำนาญการเงิน
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ปฏิ บั ติ ง านในสายงานด้ า นการเงิ น โดยมี ค วามชำนาญมาก สามารถปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมดูแลผู้อื่นได้
๒. หน้าที่และความรับผิดชอบ
๒.๑ ปฏิบัติงานในสายงานด้านการเงิน ที่ยุ่งยากซับซ้อน
๒.๒ ช่วยเหลือนายทหารการเงินในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการเงิน
๒.๓ ให้คำแนะนำ และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเสมียนการเงิน
๓. คุณสมบัติ
มี ความรู้ความเข้าใจที่ ลึ กซึ้ งในระเบียบปฏิ บัติเกี่ยวกับการปฏิบั ติงานในสายงานด้านการเงิน
ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาการบัญชี พาณิชยการ
การเงินและการธนาคาร บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
ผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องผ่านการฝึกงานในหน้าที่ เป็นคุณสมบัติ
ที่จำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์
ผู้ที่ ได้รับเลขหมายความชำนาญทหารอากาศของจำพวกทหารอื่น หรือจำพวกทหารเดียวกัน
แต่ต่างสาขาจำพวก หากใช้คุณ วุฒิการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องมีประสบการณ์ ในสายงานด้านการเงิน
ติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
พันจ่าอากาศตรี - พันจ่าอากาศเอก

- ๑๖๕ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๖๗๑๕๐ (ขั้นชำนาญ)
เสมียนการเงิน
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ปฏิบัติงานในสายงานด้านการเงินที่ค่อนข้างยุ่งยากได้ และต้องควบคุม กำกับดูแลในบางโอกาส
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ ปฏิบัติงานในสายงานด้านการเงิน
๒.๒ ช่วยเหลือเสมียนชำนาญการเงิน
๒.๓ ให้คำแนะนำ และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเสมียนฝึกหัดการเงิน
๓. คุณสมบัติ
มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในระเบี ย บปฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง านในสายงานด้ า นการเงิ น ได้ ดี
ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาการบัญ ชี พาณิ ชยการ
การเงินและการธนาคาร บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๑.๓ สำเร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต ร เหล่ า ทหารการเงิ น จากโรงเรี ย นจ่ า อากาศ
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่าหลักสูตรดังกล่าว เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
ผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒ และข้อ ๓.๑.๓ ต้องสำเร็จการศึกษาหลักสูตร
เสมียนการเงิน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์
๓.๓.๑ ผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒ และข้อ ๓.๑.๓ ต้องมีประสบการณ์
ในสายงานด้านการเงินติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓.๒ ผู้ที่ได้รับเลขหมายความชำนาญทหารอากาศของจำพวกทหารอื่น หรือจำพวกทหารเดียวกัน
แต่ ต่ างสาขาจำพวก หากใช้ คุ ณ วุ ฒิ การศึ กษาตามข้ อ ๓.๑.๒ ต้ องมี ประสบการณ์ ในสายงานด้ านการเงิน
ติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศเอก

- ๑๖๖ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๖๗๑๓๐ (ขั้นกึ่งชำนาญ)
เสมียนฝึกหัดการเงิน
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ปฏิบัติงานในสายงานด้านการเงิน โดยต้องการคำแนะนำ และควบคุม กำกับ ดูแล
๒. หน้าที่และความรับผิดชอบ
๒.๑ ปฏิบัติงานในสายงานด้านการเงิน ที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
๒.๒ ช่วยเหลือเสมียนการเงิน
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานด้านการเงิน ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัตทิ ี่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
ผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องสำเร็จการศึกษาหลักสูตรเสมียนการเงิน
เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๓ ประสบการณ์
๓.๓.๑ ผู้ ที่ ไม่ ส ำเร็จการศึ ก ษาหลั ก สู ต รตามข้ อ ๓.๑.๒ และไม่ ส ำเร็จ การฝึ ก หลั ก สูต ร
ตามข้อ ๓.๒ ต้องมีประสบการณ์ในสายงานด้านการเงินติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน
เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓.๒ ผู้ที่ได้รับเลขหมายความชำนาญทหารอากาศของจำพวกทหารอื่น หรือจำพวกทหารเดียวกัน
แต่ ต่ างสาขาจำพวก หากใช้ คุ ณ วุฒิ การศึ กษาตามข้ อ ๓.๑.๒ ต้ องมี ประสบการณ์ ในสายงานด้ านการเงิน
ติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศโท

- ๑๖๗ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๖๗๐๑๐ (ขั้นลูกมือ)
ลูกมือการเงิน
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสายงานด้านการเงิน โดยต้องการคำแนะนำอย่างละเอียด และควบคุ มดูแล
อย่างใกล้ชิด
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ช่วยเหลือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานด้านการเงิน โดยต้องการคำแนะนำ และควบคุมดูแล
อย่างใกล้ชิด
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ระดับผิวเผินเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานด้านการเงิน ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
มีพื้นฐานการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒ การฝึก
๓.๓ ประสบการณ์ ๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
พลทหาร - จ่าอากาศตรี

ความชำนาญทหารอากาศจำพวกทหารปลัดบัญชี
เลขหมายจำพวก ๖๘

หน้า
๑๖๙
๑๗๐

คำนำ
แผนภูมิ
ความชำนาญทหารอากาศ
ลชทอ.

ชื่อความชำนาญ

๖๘๑๗๐
๖๘๑๕๐
๖๘๑๓๐
๖๘๐๑๐

เจ้าหน้าที่ชำนาญการปลัดบัญชี
เจ้าหน้าที่ปลัดบัญชี
เจ้าหน้าที่ฝึกหัดปลัดบัญชี
ลูกมือปลัดบัญชี

๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔

- ๑๖๙ คำนำ
จำพวกทหารปลัดบัญชี
จำพวกทหารปลั ด บั ญ ชี หมายถึ ง ผู้ ที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถในการดำเนิ น งานเกี่ ย วกั บ
การงบประมาณ การเงิน การบัญชี การตรวจบัญชี การบริหารทรัพยากร และการจัดการ หรือสาขาใดสาขาหนึ่ง

- ๑๗๐ แผนภูมิจำพวกทหารนายทหารประทวน

พันจ่าอากาศตรี - พันจ่าอากาศเอก

เจ้าหน้าที่ชำนาญการปลัดบัญชี
๖๘๑๗๐

การฝึกงานในหน้าที่ หรือ
พืน้ ฐานการศึกษาและประสบการณ์ในสายงาน

จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศเอก

เจ้าหน้าที่ปลัดบัญชี
๖๘๑๕๐
หลักสูตรที่กองทัพอากาศกำหนดและประสบการณ์ในสายงาน
หรือ พื้นฐานการศึกษาและประสบการณ์ในสายงาน

จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศโท

เจ้าหน้าที่ฝึกหัดปลัดบัญชี
๖๘๑๓๐

หลักสูตรที่กองทัพอากาศกำหนด หรือ
พื้นฐานการศึกษาและประสบการณ์ในสายงาน

พลทหาร - จ่าอากาศตรี

ลูกมือปลัดบัญชี
๖๘๐๑๐

- ๑๗๑ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๖๘๑๗๐ (ขั้นชำนาญมาก)
เจ้าหน้าที่ชำนาญการปลัดบัญชี
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานด้านปลัดบัญชี ในระดับมีความชำนาญมาก สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถให้คำแนะนำ ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาได้
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
มีความรู้ความเข้าใจสามารถนำหลักการ ระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ มาใช้ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
ดังนี้
๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานด้านปลัดบัญชี ที่ยุ่งยากซับซ้อน
๒.๒ สามารถตรวจสอบให้คำแนะนำเกี่ยวกับความถูกต้องของเอกสารและควบคุมดูแลการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ปลัดบัญชี
๒.๓ ช่วยเหลือนายทหารในการปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับงานในสายงานด้านปลัดบัญชี
๓. คุณสมบัติ
มี ค วามรู้ค วามเข้ าใจในระเบี ยบปฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ งานในสายงานด้ านปลัด บั ญ ชี ได้ ดี
ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัตทิ ี่จำเป็น
๓.๑.๒ สำเร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง สาขาพาณิ ช ยการ
การเงิน การบัญชี การธนาคาร บริหารธุรกิจ หรือการจัดการ เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
ผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องผ่านการฝึกงานในหน้าที่ เป็นคุณสมบัติ
ที่จำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์
ผู้ที่ ได้รับเลขหมายความชำนาญทหารอากาศของจำพวกทหารอื่น หรือจำพวกทหารเดียวกัน
แต่ต่างสาขาจำพวก หากใช้คุณวุฒิการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องมีประสบการณ์ ในสายงานด้านปลัดบัญชี
ติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วันเป็นคุณสมบัติทจี่ ำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
พันจ่าอากาศเอก - พันจ่าอากาศเอก

- ๑๗๒ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๖๘๑๕๐ (ขั้นชำนาญ)
เจ้าหน้าที่ปลัดบัญชี
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานด้านปลัดบัญชีที่ค่อนข้างยุ่งยากได้ ภายใต้การกำกับดูแลของ
ผู้บังคับบัญชาในบางโอกาส
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ และสามารถปฏิบัติงานประจำในสายงานด้านปลัดบัญชี ดังนี้
๒.๑ ปฏิบัติงานในสายงานด้านปลัดบัญชี
๒.๒ ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ชำนาญการปลัดบัญชี ในการปฏิบัติ
๒.๓ ให้คำแนะนำ และควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝึกหัดปลัดบัญชี
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานด้านปลัดบัญชีได้ดี ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัตทิ ี่จำเป็น
๓.๑.๒ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาพาณิ ชยการ การบัญ ชี
การเงิน การธนาคาร บริหารธุรกิจ หรือการจัดการ เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๑.๓ สำเร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต ร เหล่ า ทหารการเงิ น จากโรงเรี ย น จ่ า อากาศ
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่าหลักสูตรดังกล่าว เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
ผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒ และข้อ ๓.๑.๓ ต้องสำเร็จการศึกษาหลักสูตร
เสมียนงบประมาณ เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์
๓.๓.๑ ผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒ และข้อ ๓.๑.๓ ต้องมีประสบการณ์
ในสายงานด้านปลัดบัญชีติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓.๒ ผู้ที่ได้รับเลขหมายความชำนาญทหารอากาศของจำพวกทหารอื่น หรือจำพวกทหารเดียวกัน
แต่ ต่ างสาขาจำพวก หากใช้ คุ ณวุ ฒิ การศึ กษาตามข้ อ ๓.๑.๒ ต้ องมี ประสบการณ์ ในสายงานด้ านปลั ดบั ญชี
ติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศเอก

- ๑๗๓ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๖๘๑๓๐ (ขั้นกึ่งชำนาญ)
เจ้าหน้าที่ฝึกหัดปลัดบัญชี
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ฝึกหัดปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานด้านปลัดบัญชี โดยต้องการคำแนะนำ และควบคุม กำกับ ดูแล
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
มีความรู้ความเข้าใจในหลักการเบื้องต้น ในสายงานด้านปลัดบัญ ชี และสามารถปฏิบัติงานได้
โดยต้องการคำแนะนำ ดังนี้
๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานด้านปลัดบัญชี ที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
๒.๒ รวบรวม ระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ ข้อมู ล รายงานและสถิติที่เกี่ยวข้องกับงานในสายงาน
ด้านปลัดบัญชี
๒.๓ จัดเตรียมข้อมูล และเก็บเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานในสายงานด้านปลัดบัญชี
๒.๔ ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ปลัดบัญชี
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจในหลักการเบื้องต้นในสายงานด้านปลัดบัญชี ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัตทิ ี่จำเป็น
๓.๑.๒ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัตทิ ี่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
ผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องสำเร็จการศึกษาหลักสูตรเสมียนงบประมาณ
เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๓ ประสบการณ์
๓.๓.๑ ผู้ ที่ ไม่ ส ำเร็จการศึ กษาหลั กสูตรตามข้อ ๓.๑.๒ และไม่ สำเร็จการฝึกหลั กสูต ร
ตามข้อ ๓.๒ ต้องมีประสบการณ์ในสายงานด้านปลัดบัญชีติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน
เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓.๒ ผู้ที่ได้รับเลขหมายความชำนาญทหารอากาศของจำพวกทหารอื่น หรือจำพวกทหารเดียวกัน
แต่ ต่ างสาขาจำพวก หากใช้ คุ ณวุ ฒิ การศึ กษาตามข้ อ ๓.๑.๒ ต้ องมี ประสบการณ์ ในสายงานด้ านปลั ดบั ญชี
ติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศโท

- ๑๗๔ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๖๘๐๑๐ (ขั้นลูกมือ)
ลูกมือปลัดบัญชี
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
เป็นลูกมือปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานด้านปลัดบัญชี โดยต้องการคำแนะนำอย่างละเอียด
และควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ปฏิ บั ติ งานเกี่ ย วกั บ งานในสายงานด้ านปลั ด บั ญ ชี โดยต้ อ งการคำแนะนำ และควบคุ ม ดู แ ล
อย่างใกล้ชิด
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ระดับผิวเผินเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานด้านปลัดบัญชี ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
มี พื้ น ฐานการศึ ก ษาระดั บ มั ธยมศึ ก ษาตอนต้ น หรือ เที ย บเท่ า เป็ น คุ ณ สมบั ติ ที่ จ ำเป็ น
๓.๒ การฝึก
๓.๓ ประสบการณ์
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
พลทหาร - จ่าอากาศตรี

ความชำนาญทหารอากาศจำพวกทหารตรวจสอบภายใน
เลขหมายจำพวก ๖๙
หน้า
๑๗๖
๑๗๗

คำนำ
แผนภูมิ
ความชำนาญทหารอากาศ
ลชทอ.

ชื่อความชำนาญ

๖๙๑๗๐
๖๙๑๕๐
๖๙๑๓๐
๖๙๐๑๐

เจ้าหน้าที่ชำนาญการตรวจสอบภายใน
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
เจ้าหน้าที่ฝึกหัดตรวจสอบภายใน
ลูกมือตรวจสอบภายใน

๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑

- ๑๗๖ คำนำ
จำพวกทหารตรวจสอบภายใน
จำพวกทหารตรวจสอบภายใน หมายถึ ง ผู้ ที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถในการตรวจสอบทาง
การงบประมาณ การบัญชี การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
การตรวจสอบการดำเนินงาน การตรวจสอบการบริหาร การปฏิบัติตามข้อกำหนด ระบบงานสารสนเทศ
และการตรวจสอบกรณีพิเศษ ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ

- ๑๗๗ แผนภูมิจำพวกทหารนายทหารประทวน
พันจ่าอากาศตรี - พันจ่าอากาศเอก

เจ้าหน้าที่ชำนาญการตรวจสอบภายใน
๖๙๑๗๐
การฝึกงานในหน้าที่ หรือ
พื้นฐานการศึกษาและประสบการณ์ในสายงานงาน

จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศเอก

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
๖๙๑๕๐
หลักสูตรที่กองทัพอากาศกำหนดและประสบการณ์ในสายงาน
หรือ พืน้ ฐานการศึกษาและประสบการณ์ในสายงาน

จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศโท

เจ้าหน้าที่ฝึกหัดตรวจสอบภายใน
๖๙๑๓๐
หลักสูตรที่กองทัพอากาศกำหนด หรือ
พื้นฐานการศึกษาและประสบการณ์ในสายงาน

พลทหาร - จ่าอากาศตรี

ลูกมือตรวจสอบภายใน
๖๙๐๑๐

- ๑๗๘ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๖๙๑๗๐ (ขั้นชำนาญมาก)
เจ้าหน้าที่ชำนาญการตรวจสอบภายใน
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ปฏิบัติงานในสายงานด้านตรวจสอบภายใน โดยมีความชำนาญมาก สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมดูแลผู้อื่นได้
๒. หน้าที่และความรับผิดชอบ
๒.๑ ปฏิบัติงานในสายงานด้านตรวจสอบภายในที่ยุ่งยากซับซ้อน
๒.๒ ช่วยเหลือนายทหารตรวจสอบในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน
๒.๓ ให้คำแนะนำ และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งในระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานด้านตรวจสอบภายใน
ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาพาณิชยการ หรือ
สาขาอื่นที่เทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
ผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องผ่านการฝึกงานในหน้าที่ เป็นคุณสมบัติ
ที่จำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์
ผู้ที่ ได้รับเลขหมายความชำนาญทหารอากาศของจำพวกทหารอื่น หรือจำพวกทหารเดียวกัน
แต่ต่างสาขาจำพวก หากใช้คุณวุฒิการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องมีประสบการณ์ในสายงานด้านตรวจสอบภายใน
ติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
พันจ่าอากาศตรี - พันจ่าอากาศเอก

- ๑๗๙ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๖๙๑๕๐ (ขั้นชำนาญ)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ปฏิบัติงานในสายงานด้านตรวจสอบภายในที่ค่อนข้างยุ่งยากได้ และต้องควบคุม กำกับ ดูแล ในบาง
โอกาส
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ ปฏิบัติงานในสายงานด้านตรวจสอบภายใน
๒.๒ ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ชำนาญการตรวจสอบภายใน
๒.๓ ให้คำแนะนำ และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝึกหัดตรวจสอบภายใน
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานด้านตรวจสอบภายในได้ดี
ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัตทิ ี่จำเป็น
๓.๑.๒ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาพาณิชยการ หรือสาขาอื่น
ที่เทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๑.๓ สำเร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต ร เหล่ า ทหารการเงิ น จากโรงเรี ย นจ่ า อากาศ
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่าหลักสูตรดังกล่าว เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
ผู้ ที่ ไม่ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รตามข้ อ ๓.๑.๒ และข้ อ ๓.๑.๓ ต้ อ งสำเร็ จ การศึ ก ษา
หลักสูตรเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์
๓.๓.๑ ผู้ที่ ไม่ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒ และข้อ ๓.๑.๓ ต้องมีประสบการณ์
ในสายงานด้านตรวจสอบภายในติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓.๒ ผู้ที่ได้รับเลขหมายความชำนาญทหารอากาศของจำพวกทหารอื่น หรือจำพวกทหารเดียวกัน
แต่ต่างสาขาจำพวก หากใช้คุณวุฒิการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องมีประสบการณ์ในสายงานด้านตรวจสอบภายใน
ติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศเอก

- ๑๘๐ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๖๙๑๓๐ (ขัน้ กึ่งชำนาญ)
เจ้าหน้าที่ฝึกหัดตรวจสอบภายใน
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ปฏิบัติงานในสายงานด้านตรวจสอบภายใน โดยต้องการคำแนะนำ และควบคุม กำกับ ดูแล
๒. หน้าที่และความรับผิดชอบ
๒.๑ ปฏิบัติงานในสายงานด้านตรวจสอบภายในที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
๒.๒ ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานด้านตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัตทิ ี่จำเป็น
๓.๑.๒ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัตทิ ี่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
ผู้ที่ไม่สำเร็จการศึ กษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องสำเร็จการศึกษาหลักสูตรเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบภายใน เป็นคุณสมบัตทิ ี่ต้องการ
๓.๓ ประสบการณ์
๓.๓.๑ ผู้ ที่ ไม่ ส ำเร็จการศึ ก ษาหลั กสู ตรตามข้ อ ๓.๑.๒ และไม่ สำเร็จการฝึกหลัก สูต ร
ตามข้อ ๓.๒ ต้องมีประสบการณ์ ในสายงานด้านตรวจสอบภายในติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
๑๒ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓.๒ ผู้ที่ได้รับเลขหมายความชำนาญทหารอากาศของจำพวกทหารอื่น หรือจำพวกทหารเดียวกัน
แต่ต่างสาขาจำพวก หากใช้คุณวุฒิการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องมีประสบการณ์ในสายงานด้านตรวจสอบภายใน
ติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า ๙๐ วัน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศโท

- ๑๘๑ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๖๙๐๑๐ (ขัน้ ลูกมือ)
ลูกมือตรวจสอบภายใน
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ปฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ สายงานด้ า นตรวจสอบภายใน โดยต้ อ งการคำแนะนำอย่ า งละเอี ย ด
และควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด
๒. หน้าที่และความรับผิดชอบ
ช่วยเหลือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานด้านตรวจสอบภายใน โดยต้องการคำแนะนำ
และควบคุม ดูแลอย่างใกล้ชิด
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ระดับผิวเผินเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานด้านตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
มีพื้นฐานการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒ การฝึก
๓.๓ ประสบการณ์ ๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
พลทหาร - จ่าอากาศตรี

ความชำนาญทหารอากาศจำพวกทหารสารบรรณ
เลขหมายจำพวก ๗๐
หน้า
๑๘๓
๑๘๔

คำนำ
แผนภูมิ
ความชำนาญทหารอากาศ
ลชทอ.

ชื่อความชำนาญ

๗๐๑๗๐
๗๐๑๕๐
๗๐๑๓๐
๗๐๐๑๐

พนักงานตรวจแนะนำการธุรการ
เสมียน
เสมียนฝึกหัด
ลูกมือสารบรรณ

๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘

- ๑๘๓ คำนำ
จำพวกทหารสารบรรณ
จำพวกทหารสารบรรณ หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในหน้าที่เกี่ยวกับงานในสายงานสารบรรณ
อันได้แก่ การจัดทำ การรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืม และการทำลายหนังสือราชการการดำเนินการเกี่ยวกับ
การสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และแบบธรรมเนียมทหาร รวมทั้งการดำเนินการเกี่ยวกับกิจการประวัติศาสตร์ ตำนาน
และพิพิธภัณฑ์ทหาร

- ๑๘๔ แผนภูมิจำพวกทหารนายทหารประทวน

พันจ่าอากาศตรี - พันจ่าอากาศเอก

พนักงานตรวจแนะนำการธุรการ
๗๐๑๗๐
การฝึกงานในหน้าที่ หรือ
พื้นฐานการศึกษาและประสบการณ์ในสายงาน

จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศเอก

เสมียน
๗๐๑๕๐
หลักสูตรที่กองทัพอากาศกำหนดและประสบการณ์ในสายงาน
หรือ พื้นฐานการศึกษาและประสบการณ์ในสายงาน

จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศโท

เสมียนฝึกหัด
๗๐๑๓๐
หลักสูตรที่กองทัพอากาศกำหนด หรือ
พื้นฐานการศึกษาและประสบการณ์ในสายงาน

พลทหาร - จ่าอากาศตรี

ลูกมือสารบรรณ
๗๐๐๑๐

- ๑๘๕ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๗๐๑๗๐ (ขั้นชำนาญมาก)
พนักงานตรวจแนะนำการธุรการ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ปฏิบัติงานในสายงานด้านสารบรรณ โดยมีความชำนาญมาก สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และสามารถควบคุมดูแลผู้อื่นได้
๒. หน้าที่และความรับผิดชอบ
๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานด้านสารบรรณที่ยุ่งยากซับซ้อน
๒.๒ ช่วยเหลือนายทหารสารบรรณในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานด้านสารบรรณ
๒.๓ ให้คำแนะนำ และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเสมียนสารบรรณ
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งในระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับงานสารบรรณ ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า สาขาพาณิชยการ
เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
ผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องผ่านการฝึกงานในหน้าที่ เป็นคุณสมบัติ
ที่จำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์
ผู้ที่ ได้รับเลขหมายความชำนาญทหารอากาศของจำพวกทหารอื่น หรือจำพวกทหารเดียวกัน
แต่ต่างสาขาจำพวก หากใช้คุณวุฒิการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องมีประสบการณ์ ในสายงานด้านสารบรรณ
ติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
พันจ่าอากาศตรี - พันจ่าอากาศเอก

- ๑๘๖ ความชานาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๗๐๑๕๐ (ขั้นชานาญ)
เสมียน
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชานาญโดยย่อ
ปฏิบั ติงานในสายงานด้านสารบรรณที่ค่อนข้างยุ่งยากได้ และต้องควบคุม กากับดูแลในบาง
โอกาส
๒. หน้าที่และความรับผิดชอบ
๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานด้านสารบรรณ
๒.๒ ช่วยเหลือพนักงานตรวจแนะนาการธุรการ
๒.๓ ให้คาแนะนา และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเสมียนฝึกหัดสารบรรณ
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับงานสารบรรณได้ดี ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สาเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จาเป็น
๓.๑.๒ สาเร็จการศึกษาหลั กสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาพาณิ ชยการ เป็นคุณสมบัติ
ที่ต้องการ
๓.๑.๓ ส าเร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต ร เหล่ า ทหารสารบรรณ จากโรงเรี ย นจ่ า อากาศ
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่าหลักสูตรดังกล่าว เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
ผู้ที่ไม่สาเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒ และข้อ ๓.๑.๓ ต้องสาเร็จการศึกษาหลักสูตร
เจ้าหน้าทีส่ ารบรรณ เป็นคุณสมบัติที่จาเป็น
๓.๓ ประสบการณ์
๓.๓.๑ ผู้ที่ไม่สาเร็จการศึกษาหลักสู ตรตามข้อ ๓.๑.๒ และข้อ ๓.๑.๓ ต้องมีประสบการณ์
ในสายงานด้านสารบรรณติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี เป็นคุณสมบัติที่จาเป็น
๓.๓.๒ ผู้ที่ได้รับเลขหมายความชานาญทหารอากาศของจาพวกทหารอื่น หรือจาพวกทหารเดียวกัน
แต่ต่างสาขาจาพวก หากใช้คุณวุฒิการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องมีประสบการณ์ในสายงานด้านสารบรรณ
ติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน เป็นคุณสมบัติที่จาเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศเอก

- ๑๘๗ ความชานาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๗๐๑๓๐ (ขั้นกึ่งชานาญ)
เสมียนฝึกหัด
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชานาญโดยย่อ
ปฏิบัติงานในสายงานด้านสารบรรณ โดยต้องการคาแนะนา และควบคุม กากับ ดูแล
๒. หน้าที่และความรับผิดชอบ
๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสายงานด้านสารบรรณ ที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
๒.๒ ช่วยเหลือเสมียนสารบรรณ
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับงานสารบรรณ ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สาเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จาเป็น
๓.๑.๒ สาเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
ผู้ที่ไม่สาเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องสาเร็จการศึกษาหลักสูตรเจ้าหน้าที่สารบรรณ
เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๓ ประสบการณ์
๓.๓.๑ ผู้ ที่ ไม่ ส าเร็ จ การศึกษาหลั กสู ตรตามข้ อ ๓.๑.๒ และไม่ ส าเร็จการฝึ กหลั ก สู ต ร
ตามข้อ ๓.๒ ต้องมีประสบการณ์ในสายงานด้านสารบรรณติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน
เป็นคุณสมบัติที่จาเป็น
๓.๓.๒ ผู้ที่ได้รับเลขหมายความชานาญทหารอากาศของจาพวกทหารอื่น หรือจาพวกทหารเดียวกัน
แต่ต่างสาขาจาพวก หากใช้คุณวุฒิ การศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องมีประสบการณ์ในสายงานด้านสารบรรณ
ติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน เป็นคุณสมบัติที่จาเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศโท

- ๑๘๘ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๗๐๐๑๐ (ขั้นลูกมือ)
ลูกมือสารบรรณ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสายงานธุรการ โดยต้องการคำแนะนำอย่างละเอียด และควบคุมดูแลอย่าง
ใกล้ชิด
๒. หน้าที่และความรับผิดชอบ
ช่วยเหลือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานธุรการ โดยต้องการคำแนะนำ และควบคุมดูแล
อย่างใกล้ชิด
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ระดับผิวเผินเกี่ยวกับการปฏิบัติงานธุรการ
๓.๑ การศึกษา
มีพื้นฐานการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติทจี่ ำเป็น
๓.๒ การฝึก
สำเร็จการศึกษาหลักสูตรอบรมผู้ปฏิบัติงานด้านสารบรรณ เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๓ ประสบการณ์
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
พลทหาร - จ่าอากาศตรี

ความชำนาญทหารอากาศจำพวกทหารลาดตระเวนทางอากาศและภูมิสารสนเทศ
เลขหมายจำพวก ๗๑

คำนำ
แผนภูมิ
ความชำนาญทหารอากาศ
ลชทอ.
ชื่อความชำนาญ
๗๑๑๙๐
๗๑๑๗๐
๗๑๑๕๐
๗๑๑๓๐
๗๑๐๑๐

เจ้าหน้าที่ชำนาญการพิเศษลาดตระเวนทางอากาศและภูมิสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ชำนาญการลาดตระเวนทางอากาศและภูมิสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ลาดตระเวนทางอากาศและภูมิสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ฝึกหัดลาดตระเวนทางอากาศและภูมิสารสนเทศ
ลูกมือลาดตระเวนทางอากาศและภูมิสารสนเทศ

หน้า
๑๙๐
๑๙๑

๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖

- ๑9๐ –
คำนำ
จำพวกทหารลาดตระเวนทางอากาศและภูมิสารสนเทศ
จำพวกทหารลาดตระเวนทางอากาศ หมายถึ ง ผู้ ที่ มี ค วามรู้ค วามสามารถในหน้ าที่ เกี่ ยวกั บ
งานในสายงานด้ า นลาดตระเวนทางอากาศและภู มิ ส ารสนเทศ อั น ได้ แ ก่ การลาดตระเวนทางอากาศ
การรวบรวม ประมวลผลและปรับมาตรฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ การแปลความ การผลิตแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ
และงานเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ รวมทั้งการซ่อม สร้าง ดัดแปลงอุปกรณ์สายถ่ายรูป

- ๑๙๑ –
แผนภูมิจำพวกทหารนายทหารประทวน
พันจ่าอากาศเอก - พันจ่าอากาศเอก (พิเศษ)

เจ้าหน้าที่ชำนาญการพิเศษลาดตระเวนทางอากาศ
และภูมิสารสนเทศ
๗๑๑๙๐

ผ่านการทดสอบจากหน่วยหัวหน้าสายวิทยาการ

เจ้าหน้าที่ชำนาญการลาดตระเวนทางอากาศ
และภูมิสารสนเทศ
๗๑๑๗๐

พันจ่าอากาศตรี - พันจ่าอากาศเอก

การฝึกงานในหน้าที่ หรือ
พื้นฐานการศึกษาและประสบการณ์ในสายงาน

จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศเอก

เจ้าหน้าที่ลาดตระเวนทางอากาศและภูมิสารสนเทศ
๗๑๑๕๐
หลักสูตรที่กองทัพอากาศกำหนดและประสบการณ์ในสายงาน
หรือ พื้นฐานการศึกษาและประสบการณ์ในสายงาน

จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศโท

เจ้าหน้าที่ฝึกหัดลาดตระเวนทางอากาศและภูมิสารสนเทศ
๗๑๑๓๐
-

พลทหาร - จ่าอากาศตรี

หลักสูตรที่กองทัพอากาศกำหนด หรือ
พื้นฐานการศึกษาและประสบการณ์ในสายงาน
ลูกมือลาดตระเวนทางอากาศและภูมิสารสนเทศ
๗๑๐๑๐

- ๑๙๒ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๗๑๑๙๐ (ขั้นชำนาญพิเศษ)
เจ้าหน้าที่ชำนาญการพิเศษลาดตระเวนทางอากาศและภูมิสารสนเทศ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสายงานด้านลาดตระเวนทางและภูมิสารสนเทศ อันได้แก่ การลาดตระเวนทางอากาศ
การรวบรวม ประมวลผล และปรับมาตรฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ การแปลความ การผลิตแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ
และงานเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ รวมทั้งการซ่อม สร้าง ดัดแปลงอุปกรณ์สายถ่ายรูป โดยมีความชำนาญพิเศษ
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมดูแลผู้อื่นได้
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานด้านลาดตระเวนทางอากาศและภูมิสารสนเทศ ที่ยุ่งยาก
ซับซ้อน
๒.๒ จั ด ทำเอกสารหลั ก ฐานเกี่ ย วกั บ กิ จ การลาดตระเวนทางอากาศและภู มิ ส ารสนเทศ
ในความรับผิดชอบ
๒.๓ ช่วยเหลือนายทหารในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานด้านลาดตระเวนทางอากาศ
และภูมสิ ารสนเทศ
๒.๔ ให้คำแนะนำ และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ชำนาญการลาดตระเวนทางอากาศ
และภูมิสารสนเทศ
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งในระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับงานในสายงานด้านลาดตระเวนทางอากาศ
และภูมิสารสนเทศ ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒ การฝึก
ผ่านการทดสอบจากหัวหน้าสายวิทยาการ เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
พันจ่าอากาศเอก - พันจ่าอากาศเอก (พิเศษ)

- ๑9๓ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๗๑๑๗๐ (ขั้นชำนาญมาก)
เจ้าหน้าที่ชำนาญการลาดตระเวนทางอากาศและภูมิสารสนเทศ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสายงานด้านลาดตระเวนทางและภูมิสารสนเทศ อันได้แก่ การลาดตระเวนทางอากาศ
การรวบรวม ประมวลผล และปรับมาตรฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ การแปลความ การผลิตแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ
และงานเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ รวมทั้งการซ่อม สร้าง ดัดแปลงอุปกรณ์สายถ่ายรูป โดยมีความชำนาญมาก
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมดูแลผู้อื่นได้
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานด้านลาดตระเวนทางอากาศและภูมิสารสนเทศ ที่ยุ่งยาก
ซับซ้อน
๒.๒ ช่วยเหลือนายทหารในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานด้านลาดตระเวนทางอากาศ
และภูมิสารสนเทศ
๒.๓ ให้ ค ำแนะนำ และควบคุ ม ดู แ ลการปฏิ บั ติ งานของเจ้ า หน้ า ที่ ล าดตระเวนทางอากาศ
และภูมิสารสนเทศ
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งในระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับงานในสายงานด้านลาดตระเวนทางอากาศ
และภูมิสารสนเทศ ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ สำเร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง หรื อ เที ยบเท่ า
สาขาเทคโนโลยี ก ารถ่ า ยภาพและวี ดี ทั ศ น์ คอมพิ ว เตอร์ ช่ า งสำรวจ และอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
งานด้านลาดตระเวนทางอากาศและภูมิสารสนเทศ เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
ผู้ ที่ ไ ม่ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รตามข้ อ ๓ .๑.๒ ต้ อ งผ่ า นการฝึ ก งานในหน้ าที่
เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์
ผู้ที่ได้รับเลขหมายความชำนาญทหารอากาศของจำพวกทหารอื่น หรือจำพวกทหารเดียวกัน
แต่ต่างสาขาจำพวก หากใช้คุณวุฒิการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องมีประสบการณ์ในสายงานด้านลาดตระเวนทางอากาศ
และภูมิสารสนเทศติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
พันจ่าอากาศตรี - พันจ่าอากาศเอก

- ๑9๔ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๗๑๑๕๐ (ขั้นชำนาญ)
เจ้าหน้าที่ลาดตระเวนทางอากาศและภูมิสารสนเทศ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสายงานด้านลาดตระเวนทางและภูมิสารสนเทศ อันได้แก่ การลาดตระเวนทางอากาศ
การรวบรวม ประมวลผล และปรับมาตรฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ การแปลความ การผลิตแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ
และงานเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ รวมทั้งการซ่อม สร้าง ดัดแปลงอุปกรณ์สายถ่ายรูป ที่ค่อนข้างยุ่งยากได้
และต้องควบคุมกำกับดูแลในบางโอกาส
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานด้านลาดตระเวนทางอากาศและภูมิสารสนเทศ
๒.๒ ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ชำนาญการลาดตระเวนทางอากาศและภูมิสารสนเทศ
๒.๓ ให้คำแนะนำ และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝึกหัดลาดตระเวนทางอากาศ
และภูมิสารสนเทศ
๓. คุณสมบัติ
มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในระเบี ย บปฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ งานในสายงานด้ า นลาดตระเวนทางอากาศ
และภูมิสารสนเทศได้ดี ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัตทิ ี่จำเป็น
๓.๑.๒ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า สาขาเทคโนโลยี
การถ่ายภาพและวีดีทัศน์ คอมพิวเตอร์ ช่างสำรวจ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านลาดตระเวนทางอากาศ
และภูมิสารสนเทศ เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๑.๓ สำเร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต ร เหล่ า ทหารถ่ า ยรู ป จากโรง เรี ย นจ่ า อากาศ
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่าหลักสูตรดังกล่าว เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
ผู้ ที่ ไม่ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รตามข้ อ ๓.๑.๒ และข้ อ ๓.๑.๓ ต้ อ งสำเร็ จ หลั ก สู ต ร
เจ้าหน้าที่ลาดตระเวนทางอากาศและภูมิสารสนเทศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติทจี่ ำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์
๓.๓.๑ ผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒ และข้อ ๓.๑.๓ ต้องมีประสบการณ์
ในสายงานด้ านลาดตระเวนทางอากาศและภู มิ สารสนเทศติ ดต่ อกั นมาแล้ วเป็ นระยะเวลาไม่ น้ อยกว่ า ๓ ปี
เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓.๒ ผู้ที่ได้รับเลขหมายความชำนาญทหารอากาศของจำพวกทหารอื่น หรือจำพวกทหารเดียวกัน
แต่ต่างสาขาจำพวก หากใช้คุณวุฒิการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องมีประสบการณ์ในสายงานด้านลาดตระเวนทางอากาศ
และภูมิสารสนเทศติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศเอก

- ๑9๕ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๗๑๑๓๐ (ขั้นกึง่ ชำนาญ)
เจ้าหน้าที่ฝึกหัดลาดตระเวนทางอากาศและภูมิสารสนเทศ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสายงานด้านลาดตระเวนทางและภูมิสารสนเทศ อันได้แก่ การลาดตระเวนทางอากาศ
การรวบรวม ประมวลผล และปรับมาตรฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ การแปลความ การผลิตแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ
และงานเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ โดยต้องการคำแนะนำ และควบคุม กำกับ ดูแล
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ สายงานด้านลาดตระเวนทางอากาศและภูมิสารสนเทศ ที่ไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อน
๒.๒ ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนทางอากาศและภูมิสารสนเทศ
๓. คุณสมบัติ
มี ความรู้ ความเข้ าใจเบื้ องต้ น เกี่ ยวกั บ การปฏิ บั ติ งานในสายงานด้ านลาดตระเวนทางอากาศ
และภูมิสารสนเทศ ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ สำเร็จการศึ กษาหลักสู ตรมัธยมศึ กษาตอนปลาย หรือเที ยบเท่ า เป็ นคุ ณสมบั ติที่
ต้องการ
๓.๒ การฝึก
ผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องสำเร็จหลักสูตรเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนทาง
อากาศและภูมิสารสนเทศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๓ ประสบการณ์
๓.๓.๑ ผู้ ที่ ไม่ ส ำเร็จ การศึ ก ษาหลั ก สูต รตามข้ อ ๓.๑.๒ และไม่ ส ำเร็จ การฝึ ก หลั ก สู ต ร
ตามข้ อ ๓.๒ ต้ องมี ประสบการณ์ ในสายงานด้ านลาดตระเวนทางอากาศและภู มิ สารสนเทศติ ดต่ อกั นมาแล้ ว
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓.๒ ผู้ ที่ ได้ รั บ เลขหมายความชำนาญทหารอากาศของจำพวกทหารอื่ น หรื อ
จำพวกทหารเดี ยวกั นแต่ ต่ างสาขาจำพวก หากใช้ คุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาตามข้ อ ๓.๑.๒ ต้ องมี ป ระสบการณ์
ในสายงานด้านลาดตระเวนทางอากาศและภูมิสารสนเทศติดต่อกัน มาแล้วเป็น ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน
เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศโท

- ๑๙๖ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๗๑๐๑๐ (ขั้นลูกมือ)
ลูกมือลาดตระเวนทางอากาศและภูมิสารสนเทศ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสายงานด้านลาดตระเวนทางและภูมิสารสนเทศ อันได้แก่ การลาดตระเวนทางอากาศ
การรวบรวม ประมวลผล และปรับมาตรฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ การแปลความ การผลิตแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ
และงานเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ โดยต้องการคำแนะนำ และควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ช่วยเหลือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานด้านลาดตระเวนทางอากาศและภูมิสารสนเทศ
โดยต้องการคำแนะนำ และควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด
๓. คุณสมบัติ
มี ค วามรู้ ร ะดั บ ผิ ว เผิ น เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง านในสายงานด้ า นลาดตระเวนทางอากาศ
และภูมิสารสนเทศ ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
มีพื้นฐานการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒ การฝึก
๓.๓ ประสบการณ์
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
พลทหาร - จ่าอากาศตรี

ความชำนาญทหารอากาศจำพวกทหารกำลังพล
เลขหมายจำพวก ๗๓
หน้า
๑๙๘
๑๙๙

คำนำ
แผนภูมิ
ความชำนาญทหารอากาศ
ลชทอ.

ชื่อความชำนาญ

๗๓๑๗๐
๗๓๑๕๐
๗๓๑๓๐
๗๓๐๑๐

เจ้าหน้าที่ชำนาญการกำลังพล
เจ้าหน้าที่กำลังพล
เจ้าหน้าที่ฝึกหัดกำลังพล
ลูกมือกำลังพล

๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓

- ๑๙๘ คำนำ
จำพวกทหารกำลังพล
จำพวกทหารกำลังพล หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ในหน้าที่เกี่ยวกับงานในสายงานด้านกำลังพล
อันได้แก่ การจัดการกำลั งพล การบรรจุ การย้ายโอนและการปลดกำลังพล การแยกประเภทกำลังพล
การควบคุมและพัฒนากำลังพล การฝึกและศึกษา การปกครองและวินัยทหาร การสัสดี บำเหน็จความชอบ
และสิทธิกำลังพล การกำลังพลสำรอง และข้อมูลกำลังพล

- ๑๙๙ แผนภูมิจำพวกทหารนายทหารประทวน

พันจ่าอากาศตรี - พันจ่าอากาศเอก

เจ้าหน้าที่ชำนาญการกำลังพล
๗๓๑๗๐
การฝึกงานในหน้าที่ หรือ
พื้นฐานการศึกษาและประสบการณ์ในสายงาน

จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศเอก

เจ้าหน้าที่กำลังพล
๗๓๑๕๐
หลักสูตรที่กองทัพอากาศกำหนดและประสบการณ์ในสายงาน
หรือ พื้นฐานการศึกษาและประสบการณ์ในสายงาน

จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศโท

เจ้าหน้าที่ฝึกหัดกำลังพล
๗๓๑๓๐
หลักสูตรที่กองทัพอากาศกำหนด หรือ
พื้นฐานการศึกษาและประสบการณ์ในสายงาน

พลทหาร - จ่าอากาศตรี

ลูกมือกำลังพล
๗๓๐๑๐

- ๒๐๐ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๗๓๑๗๐ (ขั้นชำนาญมาก)
เจ้าหน้าที่ชำนาญการกำลังพล
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ สายงานด้านกำลังพล โดยมีความชำนาญมาก สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมดูแลผู้อื่นได้
๒. หน้าที่และความรับผิดชอบ
๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานด้านกำลังพล ที่ยุ่งยากซับซ้อน
๒.๒ ช่วยเหลือนายทหารกำลังพลในการปฏิบัตงิ านเกี่ยวกับงานในสายงานด้านกำลังพล
๒.๓ ให้คำแนะนำ และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กำลังพล
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งในระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานด้านกำลังพล
ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัตทิ ี่จำเป็น
๓.๑.๒ สำเร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง สาขาพาณิ ช ยการ
หรือสาขาอื่นที่เทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
ผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องผ่านการฝึกงานในหน้าที่ เป็นคุณสมบัติ
ที่จำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์
ผู้ที่ได้รับเลขหมายความชำนาญทหารอากาศของจำพวกทหารอื่น หรือจำพวกทหารเดียวกัน
แต่ต่างสาขาจำพวก หากใช้คุณวุฒิการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องสำเร็จการศึกษาหลักสูตรเจ้าหน้าที่กำลังพล
และมี ป ระสบการณ์ ใ นสายงานด้ า นกำลั ง พลติ ด ต่ อ กั น มาแล้ ว เป็ น ระยะเวลาไม่ น้ อ ยกว่ า ๙๐ วั น
เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
พันจ่าอากาศตรี - พันจ่าอากาศเอก

- ๒๐๑ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๗๓๑๕๐ (ขั้นชำนาญ)
เจ้าหน้าที่กำลังพล
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสายงานด้านกำลังพลที่ค่อนข้างยุ่งยากได้ และต้องควบคุม กำกับดู แลในบาง
โอกาส
๒. หน้าที่และความรับผิดชอบ
๒.๑ ปฏิบัตงิ านเกีย่ วกับงานในสายงานด้านกำลังพล
๒.๒ ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ชำนาญการกำลังพล
๒.๓ ให้คำแนะนำ และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝึกหัดกำลังพล
๓. คุณสมบัติ
มี ค วามรู้ ค วามเข้ าใจในระเบี ย บปฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ งานในสายงานด้ านกำลั งพลได้ ดี
ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัตทิ ี่จำเป็น
๓.๑.๒ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาพาณิชยการ หรือสาขาอื่น
ที่เทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๑.๓ สำเร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต ร เหล่ า ทหารสารบรรณ จากโรงเรี ย นจ่ า อากาศ
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่าหลักสูตรดังกล่าว เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
ผู้ ที่ ไม่ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รตามข้ อ ๓.๑.๒ และข้ อ ๓.๑.๓ ต้ อ งสำเร็จ การศึ ก ษา
หลักสูตรเจ้าหน้าที่กำลังพล เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์
๓.๓.๑ ผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒ และข้อ ๓.๑.๓ ต้องมีประสบการณ์
ในสายงานด้านกำลังพลติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓.๒ ผู้ที่ได้รับเลขหมายความชำนาญทหารอากาศของจำพวกทหารอื่น หรือจำพวกทหารเดียวกัน
แต่ต่างสาขาจำพวก หากใช้คุณวุฒิการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องสำเร็จการศึกษาหลักสูตรเจ้าหน้าที่กำลังพล
และมี ป ระสบการณ์ ใ นสายงานด้ า นกำลั ง พลติ ด ต่ อ กั น มาแล้ ว เป็ น ระยะเวลาไม่ น้ อ ยกว่ า ๙๐ วั น
เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศเอก

- ๒๐๒ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๗๓๑๓๐ (ขั้นกึ่งชำนาญ)
เจ้าหน้าที่ฝึกหัดกำลังพล
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสายงานด้านกำลังพล โดยต้องการคำแนะนำ และควบคุม กำกับดูแล
๒. หน้าที่และความรับผิดชอบ
๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานด้านกำลังพล ที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
๒.๒ ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่กำลังพล
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานด้านกำลังพล ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติทจี่ ำเป็น
๓.๑.๒ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
ผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องสำเร็จการศึกษาหลักสูตรเจ้าหน้าที่กำลังพล
เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๓ ประสบการณ์
๓.๓.๑ ผู้ ที่ ไม่ ส ำเร็จการศึ กษาหลั กสูตรตามข้อ ๓.๑.๒ และไม่ สำเร็จการฝึกหลั กสูต ร
ตามข้อ ๓.๒ ต้องมีประสบการณ์ในสายงานด้านกำลังพลติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน
เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓.๒ ผู้ที่ได้รับเลขหมายความชำนาญทหารอากาศของจำพวกทหารอื่น หรือจำพวกทหารเดียวกัน
แต่ต่างสาขาจำพวก หากใช้คุณ วุฒิ การศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องมีประสบการณ์ ในสายงานด้านกำลังพล
ติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศโท

- ๒๐๓ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๗๓๐๑๐ (ขั้นลูกมือ)
ลูกมือกำลังพล
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสายงานด้านกำลังพล โดยต้องการคำแนะนำอย่างละเอียด และควบคุม กำกับ
ดูแลอย่างใกล้ชิด
๒. หน้าที่และความรับผิดชอบ
ช่ ว ยเหลื อ การปฏิ บั ติ งานเกี่ ย วกั บ งานในสายงานด้ านกำลั งพล โดยต้ อ งการคำแนะนำ และ
ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ระดับผิวเผินเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานด้านกำลังพล ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
มีพื้นฐานการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒ การฝึก
๓.๓ ประสบการณ์
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
พลทหาร - จ่าอากาศตรี

ความชำนาญทหารอากาศจำพวกทหารสวัสดิการ
เลขหมายจำพวก ๗๔
หน้า
๒๐๕
๒๐๖

คำนำ
แผนภูมิ
ความชำนาญทหารอากาศ
ลชทอ.

ชื่อความชำนาญ

๗๔๑๗๐
๗๔๑๕๐
๗๔๑๓๐
๗๔๐๑๐

เจ้าหน้าที่ชำนาญการสวัสดิการ
เจ้าหน้าที่สวัสดิการ
เจ้าหน้าที่ฝึกหัดสวัสดิการ
ลูกมือสวัสดิการ

๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐

- ๒๐๕ คำนำ
จำพวกทหารสวัสดิการ
จำพวกทหารสวั ส ดิ ก าร มี ห น้ า ที่ เกี่ ย วกั บ การสวั ส ดิ ก าร ครอบคลุ ม ถึ ง การจั ด ดำเนิ น งาน
ในด้านการบริการสงเคราะห์ การที่ ดินและอาคารสงเคราะห์ การฌาปนกิจ การฌาปนสถาน การกุศล
การไปรษณี ย์ ส นามและกิ จ การทหารผ่ า นศึ ก การกสิ ก รรม การเลี้ ย งสั ต ว์ การฝึ ก และส่ ง เสริ ม อาชี พ
ให้แก่ กำลังพลและครอบครัว การสโมสร การบริการและบั นเทิง การพักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมและ
เผยแพร่ความรู้ทั่วไป การกีฬา การแข่งขัน การส่งเสริมกีฬา รวมถึงการเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกาย
ให้แก่ กำลังพลและครอบครัว การบำรุงรักษาสถานที่และอุปกรณ์กีฬา การร้านค้า ตลอดจนการจัดหาและ
บริการสรรพสินค้าที่จำเป็นแก่การครองชีพ

- ๒๐๖ แผนภูมิจำพวกทหารนายทหารประทวน

พันจ่าอากาศตรี - พันจ่าอากาศเอก

เจ้าหน้าที่ชำนาญการสวัสดิการ
๗๔๑๗๐
การฝึกงานในหน้าที่ หรือ
พื้นฐานการศึกษาและประสบการณ์ในสายงาน

จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศเอก

เจ้าหน้าที่สวัสดิการ
๗๔๑๕๐
หลักสูตรที่กองทัพอากาศกำหนดและประสบการณ์ในสายงาน
หรือ พื้นฐานการศึกษาและประสบการณ์ในสายงาน

จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศโท

เจ้าหน้าที่ฝึกหัดสวัสดิการ
๗๔๑๓๐
หลักสูตรที่กองทัพอากาศกำหนด หรือ
พื้นฐานการศึกษาและประสบการณ์ในสายงาน

พลทหาร - จ่าอากาศตรี

ลูกมือสวัสดิการ
๗๔๐๑๐

- ๒๐๗ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๗๔๑๗๐ (ขั้นชำนาญมาก)
เจ้าหน้าที่ชำนาญการสวัสดิการ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสายงานด้านสวัสดิการ โดยมีความชำนาญมาก สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมดูแลผู้อื่นได้
๒. หน้าที่และความรับผิดชอบ
มี ความรู้ความเข้าใจในหลั กการ และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิ บัติงานได้เป็ นอย่างดี
และมีความชำนาญในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้
๒.๑ ดำเนิ น การเกี่ ย วกั บ กิ จ กรรมทางด้ า นสวั ส ดิ ก าร การบำรุ ง ขวั ญ การไปรษณี ย์ ส นาม
การร้านค้า การบริการสินค้าและคลังสินค้า การสงเคราะห์ การสังคมสงเคราะห์ การบริการซักรีด การที่ดิน
และอาคาร การฌาปนกิ จ การฌาปนสถานและสุสาน กิจการทหารผ่านศึก การกสิกรรม การเลี้ยงสัตว์
การฝึกและการส่งเสริมอาชีพ การสโมสร การบริการและบันเทิง การพักผ่อนหย่อนใจ การเผยแพร่ความรู้
การกีฬาการส่งเสริมการกีฬา การเสริมสร้างสมรรมภาพ การฝึกและการแข่งขันกีฬา การบำรุงรักษาสถานที่
และอุปกรณ์การกีฬา
๒.๒ ช่วยเหลือนายทหารสวัสดิการ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานด้านสวัสดิการ
๒.๓ ให้คำแนะนำ และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สวัสดิการ
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งในระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานในสายงานด้านสวัสดิการ
ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัตทิ ี่จำเป็น
๓.๑.๒ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า สาขาบัญชี
การตลาด เลขานุการ พาณิชยการ การเกษตร พลศึกษา เป็นคุณสมบัติทตี่ ้องการ
๓.๒ การฝึก
ผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องผ่านการฝึกงานในหน้าที่ เป็นคุณสมบัติ
ที่จำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์
ผู้ที่ ได้รับเลขหมายความชำนาญทหารอากาศของจำพวกทหารอื่น หรือจำพวกทหารเดียวกัน
แต่ต่างสาขาจำพวก หากใช้คุณวุฒิ การศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องมีประสบการณ์ ในสายงานด้านสวัสดิการ
ติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
พันจ่าอากาศตรี - พันจ่าอากาศเอก

- ๒๐๘ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๗๔๑๕๐ (ขั้นชำนาญ)
เจ้าหน้าที่สวัสดิการ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสายงานด้านสวัสดิการที่ค่อนข้างยุ่งยากได้ และต้องควบคุม กำกับดูแลในบางโอกาส
๒. หน้าที่และความรับผิดชอบ
มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ และสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสวัสดิการ ดังนี้
๒.๑ ดำเนิ น การเกี่ ย วกั บ กิ จ กรรมทางด้ า นสวั ส ดิ ก าร การบำรุ ง ขวั ญ การไปรษณี ย์ ส นาม
การร้านค้า การบริการสินค้าและคลังสินค้า การสงเคราะห์ การสังคมสงเคราะห์ การบริการซักรีด การที่ดิน
และอาคาร การฌาปนกิจ การฌาปนสถานและสุสาน กิจการทหารผ่านศึก การกสิกรรม การเลี้ยงสัตว์
การฝึกและการส่งเสริมอาชีพ การสโมสร การบริการและบันเทิง การพักผ่อนหย่อนใจ การเผยแพร่ความรู้
การกีฬา การส่งเสริมการกีฬา การเสริมสร้างสมรรมภาพ การฝึกและการแข่งขันกีฬา การบำรุงรักษาสถานที่
และอุปกรณ์การกีฬา
๒.๒ ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ชำนาญการสวัสดิการในการจัดดำเนินงานและปฏิบัติงานในสายงานด้านสวัสดิการ
๒.๓ ให้คำแนะนำ และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝึกหัดสวัสดิการ
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานด้านสวัสดิการได้ดี ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ สำเร็จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ หรื อ เที ย บเท่ า สาขาบั ญ ชี
การตลาด เลขานุการ พาณิชยการ การเกษตร พลศึกษา เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๑.๓ สำเร็จ การศึก ษาหลักสูตรจากโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุท ธศึ กษาทหารอากาศ
หรือเทียบเท่าหลักสูตรดังกล่าว เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
ผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒ และข้อ ๓.๑.๓ ต้องสำเร็จการศึกษาหลักสูตร
เจ้าหน้าที่สวัสดิการ เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์
๓.๓.๑ ผู้ที่ ไม่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒ และข้อ ๓.๑.๓ ต้องมีประสบการณ์
ในสายงานด้านสวัสดิการติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓.๒ ผู้ที่ได้รับเลขหมายความชำนาญทหารอากาศของจำพวกทหารอื่น หรือจำพวกทหารเดียวกัน
แต่ต่างสาขาจำพวก
3.3.2.1 ผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ 3.1.2 ต้องสำเร็จการศึกษาหลักสูตร
เจ้าหน้าที่สวัสดิการ และมีประสบการณ์ในสายงานด้านสวัสดิการติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
๙๐ วัน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
3.3.2.2 ผู้ ที่ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รตามข้ อ 3.1.3 ต้ องสำเร็ จ การศึ ก ษา
หลักสูตรเจ้าหน้าที่สวัสดิการ เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศเอก

- ๒๐๙ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๗๔๑๓๐ (ขั้นกึ่งชำนาญ)
เจ้าหน้าที่ฝึกหัดสวัสดิการ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสายงานด้านสวัสดิการ โดยต้องการคำแนะนำ และควบคุม กำกับดูแล
๒. หน้าที่และความรับผิดชอบ
๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานด้านสวัสดิการ ที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
๒.๒ ช่วยเหลือเจ้าหน้าทีส่ วัสดิการ
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกีย่ วกับการปฏิบัติงานในสายงานด้านสวัสดิการ ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัตทิ ี่จำเป็น
๓.๑.๒ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัตทิ ี่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
ผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องสำเร็จการศึกษาหลักสูตรเจ้าหน้าที่สวัสดิการ
เป็นคุณสมบัตทิ ี่ต้องการ
๓.๓ ประสบการณ์
๓.๓.๑ ผู้ ที่ ไม่ ส ำเร็จการศึ ก ษาหลั ก สู ต รตามข้ อ ๓.๑.๒ และไม่ ส ำเร็จ การฝึ ก หลั ก สูต ร
ตามข้อ ๓.๒ ต้องมีประสบการณ์ในสายงานด้านสวัสดิการติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน
เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓.๒ ผู้ที่ได้รับเลขหมายความชำนาญทหารอากาศของจำพวกทหารอื่น หรือจำพวกทหารเดียวกัน
แต่ต่างสาขาจำพวก หากใช้คุณวุฒิการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องมีประสบการณ์ในสายงานด้านสวัสดิการ
ติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศโท

- ๒๑๐ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๗๔๐๑๐ (ขั้นลูกมือ)
ลูกมือสวัสดิการ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ปฏิบั ติงานเกี่ยวกับ สายงานด้านสวัสดิการ โดยต้องการคำแนะนำอย่างละเอียด และควบคุม
กำกับดูแลอย่างใกล้ชิด
๒. หน้าที่และความรับผิดชอบ
ช่ ว ยเหลื อ การปฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ งานในสายงานด้ า นสวั ส ดิ ก าร โดยต้ อ งการคำแนะนำ
และควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ระดับผิวเผินเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานด้านสวัสดิการ ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
มีพื้นฐานการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติทจี่ ำเป็น
๓.๒ การฝึก
๓.๓ ประสบการณ์
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
พลทหาร - จ่าอากาศตรี

ความชำนาญทหารอากาศจำพวกทหารการศึกษาและการฝึก
เลขหมายจำพวก ๗๕
หน้า
๒๑๒
๒๑๓

คำนำ
แผนภูมิ
ความชำนาญทหารอากาศ
ลชทอ.

ชื่อความชำนาญ

๗๕๑๗๐
๗๕๑๕๐
๗๕๑๓๐
๗๕๐๑๐

เจ้าหน้าที่ชำนาญการการศึกษาและการฝึก
เจ้าหน้าที่การศึกษาและการฝึก
เจ้าหน้าที่ฝึกหัดการศึกษาและการฝึก
ลูกมือการศึกษาและการฝึก

๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗

- ๒๑๒ คำนำ
จำพวกทหารการศึกษาและการฝึก
จำพวกทหารการศึกษาและการฝึก หมายถึง ผู้ที่ปฏิบัติงานด้านการศึกษาและการฝึก เพื่อพัฒนา
กำลังพลในทุกสายวิทยาการของ ทอ. โดยมีลักษณะงานที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกัน ได้แก่ งานพัฒนาหลักสูตร
งานโครงการศึกษา งานบริหารการศึกษา งานสอนฝึกอบรม งานวัดผลและประเมินผล รวมถึงงานเอกสาร
ตำรา งานสนับสนุนความรู้ในสายวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา การจัดเตรียมอุปกรณ์
การสอน เครื่องมือเครื่องใช้ในการศึกษา และงานช่างเขียน

- ๒๑๓ แผนภูมิจำพวกทหารนายทหารประทวน

พันจ่าอากาศตรี - พันจ่าอากาศเอก

เจ้าหน้าที่ชำนาญการการศึกษาและการฝึก
๗๕๑๗๐
การฝึกงานในหน้าที่ หรือ
พื้นฐานการศึกษาและประสบการณ์ในสายงาน

จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศเอก

เจ้าหน้าที่การศึกษาและการฝึก
๗๕๑๕๐
หลักสูตรที่กองทัพอากาศกำหนดและประสบการณ์ในสายงาน
หรือ พื้นฐานการศึกษาและประสบการณ์ในสายงาน

จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศโท

เจ้าหน้าที่ฝึกหัดการศึกษาและการฝึก
๗๕๑๓๐
หลักสูตรที่กองทัพอากาศกำหนด หรือ
พื้นฐานการศึกษาและประสบการณ์ในสายงาน

พลทหาร - จ่าอากาศตรี

ลูกมือการศึกษาและการฝึก
๗๕๐๑๐

- ๒๑๔ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๗๕๑๗๐ (ขั้นชำนาญมาก)
เจ้าหน้าที่ชำนาญการการศึกษาและการฝึก
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
สามารถปฏิบัติงานด้านการศึกษาและการฝึกในระดับชำนาญมาก ประยุกต์ใช้ความรู้ หลักการ
ระเบียบปฏิบัตไิ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถควบคุมดูแลผู้อื่น
๒. หน้าที่และความรับผิดชอบ
๒.๑ ช่วยปฏิบัติงานด้านการศึกษาและการฝึกของหน่วย
๒.๒ ช่วยเหลืองานของผู้บังคับบัญชา
๒.๓ ให้คำแนะนำ ควบคุมดูแล การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การศึกษา
๒.๔ สอน ฝึก อบรม ในสถาบันการศึกษาของกองทัพอากาศ
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งในระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานด้านการศึกษา
และการฝึก ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาขึ้นไปทางการศึกษา เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
ผู้ที่ ไม่ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องผ่านการฝึกงานในหน้าที่ เป็นคุณสมบั ติ
ที่จำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์
ผู้ที่ได้รับเลขหมายความชำนาญทหารอากาศของจำพวกทหารอื่น หรือจำพวกทหารเดียวกัน
แต่ ต่ างสาขาจำพวก หากใช้ คุ ณ วุฒิ ก ารศึ ก ษาตามข้ อ ๓.๑.๒ ต้ อ งสำเร็จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รเจ้ า หน้ าที่
การศึ ก ษาและการฝึ ก และมี ป ระสบการณ์ ใ นสายงานด้ า นการศึ ก ษาและการฝึ ก ติ ด ต่ อ กั น มาแล้ ว
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
พันจ่าอากาศตรี - พันจ่าอากาศเอก

- ๒๑๕ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๗๕๑๕๐ (ขั้นชำนาญ)
เจ้าหน้าที่การศึกษาและการฝึก
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
สามารถปฏิ บั ติ งานด้ านการศึ กษาและการฝึ กในระดั บชำนาญ นำหลั กการ ระเบี ยบปฏิ บั ติ ไปใช้
ได้อย่างถูกต้องและต่อเนื่อง ตลอดจนสามารถควบคุมดูแลผู้อื่น
๒. หน้าที่และความรับผิดชอบ
๒.๑ ช่วยปฏิบัติงานด้านการศึกษาและการฝึกของหน่วย
๒.๒ ช่วยเหลืองานของผู้บังคับบัญชา
๒.๓ ให้คำแนะนำ ควบคุมดูแล การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการศึกษา
๒.๔ สอน ฝึก อบรม ในสถาบันการศึกษาของกองทัพอากาศ
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานด้านการศึกษาและการฝึก
ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๑.๓ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรจากโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุท ธศึกษาทหารอากาศ
หรือเทียบเท่าหลักสูตรดังกล่าว เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
ผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒ และข้อ ๓.๑.๓ ต้องสำเร็จการศึกษาหลักสูตร
เจ้าหน้าที่การศึกษาและการฝึก เป็นคุณสมบัตทิ ี่จำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์
๓.๓.๑ ผู้ ที่ ไม่ สำเร็ จการศึ กษาหลั กสู ตรตามข้ อ ๓.๑.๒ และข้ อ ๓.๑.๓ ต้ องมี ป ระสบการณ์
ในสายงานด้านการศึกษาและการฝึกติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓.๒ ผู้ที่ได้รับเลขหมายความชำนาญทหารอากาศของจำพวกทหารอื่น หรือจำพวกทหารเดียวกัน
แต่ต่างสาขาจำพวก
3.3.2.1 ผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ 3.1.2 ต้องสำเร็จการศึกษาหลักสูตร
เจ้าหน้าที่การศึกษาและการฝึก และมีประสบการณ์ในสายงานด้านการศึกษาและการฝึกติดต่อกันมาแล้ว
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน เป็นคุณสมบัติทจี่ ำเป็น
3.3.2.2 ผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ 3.1.3 ต้องสำเร็จการศึกษาหลักสูตร
เจ้าหน้าที่การศึกษาและการฝึก เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศเอก

- ๒๑๖ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๗๕๑๓๐ (ขั้นกึ่งชำนาญ)
เจ้าหน้าที่ฝึกหัดการศึกษาและการฝึก
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
สามารถปฏิ บั ติ งานด้านการศึ กษาและการฝึ กในระดับกึ่ งชำนาญ นำหลักการระเบี ยบปฏิ บั ติ ไปใช้
ได้อย่างถูกต้อง ภายใต้การกำกับดูแล
๒. หน้าที่และความรับผิดชอบ
๒.๑ ช่วยปฏิบัติงานด้านการศึกษาและการฝึกของหน่วย
๒.๒ ช่วยเหลืองานของผู้บังคับบัญชา
๓. คุณสมบัติ
มี ค วามรู้ ค วามเข้ าใจเบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ งานในสายงานด้ านการศึ ก ษาและการฝึ ก
ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า และมีความรู้พื้นฐาน
ทางด้านคอมพิวเตอร์ เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
ผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องสำเร็จการศึกษาหลักสูตรเจ้าหน้าที่
การศึกษาและการฝึก เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๓ ประสบการณ์
๓.๓.๑ ผู้ ที่ ไม่ ส ำเร็จการศึ ก ษาหลั ก สู ต รตามข้ อ ๓.๑.๒ และไม่ ส ำเร็จ การฝึ ก หลั ก สูต ร
ตามข้อ ๓.๒ ต้องมีประสบการณ์ในสายงานด้านการศึกษาและการฝึกติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
๑๒ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓.๒ ผู้ที่ได้รับเลขหมายความชำนาญทหารอากาศของจำพวกทหารอื่น หรือจำพวกทหารเดียวกัน
แต่ต่างสาขาจำพวก หากใช้คุณวุฒิการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องมีประสบการณ์ในสายงานด้านการศึกษาและการฝึก
ติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน เป็นคุณสมบัตทิ ี่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศโท

- ๒๑๗ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๗๕๐๑๐ (ขั้นลูกมือ)
ลูกมือการศึกษาและการฝึก
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ปฏิ บั ติ งานเกี่ ย วกั บ สายงานด้ านการศึ ก ษาและการฝึก โดยต้ อ งการคำแนะนำอย่างละเอี ย ด
และควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด
๒. หน้าที่และความรับผิดชอบ
ช่วยเหลื อการปฏิ บั ติ งานเกี่ ยวกับงานในสายงานด้ านการศึ กษาและการฝึ ก โดยต้ องการคำแนะนำ
และควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ระดับผิวเผินเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานด้านการศึกษาและการฝึก ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒ การฝึก
๓.๓ ประสบการณ์
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
พลทหาร - จ่าอากาศตรี

ความชำนาญทหารอากาศจำพวกทหารดุริยางค์
เลขหมายจำพวก ๗๖
หน้า
๒๑๙
๒๒๐

คำนำ
แผนภูมิ
ความชำนาญทหารอากาศ
ลชทอ.

ชื่อความชำนาญ

๗๖๑๙๐
๗๖๑๗๐
๗๖๑๕๐
๗๖๑๓๐
๗๖๐๑๐

นักดุริยางค์ชำนาญการพิเศษ
นักดุริยางค์ชำนาญการ
นักดุริยางค์
นักดุริยางค์ฝึกหัด
พลดุริยางค์

๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕

- ๒๑๙ คำนำ
จำพวกทหารดุริยางค์
จำพวกทหารดุริยางค์ หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในหน้าที่เกี่ยวกับงานในสายงานด้านดุริยางค์
อันได้แก่ การปฏิบัติเครื่องดนตรี การขับร้องการประพันธ์เพลง การเรียบเรียงเสียงประสาน การอำนวยเพลง
การบำรุงรักษา และซ่อมเครื่องดนตรี ตลอดจนการบริการด้านการดนตรี/ขับร้อง และการบันเทิง

- ๒๐๕ แผนภูมิจำพวกทหารนายทหารประทวน

พันจ่าอากาศเอก - พันจ่าอากาศเอก (พิเศษ)

นักดุริยางค์ชำนาญการพิเศษ
๗๖๑๙๐
ผ่านการทดสอบจากหน่วยหัวหน้าสายวิทยาการ

พันจ่าอากาศตรี - พันจ่าอากาศเอก

นักดุริยางค์ชำนาญการ
๗๖๑๗๐
การฝึกงานในหน้าที่ หรือ
พื้นฐานการศึกษาและประสบการณ์ในสายงาน

จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศเอก

นักดุริยางค์
๗๖๑๕๐
หลักสูตรที่กองทัพอากาศกำหนดและประสบการณ์ในสายงาน
หรือ พื้นฐานการศึกษาและประสบการณ์ในสายงาน

จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศโท

นักดุริยางค์ฝึกหัด
๗๖๑๓๐
หลักสูตรที่กองทัพอากาศกำหนด หรือ
พื้นฐานการศึกษาและประสบการณ์ในสายงาน

พลทหาร - จ่าอากาศตรี

พลดุริยางค์
๗๖๐๑๐

- ๒๒๐ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๗๖๑๙๐ (ขั้นชำนาญพิเศษ)
นักดุริยางค์ชำนาญการพิเศษ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ปฏิบัติงานในสายงานด้านดุริยางค์ เกี่ยวกับงานด้านดนตรี/ขับร้อง โดยมีความชำนาญพิเศษ
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมดูแลผู้อื่นได้
๒. หน้าที่และความรับผิดชอบ
๒.๑ ปฏิบัติงานในสายงานด้านดุริยางค์ เกี่ยวกับงานด้านดนตรี/ขับร้อง ที่ยุ่งยากซับซ้อน
๒.๒ ช่วยเหลือนายทหารดุริยางค์ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านดนตรี/ขับร้อง
๒.๓ ให้คำแนะนำ และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของนักดุริยางค์ชำนาญการ
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งในระเบียบปฏิบัติในสายงานด้านดุริยางค์ เกี่ยวกับงานดนตรี/ขับร้อง
อย่างดียิ่ง ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒ การฝึก
ผ่านการทดสอบจากหน่วยหัวหน้าสายวิทยาการ เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์
๓.๕ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
พันจ่าอากาศเอก - พันจ่าอากาศเอก (พิเศษ)

- ๒๒๑ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๗๖๑๗๐ (ขั้นชำนาญมาก)
นักดุริยางค์ชำนาญการ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ปฏิ บั ติ ง านในสายงานด้ า นดุ ริ ย างค์ เกี่ ย วกั บ งานดนตรี / ขั บ ร้ อ ง โดยมี ค วามชำนาญมาก
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมดูแลผู้อื่นได้
๒. หน้าที่และความรับผิดชอบ
๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการฝึกซ้อมและการบรรเลงเครื่องดนตรี/ขับร้อง
๒.๒ ช่วยเหลือนักดุริยางค์ชำนาญการพิเศษเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านดนตรี/ขับร้อง
๒.๓ ให้คำแนะนำ และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของนักดุริยางค์
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งในระเบียบปฏิบัติในสายงานด้านดุริยางค์เกี่ยวกับงานดนตรี/ขับร้อง
ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ สำเร็จการศึ กษาหลั กสู ตรประกาศนี ยบั ตรวิ ชาชี พชั้ นสู ง สาขาวิ ชาศิ ลปการดนตรี
หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัตทิ ี่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
ผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องผ่านการฝึกงานในหน้าที่ เป็นคุณสมบัติ
ที่จำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์
ผู้ที่ ได้รับเลขหมายความชำนาญทหารอากาศของจำพวกทหารอื่น หรือจำพวกทหารเดียวกัน
แต่ต่างสาขาจำพวก หากใช้คุณวุฒิการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องมีประสบการณ์ ในสายงานด้านดุริยางค์
ติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
พันจ่าอากาศตรี - พันจ่าอากาศเอก

- ๒๒๒ ความชานาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๗๖๑๕๐ (ขั้นชานาญ)
นักดุริยางค์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชานาญโดยย่อ
ปฏิ บั ติ ง านใน สายงานด้ า นดุ ริ ย างค์ เกี่ ย วกั บ งาน ดนตรี / ขั บ ร้ อ งที่ ค่ อ นข้ า งยุ่ ง ยากได้
และต้องควบคุม กากับดูแลในบางโอกาส
๒. หน้าที่และความรับผิดชอบ
๒.๑ ปฏิบัติงานและฝึกซ้อมเกี่ยวกับการบรรเลงเครื่องดนตรี บารุงรักษา การซ่อมแซม เครื่องดนตรี
ที่ชารุดได้
๒.๒ ช่วยเหลือนักดุริยางค์ชานาญการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านดนตรี/ขับร้อง
๒.๓ ให้คาแนะนา และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของนักดุริยางค์ฝึกหัด
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจในระเบี ยบปฏิบัติในสายงานด้านดุริยางค์ เกี่ยวกับงานดนตรี/ขับร้ องได้ดี
ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สาเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จาเป็น
๓.๑.๒ ส าเร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ สาขาวิ ช าศิ ล ปการดนตรี
หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๑.๓ สาเร็จการศึกษาหลักสูตรนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ จากโรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ
หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
ผู้ที่ไม่สาเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒ และข้อ ๓.๑.๓ ต้องสาเร็จการศึกษาหลักสูตร
ของสายวิทยาการดุริยางค์ เป็นคุณสมบัติที่จาเป็น
๓.๓ ประสบการณ์
๓.๓.๑ ผู้ที่ไม่สาเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒ และข้อ ๓.๑.๓ ต้องมีประสบการณ์
ในสายงานด้านดุริยางค์ติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี เป็นคุณสมบัติที่จาเป็น
๓.๓.๒ ผู้ ที่ ได้ รั บเลขหมายความช านาญทหารอากาศของจ าพวกทหารอื่ น หรือจ าพวกทหาร
เดียวกันแต่ต่างสาขาจาพวก หากใช้คุณ วุฒิ การศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องมีประสบการณ์ ในสายงานด้าน
ดุริยางค์ติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน เป็นคุณสมบัติที่จาเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศเอก

- ๒๒๓ ความชานาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๗๖๑๓๐ (ขั้นกึ่งชานาญ)
นักดุริยางค์ฝึกหัด
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชานาญโดยย่อ
ปฏิ บั ติ งานในสายงานด้ านดุ ริยางค์ เกี่ ยวกั บ งานดนตรี/ขั บ ร้อง โดยต้อ งการค าแนะนา และ
ควบคุม กากับดูแล
๒. หน้าที่และความรับผิดชอบ
๒.๑ ปฏิ บั ติ ง านและฝึ ก ซ้ อ มเกี่ ย วกั บ การบรรเลงเครื่ อ งดนตรี โดยต้ อ งการค าแนะน า
และควบคุมดูแล
๒.๒ ช่วยเหลือนักดุริยางค์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านดนตรี/ขับร้อง
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นในสายงานด้านดุริยางค์ เกี่ยวกับงานดนตรี/ขับร้องได้ดี ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สาเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จาเป็น
๓.๑.๒ สาเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
ผู้ ที่ ไ ม่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รตามข้ อ ๓.๑.๒ ต้ อ งส าเร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต ร
ของสายวิทยาการดุริยางค์ เป็นคุณสมบัตทิ ี่ต้องการ
๓.๓ ประสบการณ์
๓.๓.๑ ผู้ ที่ ไม่ส าเร็จ การศึกษาหลั กสู ตรตามข้อ ๓.๑.๒ และไม่ส าเร็จการฝึ กหลั กสู ต ร
ตามข้อ ๓.๒ ต้องมีประสบการณ์ ในสายงานด้านดุริยางค์ติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน
เป็นคุณสมบัติที่จาเป็น
๓.๓.๒ ผู้ ที่ ได้ รั บเลขหมายความช านาญทหารอากาศของจ าพวกทหารอื่ น หรือจ าพวกทหาร
เดียวกันแต่ต่างสาขาจาพวก หากใช้คุณ วุฒิ การศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องมีประสบการณ์ ในสายงานด้าน
ดุริยางค์ติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน เป็นคุณสมบัติที่จาเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศโท

- ๒๒๔ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๗๖๐๑๐ (ขั้นลูกมือ)
พลดุริยางค์
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ปฏิบัติงานในสายงานด้านดุริยางค์ โดยต้องการคำแนะนำอย่างละเอียด และต้องควบคุม กำกับ
ดูแลอย่างใกล้ชิด
๒. หน้าที่และความรับผิดชอบ
ช่วยเหลือการปฏิบัติงานในสายงานด้านดุริยางค์ โดยต้องการคำแนะนำและควบคุมดูแลอย่าง
ใกล้ชิด
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ระดับผิวเผินเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานด้านดุริยางค์ ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
มีพื้นฐานการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒ การฝึก
๓.๓ ประสบการณ์
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
พลทหาร - จ่าอากาศตรี

ความชำนาญทหารอากาศจำพวกทหารสารวัตร
เลขหมายจำพวก ๗๗

หน้า
๒๒๗
๒๒๘

คำนำ
แผนภูมิ
ความชำนาญทหารอากาศ
ลชทอ.

ชื่อความชำนาญ

๗๗๑๗๐
๗๗๑๕๐
๗๗๑๓๐
๗๗๐๑๐

ผู้บังคับหมู่ทหารสารวัตร
รองผู้บังคับหมู่ทหารสารวัตร
รองผู้บังคับหมู่ทหารสารวัตร
พลสารวัตร

๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒

- ๒๒๗ คำนำ
จำพวกทหารสารวัตร
จำพวกทหารสารวั ตร มี หน้ าที่ ในการดำเนิ นการ ประสานงานและติ ดตาม ควบคุ ม กำกั บ ดู แล
ชี้แจง ให้คำแนะนำและรับผิดชอบในสายงานด้านสารวัตรทหารเกี่ยวกับ การตรวจตราควบคุมให้ทหาร
ข้าราชการกลาโหมพลเรือน และลูกจ้างในสังกัดกระทรวงกลาโหมอยู่ในระเบียบวินัย และศีลธรรมอันดี
การว่ากล่าวตักเตือนและจับกุม ทหาร ข้าราชการกลาโหมพลเรือน และลูกจ้าง ในสังกัดกระทรวงกลาโหม
ที่กระทำความผิด การสอบสวนคดีอาญา ซึ่งอยู่ในอำนาจศาลทหาร การควบคุม การจราจรในกิจการทหาร
การรักษาความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อย และอารักขาบุคคลสำคัญ การปฏิบัติเกี่ยวกับการเรือนจำทหาร

- ๒๒๘ แผนภูมิจำพวกทหารนายทหารประทวน

พันจ่าอากาศตรี - พันจ่าอากาศเอก
เอก

ผู้บังคับหมู่ทหารสารวัตร
๗๗๑๗๐

การฝึกงานในหน้าที่

จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศเอก
เอก

รองผู้บงั คับหมู่ทหารสารวัตร
๗๗๑๕๐

หลักสูตรที่กองทัพอากาศกำหนดและประสบการณ์ในสายงาน
หรือ พื้นฐานการศึกษาและประสบการณ์ในสายงาน

จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศโท

รองผู้บังคับหมู่ทหารสารวัตร
๗๗๑๓๐

หลักสูตรที่กองทัพอากาศกำหนด หรือ
พื้นฐานการศึกษาและประสบการณ์ในสายงาน

พลทหาร - จ่าอากาศตรี

พลสารวัตร
๗๗๐๑๐

- ๒๒๙ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๗๗๑๗๐ (ขั้นชำนาญมาก)
ผู้บังคับหมู่ทหารสารวัตร
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสายงานด้านสารวัตรทหาร โดยมีความชำนาญมาก สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและสามารถควบคุมดูแลผู้อื่นได้
๒. หน้าที่และความรับผิดชอบ
๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานด้านสารวัตรทหาร ที่ยุ่งยากซับซ้อน
๒.๒ ช่วยเหลือนายทหารสารวัตรในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานด้านสารวัตรทหาร
๒.๓ ให้คำแนะนำ และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สารวัตรทหาร
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งในระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานด้านสารวัตรทหาร
ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒ การฝึก
ผ่านการฝึกงานในหน้าที่ เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
พันจ่าอากาศตรี - พันจ่าอากาศเอก

- ๒๓๐ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๗๗๑๕๐ (ขั้นชำนาญ)
รองผู้บังคับหมู่ทหารสารวัตร
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ สายงานด้านสารวัตรทหาร ที่ค่อนข้างยุ่งยากและต้องควบคุม กำกับดูแล
ในบางโอกาส
๒. หน้าที่และความรับผิดชอบ
๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานด้านสารวัตรทหาร
๒.๒ ช่วยเหลืองานผู้บงั คับหมู่ทหารสารวัตร
๒.๓ ให้คำแนะนำ และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพลสารวัตร
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานด้านสารวัตรทหาร
ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ สำเร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต ร เหล่ า ทหารสารวั ต ร จากโรงเรี ย นจ่ า อากาศ
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่าหลักสูตรดังกล่าว เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
ผู้ ที่ ไม่ ส ำเร็ จ การศึ ก ษ าหลั ก สู ต รตามข้ อ ๓.๑.๒ ต้ อ งสำเร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต ร
เหล่าทหารสารวัตร สำหรับนายทหารประทวน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์
ผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องมีประสบการณ์ในสายงานด้านสารวัตรทหาร
ติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศเอก

- ๒๓๑ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๗๗๑๓๐ (ขั้นกึ่งชำนาญ)
รองผู้บังคับหมู่ทหารสารวัตร
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ สายงานด้านสารวัตรทหาร ที่ค่อนข้างยุ่งยากและต้องควบคุม กำกับดูแล
ในบางโอกาส
๒. หน้าที่และความรับผิดชอบ
๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานด้านสารวัตรทหาร
๒.๒ ช่วยเหลืองานผู้บังคับหมู่ทหารสารวัตร
๒.๓ ให้คำแนะนำ และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพลสารวัตร
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานด้านสารวัตรทหาร
ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัตทิ ี่จำเป็น
๓.๑.๒ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัตทิ ี่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
ผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องสำเร็จการศึกษาหลักสูตรเหล่าทหารสารวัตร
สำหรับนายทหารประทวน เป็นคุณสมบัติทตี่ ้องการ
๓.๓ ประสบการณ์
๓.๓.๑ ผู้ ที่ ไม่ ส ำเร็จการศึ ก ษาหลั ก สู ต รตามข้ อ ๓.๑.๒ และไม่ ส ำเร็จ การฝึ ก หลั ก สูต ร
ตามข้อ ๓.๒ ต้องมีประสบการณ์ในสายงานด้านสารวัตรทหารติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน
เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓.๒ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ เลขหมายความชำนาญทหารอากาศของจำพวกทหารอื่ น หรื อ
จำพวกทหารเดียวกัน แต่ต่างสาขาจำพวก หากใช้คุณ วุฒิ การศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องมี ป ระสบการณ์
ในสายงานด้านสารวัตรทหารติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศโท

- ๒๓๒ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๗๗๐๑๐ (ขั้นลูกมือ)
พลสารวัตร
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ปฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ สายงานด้ า นสารวั ต รทหาร โดยต้ อ งการคำแนะนำอย่ า งละเอี ย ดและ
ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด
๒. หน้าที่และความรับผิดชอบ
ช่ วยเหลื อการปฏิ บั ติ งานเกี่ ยวกั บงานในสายงานด้ านสารวั ตรทหาร โดยต้ องการคำแนะนำและ
ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ระดับผิวเผินเกีย่ วกับการปฏิบัติงานในสายงานด้านสารวัตรทหาร ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
มี พื้ น ฐานการศึ ก ษาระดั บ มั ธยมศึ ก ษาตอนต้ น หรือ เที ย บเท่ า เป็ น คุ ณ สมบั ติ ที่ จ ำเป็ น
๓.๒ การฝึก
สำเร็จหลักสูตรทหารสารวัตรสำหรับพลทหาร หรือหลักสูตรผู้คุมเรือนจำทหารสำหรับพลทหาร
จากสำนักงานผู้บงั คับทหารอากาศดอนเมือง เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
พลทหาร - จ่าอากาศตรี

ความชำนาญทหารอากาศจำพวกทหารอากาศโยธิน
เลขหมายจำพวก ๗๘
หน้า
๒๓๔
๒๓๕

คำนำ
แผนภูมิ
ความชำนาญทหารอากาศ
ลชทอ.

ชื่อความชำนาญ

๗๘๑๗๐
๗๘๑๕๐
๗๘๑๓๐

รองผู้บังคับหมวดทหารราบ
ผู้บังคับหมู่ทหารราบ
รองผู้บังคับหมู่ทหารราบ

๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘

๗๘๒๗๐
๗๘๒๕๐
๗๘๒๓๐

รองผู้บังคับหมวดทหารป้องกันต่อสู้อากาศยาน
ผู้บังคับหมู่ทหารป้องกันต่อสู้อากาศยาน
รองผู้บังคับหมู่ทหารป้องกันต่อสู้อากาศยาน

๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑

๗๘๓๗๐
๗๘๓๕๐
๗๘๓๓๐

เจ้าหน้าที่ตรวจแนะนำปฏิบัติการพิเศษ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการพิเศษ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการพิเศษ

๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔

๗๘๐๑๐

ลูกแถวอากาศโยธิน

๒๔๕

- ๒๓๔ คำนำ
จำพวกทหารอากาศโยธิน
จำพวกทหารอากาศโยธิน หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในหน้าที่เกี่ยวกับงานในสายงาน
อากาศโยธิน ซึ่งประกอบด้วย
การทหารราบ อั น ได้ แ ก่ การใช้ ก ำลั งต่ อ สู้ ป้ อ งกั น และรั ก ษาที่ ตั้ งทางทหาร และหน่ ว ยที่ ตั้ ง
ของทางราชการจากการโจมตีทางภาคพื้นดิน
การป้ อ งกั น ต่ อ สู้ อ ากาศยาน อั น ได้ แ ก่ การใช้ ก ำลั ง ต่ อ สู้ ป้ อ งกั น และรั ก ษาที่ ตั้ ง ทางทหาร
และหน่วยที่ตั้งของทางราชการจากการโจมตีทางภาคอากาศ
การปฏิบัติการพิเศษ จำแนกได้ดังนี้
ประเภทการปฏิ บั ติ ก ารพิ เศษ อั น ได้ แ ก่ การคุ้ ม ครองป้ อ งกั น อารั ก ขาบุ ค คลสำคั ญ
การช่วยเหลือการชิงคืนบุคคลสำคัญ การปฏิบัติการช่วยเหลือและกู้ภัยการยึดคืนอากาศยานที่ถูกยึดครอง
โดยผู้ ก่ อ การร้ า ย การค้ น หาและช่ ว ยชี วิ ต ผู้ ป ระสบภั ย ทางอากาศในพื้ น ที่ ก ารรบ พื้ น ที่ อั น ตราย
การส่งทางอากาศ การควบคุมและปฏิบัติในพื้นที่การรบ การสนับสนุนการปฏิบัติการลำเลียงทางอากาศยุทธวิธี
รวมถึงการบังคับอากาศยานไร้คนขับในชุดปฏิบัติการพิเศษ
ประเภทสนับสนุนการปฏิบัติการพิเศษ อันได้แก่ สุนั ขทหาร การปฏิบัติการด้วยรถเกราะ
การป้องกันนิวเคลียร์ ชีวะ เคมี และการเผชิญเหตุจากอาวุธทำลายล้างสูง รวมถึงการสัตวรักษ์

แผนภูมิจำพวกทหารของนายทหารประทวน
พันจ่าอากาศตรี พันจ่าอากาศเอก

รองผู้บังคับหมวดทหารราบ
๗๘๑๗๐

รองผู้บังคับหมวดทหารป้องกันต่อสู้อากาศยาน
๗๘๒๗๐

เจ้าหน้าที่ตรวจแนะนำปฏิบัติการพิเศษ
๗๘๓๗๐

การฝึกงานในหน้าที่

จ่าอากาศตรี จ่าอากาศเอก

ผู้บังคับหมู่ทหารราบ
๗๘๑๕๐

ผู้บังคับหมู่ทหารป้องกันต่อสู้อากาศยาน
๗๘๒๕๐

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการพิเศษ
๗๘๓๕๐

จ่าอากาศตรี จ่าอากาศโท

รองผู้บังคับหมู่ทหารราบ
๗๘๑๓๐

รองผู้บังคับหมู่ทหารป้องกันต่อสู้อากาศยาน
๗๘๒๓๐
หลักสูตรที่กองทัพอากาศกำหนด หรือ
พื้นฐานการศึกษาและประสบการณ์ในสายงาน

พลทหาร จ่าอากาศตรี

ลูกแถวอากาศโยธิน
๗๘๐๑๐

- ๒๓๕ -

หลักสูตรที่กองทัพอากาศกำหนดและประสบการณ์ในสายงาน หรือ
พื้นฐานการศึกษาและประสบการณ์ในสายงาน
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการพิเศษ
๗๘๓๓๐

- ๒๓๖ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๗๘๑๗๐ (ขั้นชำนาญมาก)
รองผู้บังคับหมวดทหารราบ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทหารราบ โดยมีความชำนาญมาก สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และสามารถควบคุมดูแลผู้อื่นได้
๒. หน้าที่และความรับผิดชอบ
๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทหารราบที่ยุ่งยากซับซ้อน
๒.๒ ช่วยเหลือนายทหารอากาศโยธิน (อากาศโยธิน) ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทหารราบ
๒.๓ ให้คำแนะนำ และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้บังคับหมู่ทหารราบ
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งในระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านการทหารราบ ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒ การฝึก
ผ่านการฝึกงานในหน้าที่ เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
พันจ่าอากาศตรี - พันจ่าอากาศเอก

- ๒๓๗ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๗๘๑๕๐ (ขั้นชำนาญ)
ผู้บังคับหมู่ทหารราบ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทหารราบ ที่ค่อนข้างยุ่งยากได้ และต้องควบคุม กำกับดูแลในบางโอกาส
๒. หน้าที่และความรับผิดชอบ
๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทหารราบ
๒.๒ ช่วยเหลือรองผู้บังคับหมวดทหารราบ
๒.๓ ให้คำแนะนำ และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของรองผู้บังคับหมู่ทหารราบ
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการทหารราบได้ดี ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ สำเร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต ร เหล่ า ทหารอากาศโยธิ น จากโรงเรี ย นจ่ า อากาศ
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่าหลักสูตรดังกล่าว เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
ผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องสำเร็จการศึกษาหลักสูตรทหารอากาศโยธิน
ชั้ น จ่ า อากาศ หรื อ หลั ก สู ต รจู่ โจมของกองทั พ บก หรื อ หลั ก สู ต รนั ก ทำลายใต้ น้ ำจู่ โจมของกองทั พ เรื อ
หรือหลักสูตรลาดตระเวนสะเทินน้ำสะเทินบกและจู่โจมนาวิกโยธิน (Recon) ของกองทัพเรือ เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์
ผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องมีประสบการณ์ในสายงานด้านอากาศโยธิน
(การทหารราบ) ติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศเอก

- ๒๓๘ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๗๘๑๓๐ (ขั้นกึ่งชำนาญ)
รองผู้บังคับหมู่ทหารราบ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทหารราบ โดยต้องการคำแนะนำ และควบคุม กำกับดูแล
๒. หน้าที่และความรับผิดชอบ
๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทหารราบ ที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
๒.๒ ช่วยเหลือผู้บังคับหมู่ทหารราบ
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับงานด้านการทหารราบ ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒ การฝึก
สำเร็จการศึกษาหลักสูตรทหารอากาศโยธินชั้นจ่าอากาศ หรือหลักสูตรจู่โจมของกองทัพบก
หรื อ หลั ก สู ต รนั ก ทำลายใต้ น้ ำ จู่ โจมของกองทั พ เรื อ หรื อ หลั ก สู ต รลาดตระเวนสะเทิ น น้ ำ สะเทิ น บก
และจู่โจมนาวิกโยธิน (Recon) ของกองทัพเรือ เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์
ผู้ที่ ไม่สำเร็จการฝึกหลักสูตรตามข้อ ๓.๒ ต้องมีประสบการณ์ ในสายงานด้านอากาศโยธิน
(การทหารราบ) ติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศโท

- ๒๓๙ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๗๘๒๗๐ (ขั้นชำนาญมาก)
รองผู้บังคับหมวดทหารป้องกันต่อสู้อากาศยาน
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันต่อสู้อากาศยาน โดยมีความชำนาญมาก สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมดูแลผู้อื่นได้
๒. หน้าที่และความรับผิดชอบ
๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันต่อสู้อากาศยาน ที่ยุ่งยากซับซ้อน
๒.๒ ช่วยเหลือนายทหารอากาศโยธิน (ต่อสู้อากาศโยธิน) ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกัน
ต่อสู้อากาศยาน
๒.๓ ให้คำแนะนำ และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของรองผู้บังคับหมู่ทหารป้องกันต่อสู้อากาศยาน
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งในระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันต่อสู้อากาศยาน ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒ การฝึก
ผ่านการฝึกงานในหน้าที่ เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
พันจ่าอากาศตรี - พันจ่าอากาศเอก

- ๒๔๐ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๗๘๒๕๐ (ขั้นชำนาญ)
ผู้บังคับหมู่ทหารป้องกันต่อสู้อากาศยาน
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันต่อสู้อากาศยานที่ค่อนข้างยุ่งยากได้ และต้องควบคุม กำกับดูแล
ในบางโอกาส
๒. หน้าที่และความรับผิดชอบ
๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันต่อสู้อากาศยาน
๒.๒ ช่วยเหลือรองผู้บังคับหมวดทหารป้องกันต่อสู้อากาศยาน
๒.๓ ให้คำแนะนำ และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของรองผู้บังคับหมู่ทหารป้องกันต่อสู้อากาศยาน
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการป้องกันต่อสู้อากาศยานได้ดี
ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ สำเร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต ร เหล่ า ทหารอากาศโยธิ น จากโรงเรี ย นจ่ า อากาศ
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่าหลักสูตรดังกล่าว เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
ผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องสำเร็จการศึกษาหลักสูตร บ.เป้าบิน
ของกองทัพอากาศ, หลักสูตรจรวดต่อสู้อากาศยานหรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์
ผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องมีประสบการณ์ในสายงานด้านอากาศโยธิน
(การป้องกันต่อสู้อากาศยาน) ติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศเอก

- ๒๔๑ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๗๘๒๓๐ (ขั้นกึ่งชำนาญ)
รองผู้บังคับหมู่ทหารป้องกันต่อสู้อากาศยาน
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับป้องกันและต่อสู้อากาศยาน โดยต้องการคำแนะนำ และควบคุม กำกับดูแล
๒. หน้าที่และความรับผิดชอบ
๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันและต่อสู้อากาศยาน ที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
๒.๒ ช่วยเหลือรองผู้บังคับหมู่ทหารป้องกันต่อสู้อากาศยาน
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับงานด้านการป้องกันต่อสู้อากาศยาน ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒ การฝึก
สำเร็จการศึกษาหลักสูตร บ.เป้าบินของกองทัพอากาศ, หลักสูตรจรวดต่อสู้อากาศยาน
หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์
ผู้ที่ ไม่สำเร็จการฝึกหลักสูตรตามข้อ ๓.๒ ต้องมีประสบการณ์ ในสายงานด้านอากาศโยธิน
(การป้องกันต่อสู้อากาศยาน) ติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศโท

- ๒๔๒ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๗๘๓๗๐ (ขั้นชำนาญมาก)
เจ้าหน้าที่ตรวจแนะนำปฏิบัติการพิเศษ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ปฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ก ารพิ เศษ โดยมี ค วามชำนาญมาก สามารถปฏิ บั ติ ง านได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมดูแลผู้อื่นได้
๒. หน้าที่และความรับผิดชอบ
๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปฏิบัติการพิเศษ ที่ยุ่งยากซับซ้อน
๒.๒ ช่วยเหลือนายทหารอากาศโยธิน (ปฏิบัติการพิเศษ) ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปฏิบัติการพิเศษ
๓.๓ ให้คำแนะนำ และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการพิเศษ
๓. คุณสมบัติ
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ สำเร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง ทางการเกษตร
สาขาเจ้าหน้าที่สัตวรักษ์ เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
ผ่านการฝึกงานในหน้าที่ เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์
๓.๔ อื่น ๆ
ผ่านการตรวจสอบการไว้วางใจ ชั้น “ลับที่สุด” เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๔. เกณฑ์การครองยศ
พันจ่าอากาศตรี - พันจ่าอากาศเอก

- ๒๔๓ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๗๘๓๕๐ (ขั้นชำนาญ)
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการพิเศษ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปฏิบัติการพิเศษที่ค่อนข้างยุ่งยากได้ และต้องควบคุม กำกับดูแลในบางโอกาส
๒. หน้าที่และความรับผิดชอบ
๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปฏิบัติการพิเศษ
๒.๒ ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตรวจแนะนำปฏิบัติการพิเศษ
๓.๓ ให้คำแนะนำ และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการพิเศษ (อัตรา จ.อ.)
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติการพิเศษได้ดี ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
3.1.1 สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
3.1.2 สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
3.1.3 สำเร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต ร เหล่ า ทหารอากาศโยธิ น จากโรงเรี ย นจ่ า อากาศ
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่าหลักสูตรดังกล่าว เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
๓.๒.๑ ประเภทการปฏิบัติการพิเศษ
๓.๒.๑.๑ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรส่งทางอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๑.๒ สำเร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รการปฏิ บั ติ ก ารพิ เศษของกองทั พ อากาศ
เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒.๒ ประเภทสนับสนุนการปฏิบัติการพิเศษ
๓.๒.๒.๑ สำเร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รผู้ ช่ ว ยเจ้ า หน้ า ที่ สั ต วรั ก ษ์ และได้ รั บ การ
ประเมินความรู้ความสามารถจากสัตวแพทย์ กองทัพอากาศ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ เป็นคุณสมบัติทจี่ ำเป็น หรือ
๓.๒.๒.๒ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรเจ้าหน้าที่ประจำรถเกราะ เป็นคุณสมบัติทจี่ ำเป็น

- ๒๔๔ –
๓.๓ ประสบการณ์
๓.๓.๑ ประเภทการปฏิบัติการพิเศษ
3.3.1.๑ ผู้ ที่ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รตามข้ อ 3.1.2 มี ป ระสบการณ์
ในสายงานด้ านอากาศโยธิ น (การปฏิ บั ติ ก ารพิ เศษ) ติ ด ต่ อ กั น มาแล้ วเป็ น ระยะเวลาไม่ น้ อ ยกว่ า 2 ปี
เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
3.3.๑.2 ผู้ ที่ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รตามข้ อ 3.1.3 มี ป ระสบการณ์
ในสายงานด้านอากาศโยธิน (การปฏิบัติการพิเศษ) ติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้ อยกว่า 1๒ เดือน
เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓.๒ ประเภทสนับสนุนการปฏิบัติการพิเศษ
ผู้ที่ ไม่ส ำเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๓ ต้องมีประสบการณ์ ในสายงาน
ด้านอากาศโยธิน (ประเภทสนับสนุนการปฏิบัติการพิเศษ) ติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี
เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
ผ่านการตรวจสอบการไว้วางใจ ชั้น “ลับที่สุด” เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๔. เกณฑ์การครองยศ
จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศเอก

- ๒๔๕ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๗๘๓๓๐ (ขั้นกึ่งชำนาญ)
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการพิเศษ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ปฏิบัตงิ านเกี่ยวกับการปฏิบัติการพิเศษ โดยต้องการคำแนะนำ และควบคุม กำกับดูแล
๒. หน้าที่และความรับผิดชอบ
๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปฏิบัติการพิเศษ ที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
๒.๒ ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการพิเศษ (อัตรา พ.อ.อ)
๓. คุณสมบัติ
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติทจี่ ำเป็น
๓.๑.๒ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
๓.๒.๑ ประเภทการปฏิบัติการพิเศษ
สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการปฏิบัติการพิเศษของกองทัพอากาศ เป็นคุณสมบัติทจี่ ำเป็น
๓.๒.๒ ประเภทสนับสนุนการปฏิบัติการพิเศษ
สำเร็จการศึกษาหลักสูตรผู้บังคับสุนัขทหาร โรงเรียนสุนัขทหาร ศูนย์การสุนัขทหาร
กรมการสัตว์ทหารบก หลักสูตรผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สัตวรักษ์ หลักสูตรเจ้าหน้าที่ประจำรถเกราะ เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์
ผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒ และไม่สำเร็จการฝึกหลักสูตรตามข้อ ๓.๒.๒
ต้ อ งมี ป ระสบการณ์ ใ นสายงานอากาศโยธิ น (ประเภทสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ก ารพิ เศษ) ติ ด ต่ อ กั น มา
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
ผ่านการตรวจสอบการไว้วางใจ ชั้น “ลับที่สุด” เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๔. เกณฑ์การครองยศ
จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศโท

- ๒๔๖ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๗๘๐๑๐ (ขั้นลูกมือ)
ลูกแถวอากาศโยธิน
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ปฏิบัติงานในสายงานอากาศโยธิน โดยต้องการคำแนะนำอย่างละเอียด และควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด
๒. หน้าที่และความรับผิดชอบ
ช่วยเหลือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานอากาศโยธิน โดยต้องการคำแนะนำและควบคุม
ดูแลอย่างใกล้ชิด
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ระดับผิวเผินเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานอากาศโยธิน ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
มีพื้นฐานการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒ การฝึก
สำเร็จการศึกษาหลักสูตรอากาศโยธินสำหรับพลทหาร เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
พลทหาร - จ่าอากาศตรี

ความชำนาญทหารอากาศจำพวกทหารการข่าวกรอง
เลขหมายจำพวก ๘๐
หน้า
๒๔๗
๒๔๘

คำนำ
แผนภูมิ
ความชำนาญทหารอากาศ
ลชทอ.

ชื่อความชำนาญ

๘๐๑๗๐
๘๐๑๕๐
๘๐๑๓๐
๘๐๐๑๐

เจ้าหน้าที่ชำนาญการข่าวกรอง
เจ้าหน้าที่การข่าวกรอง
เจ้าหน้าที่ฝึกหัดการข่าวกรอง
ลูกมือการข่าวกรอง

๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒

- ๒๔๗ คำนำ
จำพวกทหารการข่าวกรอง
จำพวกทหารการข่าวกรอง หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในหน้าที่เกี่ยวกับงานในสายงาน
ด้านการข่าวกรอง อันได้แก่ การรวบรวม การประเมินค่า การสนธิกรรม การตีความ การกระจายข่าวกรอง
การบรรยายสรุป แผนที่ การป้องกันการจารกรรม การบ่ อนทำลาย การก่อวิน าศกรรม และการรักษา
ความปลอดภัย

- ๒๔๘ แผนภูมิจำพวกทหารนายทหารประทวน

พันจ่าอากาศตรี - พันจ่าอากาศเอก

เจ้าหน้าทีช่ ำนาญการข่าวกรอง
๘๐๑๗๐

การฝึกงานในหน้าที่

จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศเอก

เจ้าหน้าที่การข่าวกรอง
๘๐๑๕๐

หลักสูตรที่กองทัพอากาศกำหนดและประสบการณ์ในสายงาน
หรือ พื้นฐานการศึกษาและประสบการณ์ในสายงาน

จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศโท

เจ้าหน้าที่ฝึกหัดการข่าวกรอง
๘๐๑๓๐

หลักสูตรที่กองทัพอากาศกำหนด หรือ
พื้นฐานการศึกษาและประสบการณ์ในสายงาน

พลทหาร - จ่าอากาศตรี

ลูกมือการข่าวกรอง
๘๐๐๑๐

- ๒๔๙ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๘๐๑๗๐ (ขั้นชำนาญมาก)
เจ้าหน้าที่ชำนาญการข่าวกรอง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ สายงานด้านการข่าวกรอง โดยมีความชำนาญมาก สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมดูแลผู้อื่นได้
๒. หน้าที่และความรับผิดชอบ
๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานด้านการข่าวกรองที่ย่งุ ยากซับซ้อน
๒.๒ ช่วยเหลือนายทหารข่าวในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานด้านการข่าวกรอง
๒.๓ ให้คำแนะนำ และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การข่าวกรอง
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งในระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานด้านการข่าวกรอง
ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒ การฝึก
ผ่านการฝึกงานในหน้าที่ เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
พันจ่าอากาศตรี - พันจ่าอากาศเอก

- ๒๕๐ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๘๐๑๕๐ (ขั้นชำนาญ)
เจ้าหน้าที่การข่าวกรอง
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสายงานด้านการข่าวกรองที่ค่อนข้างยุ่งยากได้ และต้องควบคุม กำกับดูแลในบางโอกาส
๒. หน้าที่และความรับผิดชอบ
๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานด้านการข่าวกรอง
๒.๒ ช่วยเหลืองานเจ้าหน้าที่ชำนาญการข่าวกรอง
๒.๓ ให้คำแนะนำ และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝึกหัดการข่าวกรอง
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานด้านการข่าวกรองได้ดี ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัตทิ ี่ต้องการ
๓.๑.๓ สำเร็จการศึก ษาหลักสูตรจากโรงเรี ยนจ่าอากาศ กรมยุท ธศึ กษาทหารอากาศ
หรือเทียบเท่าหลักสูตรดังกล่าว เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
ผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒ และข้อ ๓.๑.๓ ต้องสำเร็จการศึกษาหลักสูตร
เจ้าหน้าที่ข่าวกรองทางอากาศ เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์
๓.๓.๑ ผู้ที่ ไม่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒ และข้อ ๓.๑.๓ ต้องมีประสบการณ์
ในสายงานด้านการข่าวกรองติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓.๒ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ เลขหมายความชำนาญทหารอากาศของจำพวกทหารอื่ น หรื อ
จำพวกทหารเดียวกันแต่ต่างสาขาจำพวก
3.3.2.1 ผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ 3.1.2 ต้องสำเร็จการศึกษาหลักสูตร
เจ้ า หน้ า ที่ ข่ า วกรองทางอากาศ และมี ป ระสบการณ์ ใ นสายงานด้ า นการข่ า วกรองติ ด ต่ อ กั น มาแล้ ว
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
3.3.2.2 ผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ 3.1.3 ต้องสำเร็จการศึกษาหลักสูตร
เจ้าหน้าที่ข่าวกรองทางอากาศ เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศเอก

- ๒๕๑ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๘๐๑๓๐ (ขั้นกึ่งชำนาญ)
เจ้าหน้าที่ฝึกหัดการข่าวกรอง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสายงานด้านการข่าวกรอง โดยต้องการคำแนะนำและควบคุม กำกับดูแล
๒. หน้าที่และความรับผิดชอบ
๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานด้านการข่าวกรองที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
๒.๒ ช่วยเหลืองานเจ้าหน้าที่ข่าวกรอง
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจในเบื้องต้นเกีย่ วกับการปฏิบัติงานในสายงานด้านการข่าวกรอง ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัตทิ ี่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
ผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษาหลั กสูตรตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องสำเร็จการศึกษาหลักสูตรเจ้าหน้าที่
ข่าวกรองทางอากาศ เป็นคุณสมบัติทตี่ ้องการ
๓.๓ ประสบการณ์
๓.๓.๑ ผู้ ที่ ไม่ ส ำเร็จการศึ ก ษาหลั ก สู ต รตามข้ อ ๓.๑.๒ และไม่ ส ำเร็จ การฝึ ก หลั ก สูต ร
ตามข้อ ๓.๒ ต้องมีประสบการณ์ในสายงานด้านการข่าวกรองติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน
เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓.๒ ผู้ ที่ ได้ รั บ เลขหมายความชำนาญ ทหารอากาศของจำพวกทหารอื่ น หรื อ
จำพวกทหารเดี ยวกั นแต่ ต่ างสาขาจำพวก หากใช้ คุ ณ วุฒิ ก ารศึ ก ษาตามข้ อ ๓.๑.๒ ต้ องมี ป ระสบการณ์
ในสายงานด้านการข่าวกรองติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศโท

- ๒๕๒ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๘๐๐๑๐ (ขั้นลูกมือ)
ลูกมือการข่าวกรอง
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ปฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ สายงานด้ า นการข่ า วกรอง โดยต้ อ งการคำแนะนำอย่ า งละเอี ย ด
และควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด
๒. หน้าที่และความรับผิดชอบ
ช่ วยเหลื อ การปฏิ บั ติ งานเกี่ ย วกั บ งานในสายงานด้ า นการข่ า วกรอง โดยต้ อ งการคำแนะนำ
และควบคุม ดูแลอย่างใกล้ชิด
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ระดับผิวเผินเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานด้านการข่าวกรอง ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
มีพื้นฐานการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒ การฝึก
๓.๓ ประสบการณ์
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
พลทหาร - จ่าอากาศตรี

ความชำนาญทหารอากาศจำพวกทหารกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์
เลขหมายจำพวก ๘๑
หน้า
๒๕๔
๒๕๕

คำนำ
แผนภูมิ
ความชำนาญทหารอากาศ
ลชทอ.

ชื่อความชำนาญ

๘๑๑๗๐
๘๑๑๕๐
๘๑๑๓๐
๘๑๐๑๐

เจ้าหน้าที่ชำนาญการกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่กิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ฝึกหัดกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์
ลูกมือกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์

๒๕๖
๒๕๗
๒๕๙
๒๖๐

- ๒๕๔ คำนำ
จำพวกทหารกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์
จำพวกทหารกิ จ การพลเรื อ นและประชาสั ม พั น ธ์ หมายถึ ง ผู้ ที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถ
ในด้านการดำเนินการเกี่ยวกับกิจการพลเรือน การปฏิบัติการจิตวิทยา การบรรเทาสาธารณภัย งานด้านมวลชน
และส่งเสริม งานด้านการพัฒ นาประเทศ การช่วยเหลือประชาชน การรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
กองทั พ อากาศกั บ ประชาชน การประชาสั ม พั น ธ์ การถ่ า ยภาพ ผลิ ต ภาพ ภาพยนตร์ วี ดี ทั ศ น์
เพื่องานด้านกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ของกองทัพอากาศ

- ๒๕๕ แผนภูมิจำพวกทหารนายทหารประทวน

พันจ่าอากาศตรี - พันจ่าอากาศเอก

เจ้าหน้าที่ชำนาญการกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์
๘๑๑๗๐
การฝึกงานในหน้าที่ หรือ
พื้นฐานการศึกษาและประสบการณ์ในสายงาน

จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศเอก

เจ้าหน้าที่กิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์
๘๑๑๕๐

หลักสูตรที่กองทัพอากาศกำหนดและประสบการณ์ในสายงาน
หรือ พื้นฐานการศึกษาและประสบการณ์ในสายงาน

จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศโท

เจ้าหน้าที่ฝึกหัดกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์
๘๑๑๓๐
หลักสูตรที่กองทัพอากาศกำหนด หรือ
พื้นฐานการศึกษาและประสบการณ์ในสายงาน

พลทหาร - จ่าอากาศตรี

ลูกมือกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์
๘๑๐๑๐

- ๒๕๖ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๘๑๑๗๐ (ขั้นชำนาญมาก)
เจ้าหน้าที่ชำนาญการกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ปฏิ บั ติงานเกี่ยวกับ สายงานด้านกิจการพลเรือนและประชาสัม พั น ธ์ โดยมีค วามชำนาญมาก
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมดูแลผู้อื่นได้
๒. หน้าที่และความรับผิดชอบ
มี ความรู้ความเข้าใจในหลั ก การ และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิ บัติงานได้เป็ นอย่างดี
และมีความชำนาญในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพในเรื่องดังนี้
๒.๑ การปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชน งานมวลชน งานจัดตั้ง งานเสริมสร้างขวัญ กำลังใจ
ของฝ่ายเราและการทำลายขวัญ ความเป็นปึกแผ่นของฝ่ายตรงข้าม งานปลูกฝังศรัทธาและความเชื่อมั่ น
ในการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์ เป็ น ประมุ ข แก่ ก ำลั ง พลกองทั พ อากาศ
และครอบครัว งานส่งเสริมความมั่นคงของชาติในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การทหาร สังคมจิตวิทยา
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ ของกองทัพอากาศแก่สาธารณชน
๒.๒ งานประชาสัมพันธ์ งานแถลงข่าว งานเผยแพร่กิจการของกองทัพอากาศ
๒.๓ งานด้านการถ่ายภาพ ผลิตภาพ ภาพยนตร์ วีดีทัศน์ เพื่องานด้านกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์
๒.๔ ช่ ว ยเหลื อ นายทหารกิ จ การพลเรื อ นและประชาสั ม พั น ธ์ ในการปฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ
การประชาสัมพันธ์ การถ่ายภาพ และการประเมินค่าการปฏิบัติงานตามข้อ ๒.๑ - ๒.๓
๒.๕ ให้การฝึกศึกษาและอบรมเกี่ยวกับงานในสายงานด้านกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งในระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานด้านกิจการพลเรือน
และประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า สาขาพาณิชยการ
เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
ผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องผ่านการฝึกงานในหน้าที่ เป็นคุณสมบัตทิ ี่จำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์
ผู้ที่ ได้รับเลขหมายความชำนาญทหารอากาศของจำพวกทหารอื่น หรือจำพวกทหารเดียวกัน
แต่ต่างสาขาจำพวก หากใช้คุณวุฒิการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องมีประสบการณ์ในสายงานด้านกิจการพลเรือน
และประชาสัมพันธ์ติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
พันจ่าอากาศตรี - พันจ่าอากาศเอก

- ๒๕๗ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๘๑๑๕๐ (ขั้นชำนาญ)
เจ้าหน้าที่กิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวบรวม กระจายข่าวสาร ข้อมูล สถิติ จัดเตรียมและเก็บรักษาอุปกรณ์
ที่ใช้ในสายงานด้านกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์
๒. หน้าที่และความรับผิดชอบ
มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ และสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานด้านกิจการพลเรือน
และประชาสัมพันธ์ ดังนี้
๒.๑ รวบรวมและกระจายข่าวสาร ข้อมูล สถิติ เกี่ยวกับงานในสายงานด้านกิจการพลเรือน
และประชาสัมพันธ์ตามที่ได้รับมอบหมาย
๒.๒ จั ด เตรี ย ม เก็ บ รั ก ษา และรวบรวมข้ อ ขั ด ข้ อ งเกี่ ย วกั บ อุ ป กรณ์ ที่ ใช้ ในการปฏิ บั ติ ง าน
ในสายงานด้านกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานด้านกิจการพลเรือน
และประชาสัมพันธ์ได้ดี ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัตทิ ี่จำเป็น
๓.๑.๒ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า สาขาพาณิชยการ
เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๑.๓ สำเร็จการศึก ษาหลักสูตรจากโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุท ธศึ กษาทหารอากาศ
หรือเทียบเท่าหลักสูตรดังกล่าว เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
ผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒ และข้อ ๓.๑.๓ ต้องสำเร็จการศึกษาหลักสูตร
เจ้ าหน้ าที่ กิ จการพลเรื อนและประชาสั ม พั น ธ์ ข องกองทั พ อากาศ, หลั ก สู ต รการปฏิ บั ติ ก ารจิ ต วิ ท ยา
ของเหล่าทัพ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์
๓.๓.๑ ผู้ที่ ไม่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒ และข้อ ๓.๑.๓ ต้องมีประสบการณ์
ในสายงานด้ า นกิ จ การพลเรื อ นและประชาสั ม พั น ธ์ ติ ด ต่ อ กั น มาแล้ ว เป็ น ระยะเวลาไม่ น้ อ ยกว่ า ๓ ปี
เป็นคุณสมบัตทิ ี่จำเป็น

- ๒๕๘ ๓.๓.๒ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ เลขหมายความชำนาญทหารอากาศของจำพวกทหารอื่ น หรื อ
จำพวกทหารเดียวกันแต่ต่างสาขาจำพวก
3.3.2.1 ผู้ ที่ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รตามข้ อ 3.1.2 ต้ อ งสำเร็ จ การศึ ก ษา
หลักสูตรเจ้าหน้าที่กิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ของกองทัพอากาศ, หลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยา
ของเหล่าทัพ หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ในสายงานด้านกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ติดต่อกัน
มาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
3.3.2.2 ผู้ ที่ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รตามข้ อ 3.1.3 ต้ อ งสำเร็ จ การศึ ก ษา
หลักสูตรเจ้าหน้าที่กิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ของกองทัพอากาศ, หลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยา
ของเหล่าทัพ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศเอก

- ๒๕๙ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๘๑๑๓๐ (ขั้นกึ่งชำนาญ)
เจ้าหน้าที่ฝึกหัดกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสายงานด้านกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ โดยต้องการคำแนะนำและ
ควบคุมกำกับดูแล
๒. หน้าที่และความรับผิดชอบ
มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการเบื้องต้น เกี่ยวกับงานในสายงานด้านกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์
และมีความสามารถในการปฏิบัติงานกิจการพลเรือน ประชาสัมพันธ์ และการถ่ายภาพผลิตภาพ ภาพยนตร์
วีดิทัศน์ เพื่องานด้านกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ โดยได้รับคำแนะนำควบคุมจากเจ้าหน้าที่กิจการพลเรือน
และประชาสัมพันธ์ในเรื่องดังนี้
๒.๑ ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่กิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ ในการประชาสัมพันธ์และการภาพ
ในการรวบรวมข่าวสาร ระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ สถิติ ที่เกี่ยวกับงานในสายงานด้านกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์
๒.๒ ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่กิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ ในการประชาสัมพันธ์และการภาพ
ในการจัดเตรียม เก็บรักษาอุปกรณ์ที่ใช้งานในสายงานด้านกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์
๓. คุณสมบัติ
มี ค วามรู้ ค วามเข้ าใจในเบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ งานในสายงานด้ านกิ จ การพลเรื อ นและ
ประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
ผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องสำเร็จหลั กสูตรเจ้าหน้าที่กิจการพลเรือน
และประชาสั ม พั น ธ์ข องกองทั พ อากาศ, หลั ก สู ต รการปฏิ บั ติ ก ารจิ ต วิท ยาของเหล่ าทั พ หรือ เที ย บเท่ า
เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๓ ประสบการณ์
๓.๓.๑ ผู้ ที่ ไม่ ส ำเร็จการศึ ก ษาหลั ก สู ต รตามข้ อ ๓.๑.๒ และไม่ ส ำเร็จ การฝึ ก หลั ก สูต ร
ตามข้ อ ๓.๒ ต้ อ งมี ป ระสบการณ์ ในสายงานด้ า นกิ จการพลเรื อนและประชาสั ม พั น ธ์ ติ ด ต่ อ กั น มาแล้ ว
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓.๒ ผู้ที่ได้รับเลขหมายความชำนาญทหารอากาศของจำพวกทหารอื่น หรือจำพวกทหารเดียวกัน
แต่ต่างสาขาจำพวก หากใช้คุณวุฒิการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องมีประสบการณ์ในสายงานด้านกิจการพลเรือน
และประชาสัมพันธ์ติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศโท

- ๒๖๐ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๘๑๐๑๐ (ขั้นลูกมือ)
ลูกมือกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ปฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ สายงานด้ า นกิ จ การพลเรื อ นและประชาสั ม พั น ธ์ โดยต้ อ งการคำแนะนำ
อย่างละเอียดและควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด
๒. หน้าที่และความรับผิดชอบ
ช่ ว ยเหลื อ การปฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ งานในสายงานด้ า นกิ จ การพลเรื อ นและประชาสั ม พั น ธ์
โดยต้องการคำแนะนำและควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด
๓. คุณสมบัติ
มี ค วามรู้ ร ะดั บ ผิ ว เผิ น เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง านในสายงานกิ จ การพลเรื อ นและประชาสั ม พั น ธ์
ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
มีพื้นฐานการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒ การฝึก
๓.๓ ประสบการณ์
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
พลทหาร - จ่าอากาศตรี

ความชำนาญทหารอากาศจำพวกทหารอนุศาสนาจารย์
เลขหมายจำพวก ๘๙

หน้า
๒๖๒
๒๖๓

คำนำ
แผนภูมิ
ความชำนาญทหารอากาศ
ลชทอ.

ชื่อความชำนาญ

๘๙๑๗๐
๘๙๑๕๐
๘๙๑๓๐
๘๙๐๑๐

พนักงานตรวจแนะนำบริการอนุศาสนาจารย์
พนักงานบริการอนุศาสนาจารย์
พนักงานฝึกหัดบริการอนุศาสนาจารย์
ลูกมืออนุศาสนาจารย์

๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗

- ๒๖๒ คำนำ
จำพวกทหารอนุศาสนาจารย์
จำพวกทหารอนุศาสนาจารย์ หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในหน้าที่เกี่ยวกับงานในสายงานด้าน
อนุ ศาสนาจารย์ อั น ได้ แ ก่ การดำเนิ น ศาสนาบริก าร การเสนอแนะเรื่อ งราวต่ าง ๆ เกี่ ย วกั บ สวั ส ดิ ภ าพ
ทางจิตใจ ศีลธรรม และสังคม ต่อผู้บังคับบัญชา การจัดทำรายการปฏิบัติต่าง ๆ ทางวัฒนธรรม ตลอดจน
จัดสถานอบรม พัสดุภัณฑ์ในทางศาสนา ให้แก่ข้าราชการกองทัพอากาศและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

- ๒๖๓ แผนภูมิจำพวกทหารนายทหารประทวน

พันจ่าอากาศตรี - พันจ่าอากาศเอก

พนักงานตรวจแนะนำบริการอนุศาสนาจารย์
๘๙๑๗๐

การฝึกงานในหน้าที่

จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศเอก

พนักงานบริการอนุศาสนาจารย์
๘๙๑๕๐

หลักสูตรที่กองทัพอากาศกำหนดและประสบการณ์ในสายงาน
หรือ พื้นฐานการศึกษาและประสบการณ์ในสายงาน

จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศโท

พนักงานฝึกหัดบริการอนุศาสนาจารย์
๘๙๑๓๐

หลักสูตรที่กองทัพอากาศกำหนด หรือ
พื้นฐานการศึกษาและประสบการณ์ในสายงาน

พลทหาร - จ่าอากาศตรี

ลูกมืออนุศาสนาจารย์
๘๙๐๑๐

- ๒๖๔ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๘๙๑๗๐ (ขั้นชำนาญมาก)
พนักงานตรวจแนะนำบริการอนุศาสนาจารย์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสายงานด้านอนุศาสนาจารย์ โดยมีความชำนาญมาก สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมดูแลผู้อื่นได้
๒. หน้าที่และความรับผิดชอบ
๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานด้านอนุศาสนาจารย์ ที่ยุ่งยากซับซ้อน
๒.๒ ช่วยเหลือนายทหารอนุศาสนาจารย์ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานด้านอนุศาสนาจารย์
๒.๓ ให้คำแนะนำ และควบคุมดูแลการปฏิบัตงิ านของพนักงานบริการอนุศาสนาจารย์
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งในระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานด้านอนุศาสนาจารย์
ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัตทิ ี่จำเป็น
๓.๑.๒ สำเร็จ การศึ ก ษาทางด้ านศาสนาและสอบนั ก ธรรม เปรี ย ญธรรม ๙ ประโยค
เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
ผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องผ่านการฝึกงานในหน้าที่ เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
พันจ่าอากาศตรี - พันจ่าอากาศเอก

- ๒๖๕ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๘๙๑๕๐ (ขั้นชำนาญ)
พนักงานบริการอนุศาสนาจารย์
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ปฏิ บั ติ งานเกี่ ยวกั บ สายงานด้ านอนุ ศ าสนาจารย์ โดยมี ความชำนาญ สามารถปฏิ บั ติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมดูแลผู้อื่นได้
๒. หน้าที่และความรับผิดชอบ
๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานด้านอนุศาสนาจารย์ ที่ยุ่งยากซับซ้อน
๒.๒ ช่วยเหลือนายทหารอนุศาสนาจารย์ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานด้านอนุศาสนาจารย์
๒.๓ ให้คำแนะนำ และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานบริการอนุศาสนาจารย์
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งในระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานด้านอนุศาสนาจารย์
ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ สำเร็จการศึกษาทางด้านศาสนาและสอบนักธรรมชั้นโท เปรียญธรรม ๖ ประโยค
เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
ผู้ ที่ ไม่ ส ำเร็จ การศึ ก ษาตามข้ อ ๓.๑.๒ ต้ อ งสำเร็จการศึ กษาหลั กสู ตรของสายวิ ท ยาการ
อนุศาสนาจารย์กำหนด เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์
๓.๓.๑ ผู้ ที่ ไม่ สำเร็ จการศึ กษาหลั กสู ตรตามข้ อ ๓.๑.๒ ต้ องมี ป ระสบการณ์ ในสายงาน
ด้านอนุศาสนาจารย์ติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓.๒ ผู้ ที่ ได้ รั บ เลขหมายความชำนาญ ทหารอากาศของจำพวกทหารอื่ น หรื อ
จำพวกทหารเดี ยวกั นแต่ ต่ างสาขาจำพวก หากใช้ คุ ณ วุฒิ ก ารศึ ก ษาตามข้ อ ๓.๑.๒ ต้ อ งมี ป ระสบการณ์
ในสายงานด้านอนุศาสนาจารย์ติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศเอก

- ๒๖๖ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๘๙๑๓๐ (ขั้นกึ่งชำนาญ)
พนักงานฝึกหัดบริการอนุศาสนาจารย์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสายงานด้านอนุศาสนาจารย์ โดยต้องการคำแนะนำ และควบคุม กำกับดูแล
๒. หน้าที่และความรับผิดชอบ
๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานด้านอนุศาสนาจารย์ ที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
๒.๒ ช่วยเหลือพนักงานบริการอนุศาสนาจารย์
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานด้านอนุศาสนาจารย์ ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัตทิ ี่จำเป็น
๓.๑.๒ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัตทิ ี่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
ผู้ ที่ ไม่ ส ำเร็จ การศึ ก ษาตามข้ อ ๓.๑.๒ ต้ อ งสำเร็จการศึ กษาหลั กสู ตรของสายวิ ท ยาการ
อนุศาสนาจารย์กำหนด เป็นคุณสมบัติทตี่ ้องการ
๓.๓ ประสบการณ์
๓.๓.๑ ผู้ ที่ ไม่ ส ำเร็จการศึ ก ษาหลั ก สู ต รตามข้ อ ๓.๑.๒ และไม่ ส ำเร็จ การฝึ ก หลั ก สูต ร
ตามข้อ ๓.๒ ต้องมีประสบการณ์ในสายงานด้านอนุศาสนาจารย์ติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน
เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓.๒ ผู้ ที่ ได้ รั บ เลขหมายความชำนาญ ทหารอากาศของจำพวกทหารอื่ น หรื อ
จำพวกทหารเดี ยวกั นแต่ ต่ างสาขาจำพวก หากใช้ คุ ณ วุฒิ ก ารศึ ก ษาตามข้ อ ๓.๑.๒ ต้ อ งมี ป ระสบการณ์
ในสายงานด้านอนุศาสนาจารย์ติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศโท

- ๒๖๗ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๘๙๐๑๐ (ขั้นลูกมือ)
ลูกมืออนุศาสนาจารย์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสายงานด้านอนุศาสนาจารย์ โดยต้องการคำแนะนำอย่างละเอียด และควบคุม
ดูแลอย่างใกล้ชิด
๒. หน้าที่และความรับผิดชอบ
ช่ ว ยเหลื อ การปฏิ บั ติ งานเกี่ ย วกั บ งานในสายงานด้ านอนุ ศ าสนาจารย์ โดยต้ อ งการคำแนะนำ
และควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ระดับผิวเผินเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานด้านอนุศาสนาจารย์ ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
มีพื้นฐานการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒ การฝึก
๓.๓ ประสบการณ์
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
พลทหาร - จ่าอากาศตรี

ความชำนาญทหารอากาศจำพวกทหารบริการแพทย์
เลขหมายจำพวก ๙๐

หน้า
๒๖๙
๒๗๐

คำนำ
แผนภูมิ
ความชำนาญทหารอากาศ
ลชทอ.

ชื่อความชำนาญ

๙๐๑๗๐
๙๐๑๕๐
๙๐๑๓๐
๙๐๐๑๐

เจ้าหน้าที่ชำนาญการบริการแพทย์
เจ้าหน้าที่บริการแพทย์
เจ้าหน้าที่ฝึกหัดบริการแพทย์
ลูกมือบริการแพทย์

๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓
๒๗๔

- ๒๖๘ คำนำ
จำพวกทหารบริการแพทย์
จำพวกทหารบริ ก ารแพทย์ หมายถึ ง ผู้ ที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถในงานด้ า นบริ ก ารแพทย์
ของกองทั พ อากาศ ปฏิ บั ติ งานทั้ ง ในและนอกสถานพยาบาล อั น ได้ แ ก่ งานสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง าน
ด้านการรัก ษาพยาบาล งานปฏิ บั ติก ารฉุ ก เฉิ น การแพทย์ โดยให้ ก ารดู แ ลผู้ป่ วยตั้ งแต่ จุด เกิ ด เหตุ จนถึ ง
สถานพยาบาล งานด้านยุทธการทางการแพทย์ และงานสนับสนุนบริการแพทย์อื่นๆ โดยใช้ความรู้และ
ทั ก ษะ ด้ านบริ ก ารแพทย์ ให้ บ ริก ารได้ ต ามมาตรฐานวิ ช าชี พ ภายใต้ ก ารควบคุ ม กำกั บ ดู แ ลของวิ ช าชี พ
ที่เกี่ยวข้อง

- ๒๖๙ แผนภูมิจำพวกทหารนายทหารประทวน

พันจ่าอากาศตรี - พันจ่าอากาศเอก

เจ้าหน้าที่ชำนาญการบริการแพทย์
๙๐๑๗๐

การฝึกงานในหน้าที่

จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศเอก

เจ้าหน้าที่บริการแพทย์
๙๐๑๕๐

หลักสูตรที่กองทัพอากาศกำหนดและประสบการณ์ในสายงาน
หรือ พื้นฐานการศึกษาและประสบการณ์ในสายงาน

จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศโท

เจ้าหน้าที่ฝึกหัดบริการแพทย์
๙๐๑๓๐
หลักสูตรที่กองทัพอากาศกำหนด หรือ
พื้นฐานการศึกษาและประสบการณ์ในสายงาน

พลทหาร - จ่าอากาศตรี

ลูกมือบริการแพทย์
๙๐๐๑๐

- ๒๗๐ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๙๐๑๗๐ (ขั้นชำนาญมาก)
เจ้าหน้าที่ชำนาญการบริการแพทย์
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ปฏิบัติงานเกี่ ยวกับ สายงานด้านบริการแพทย์ โดยมีความชำนาญมาก สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมดูแลผู้อื่นได้
๒. หน้าที่และความรับผิดชอบ
๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานด้านบริการแพทย์ที่ยุ่งยากซับซ้อน
๒.๒ ช่วยเหลือแพทย์ พยาบาล หรื อนายทหารบริการแพทย์ ในการปฏิบัติ งานเกี่ยวกับงาน
ในสายงานด้านบริการแพทย์
๒.๓ ให้คำแนะนำ และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บริการแพทย์
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งในระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานด้านบริการแพทย์
ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ สำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์หรือ
เวชกิจฉุกเฉิน เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
ผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องผ่านการฝึกงานในหน้าที่ เป็นคุณสมบัติ
ที่จำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
พันจ่าอากาศตรี - พันจ่าอากาศเอก

- ๒๗๑ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๙๐๑๕๐ (ขั้นชำนาญ)
เจ้าหน้าที่บริการแพทย์
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสายงานด้านบริการแพทย์ที่ค่อนข้างยุ่งยากได้ และต้องควบคุม กำกับดูแลในบางโอกาส
๒. หน้าที่และความรับผิดชอบ
๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานด้านบริการแพทย์
๒.๒ ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ชำนาญการบริการแพทย์
๒.๓ ให้คำแนะนำ และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝึกหัดบริการแพทย์
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานด้านบริการแพทย์ ได้ดี
ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ สำเร็ จการศึ กษาหลั กสู ตรประกาศนี ยบั ตรวิ ชาชี พ เวชกิ จฉุ กเฉิ น หรื อ เที ย บเท่ า
หลักสูตรดังกล่าว เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๑.๓ สำเร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต ร เหล่ า ทหารแพทย์ จากโรงเรี ย นจ่ า อากาศ
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่าหลักสูตรดังกล่าว เป็นคุณสมบัติที่ตอ้ งการ
๓.๒ การฝึก
ผู้ ที่ ไม่ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รตามข้ อ ๓.๑.๒ และข้ อ ๓.๑.๓ ต้ อ งสำเร็จ การศึ ก ษา
หลักสูตรของสายวิทยาการบริการแพทย์กำหนด เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์
๓.๓.๑ ผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒ และข้อ ๓.๑.๓ ต้องมีประสบการณ์
ในสายงานด้านบริการแพทย์ติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี เป็นคุณสมบัตทิ ี่จำเป็น
๓.๓.๒ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ เลขหมายความชำนาญทหารอากาศของจำพวกทหารอื่ น หรื อ
จำพวกทหารเดียวกันแต่ต่างสาขาจำพวก หากใช้คุณวุฒิการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องสำเร็จการศึกษาหลักสูตร
ของสายวิ ท ยาการบริการแพทย์ กำหนด และมีประสบการณ์ ในสายงานด้านบริการแพทย์ติดต่อกันมาแล้ว
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน เป็นคุณสมบัตทิ ี่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศเอก

- ๒๗๒ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๙๐๑๓๐ (ขั้นกึ่งชำนาญ)
เจ้าหน้าที่ฝึกหัดบริการแพทย์
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสายงานด้านบริการแพทย์ โดยต้องการคำแนะนำ และควบคุม กำกับดูแล
๒. หน้าที่และความรับผิดชอบ
๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสายงานด้านบริการแพทย์ ที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
๒.๒ ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่บริการแพทย์
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานด้านบริการแพทย์ ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล จากสถาบันที่ทางราชการ
และสภาการพยาบาลรับรอง เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
ผู้ ที่ ไ ม่ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รตามข้ อ ๓.๑.๒ ต้ อ งสำเร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต ร
ของสายวิทยาการบริการแพทย์กำหนด เป็นคุณสมบัติทตี่ ้องการ
๓.๓ ประสบการณ์
๓.๓.๑ ผู้ ที่ ไม่ ส ำเร็จการศึ ก ษาหลั กสู ตรตามข้ อ ๓.๑.๒ และไม่ สำเร็จการฝึกหลัก สูต ร
ตามข้อ ๓.๒ ต้องมีประสบการณ์ในสายงานด้านบริการแพทย์ติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน
เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓.๒ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ เลขหมายความชำนาญทหารอากาศของจำพวกทหารอื่ น หรื อ
จำพวกทหารเดียวกัน แต่ต่างสาขาจำพวก หากใช้คุณ วุฒิ การศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้อ งมีป ระสบการณ์
ในสายงานด้านบริการแพทย์ติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศโท

- ๒๗๓ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๙๐๐๑๐ (ขั้นลูกมือ)
ลูกมือบริการแพทย์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
ปฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ สายงานด้ า นบริ ก ารแพทย์ โดยต้ อ งการคำแนะนำอย่ า งละเอี ย ด และ
ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด
๒. หน้าที่และความรับผิดชอบ
ช่วยเหลือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานด้านบริการแพทย์ โดยต้องการคำแนะนำและ
ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ระดับผิวเผินเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานด้านบริการแพทย์ ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
มีพื้นฐานการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒ การฝึก
๓.๓ ประสบการณ์
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
พลทหาร - จ่าอากาศตรี

ความชำนาญทหารอากาศจำพวกทหารเวชศาสตร์การบิน
เลขหมายจำพวก ๙๙

หน้า
๒๗๕
๒๗๖

คำนำ
แผนภูมิ
ความชำนาญทหารอากาศ
ลชทอ.

ชื่อความชำนาญ

๙๙๑๗๐
๙๙๑๕๐
๙๙๑๓๐
๙๙๐๑๐

เจ้าหน้าที่ชำนาญการเวชศาสตร์การบิน
เจ้าหน้าที่เวชศาสตร์การบิน
เจ้าหน้าที่เวชศาสตร์การบินฝึกหัด
ลูกมือพยาบาลเวชศาสตร์การบิน

๒๗๗
๒๗๘
๒๗๙
๒๘๐

- ๒๗๕ คำนำ
จำพวกทหารเวชศาสตร์การบิน
จำพวกทหารเวชศาสตร์การบิน หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในงานด้านเวชศาสตร์การบิน
อันได้แก่ เป็นผู้ช่วยในการตรวจ ควบคุมมาตรฐาน ส่งเสริมสุขภาพผู้ทำการในอากาศและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
การบิน การส่งเสริมความปลอดภัยในการบิน การสอบสวนหาสาเหตุของอากาศยานอุบัติเหตุทางการแพทย์
และมนุ ษ ยปั จ จั ย การลำเลี ย งผู้ ป่ ว ยทางอากาศ การช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย จากอาก าศยานอุ บั ติ เหตุ
การบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนการบริการผู้ป่วยโดยใช้ความรู้และทักษะทางการพยาบาลในการให้บริการ
ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพส่งผลให้ผู้รับบริการมีสุขภาวะที่ดี

- ๒๗๖ แผนภูมิจำพวกทหารนายทหารประทวน

พันจ่าอากาศตรี - พันจ่าอากาศเอก

เจ้าหน้าที่ชำนาญการเวชศาสตร์การบิน
๙๙๑๗๐

การฝึกงานในหน้าที่

จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศเอก

เจ้าหน้าที่เวชศาสตร์การบิน
๙๙๑๕๐

หลักสูตรที่กองทัพอากาศกำหนดและประสบการณ์ในสายงาน
หรือ พื้นฐานการศึกษาและประสบการณ์ในสายงาน

จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศโท

เจ้าหน้าที่เวชศาสตร์การบินฝึกหัด
๙๙๑๓๐

หลักสูตรที่กองทัพอากาศกำหนด หรือ
พืน้ ฐานการศึกษาและประสบการณ์ในสายงาน

พลทหาร - จ่าอากาศตรี

ลูกมือพยาบาลเวชศาสตร์การบิน
๙๙๐๑๐

- ๒๗๗ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๙๙๑๗๐ (ขั้นชำนาญมาก)
เจ้าหน้าที่ชำนาญการเวชศาสตร์การบิน
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
สามารถให้ความช่วยเหลือและพยาบาลผู้ป่วย ซึ่งได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานเสี่ยงอันตรายกองทัพอากาศ
และผู้ที่เกี่ยวข้องในด้านเวชศาสตร์การบิน โดยมีความชำนาญมาก สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และสามารถควบคุมดูแลผู้อื่นได้
๒. หน้าที่และความรับผิดชอบ
ให้ความช่วยเหลือพยาบาลด้านเวชศาสตร์การบิน การช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอากาศยาน
อุบัติเหตุการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ และสรีรวิทยาการบิน หรือให้การปฐมพยาบาลในหน่วยราชการสนาม
และภารกิจติดตามบุคคลสำคัญ โดยใช้ความรู้และทักษะในการช่วยเหลือการพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ
ซึ่งต้องได้รับการแนะนำ กำกับดูแลจากพยาบาลวิชาชีพ
๓. คุณสมบัติ
มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจที่ ลึ ก ซึ้ ง ในระเบี ย บปฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง านในสายงาน พยาบาล
ด้านเวชศาสตร์การบิน ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒ การฝึก
ผ่านการฝึกงานในหน้าที่ เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
พันจ่าอากาศตรี - พันจ่าอากาศเอก

- ๒๗๘ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๙๙๑๕๐ (ขั้นชำนาญ)
เจ้าหน้าที่เวชศาสตร์การบิน
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
สามารถให้ความช่วยเหลือพยาบาลผู้ป่วย ซึ่งได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานเสี่ยงอันตรายของกองทัพอากาศ
ที่เกี่ยวข้องด้านเวชศาสตร์การบินที่ไม่ซับซ้อน และปฏิบัติงานเกี่ยวกับสายงานพยาบาลด้านเวชศาสตร์การบิน
ที่ค่อนข้างยุ่งยากได้ โดยควบคุม กำกับดูแลในบางโอกาส
๒. หน้าที่และความรับผิดชอบ
ให้ความช่วยเหลือพยาบาลด้านเวชศาสตร์การบิน การช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอากาศยานอุบัติเหตุ
การลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ และเวชศาสตร์การบินโดยใช้ความรู้แ ละทักษะในการช่วยเหลือการพยาบาล
ตามมาตรฐานวิชาชีพ ซึ่งต้องได้รับการแนะนำ กำกับดูแลจากพยาบาลวิชาชีพ
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานพยาบาลด้านเวชศาสตร์การบิน
ได้ดี ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ สำเร็จการศึกษาหลักสูตร เหล่าทหารแพทย์ จากโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษา
ทหารอากาศ หรือเทียบเท่าหลักสูตรดังกล่าว เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
ผู้ที่ ไม่ส ำเร็จการศึกษาหลักสูต รตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องสำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาล
เวชศาสตร์การบิน จากสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัตทิ ี่จำเป็น
๓.๓ ประสบการณ์
๓.๓.๑ ผู้ที่ ไม่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องมีประสบการณ์ ในสายงาน
ด้านเวชศาสตร์การบินติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี เป็นคุณสมบัตทิ ี่จำเป็น
๓.๓.๒ ผู้ ที่ ได้ รั บ เลขหมายความชำนาญทหารอากาศของจำพวกทหารบริ การแพทย์
หากใช้คุณวุฒิการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องสำเร็จหลักสูตรพยาบาลเวชศาสตร์การบินจากสถาบันเวชศาสตร์การบิน
กองทัพอากาศ หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ในสายงานด้านเวชศาสตร์การบินติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน เป็นคุณสมบัตทิ ี่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศเอก

- ๒๗๙ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๙๙๑๓๐ (ขั้นกึ่งชำนาญ)
เจ้าหน้าที่เวชศาสตร์การบินฝึกหัด
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
สามารถให้ความช่วยเหลือพยาบาลในการดูแลและเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ขณะลำเลียงทางอากาศ
และภาคพื้ น และช่ ว ยเตรีย มเครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ ท างการแพทย์ อุ ป กรณ์ ก ารฝึ ก ด้ านเวชศาสตร์ก ารบิ น
โดยต้องการคำแนะนำ และต้องควบคุม กำกับดูแล
๒. หน้าที่และความรับผิดชอบ
ให้ความช่วยเหลือในกิจการของพยาบาลในการดูแลผู้ป่วย เช่น การวัดปรอท ชีพจร การหายใจ
ความดันโลหิต ชั่งน้ำหนักตัวและวัดส่วนสูง ดูแลทำความสะอาดเครื่องมือเครื่องใช้และจัดเตรียมของใช้
ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติการพยาบาล ช่ วยเหลือแพทย์และพยาบาลเวชศาสตร์การบินในการเคลื่อนย้าย
ผู้ป่วย รวมทั้งเตรียมอุปกรณ์การฝึกด้านเวชศาสตร์การบินและอุปกรณ์ตรวจพิเศษ พร้อมทั้งทำความสะอาด
และจัดเก็บ ตลอดจนงานต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากพยาบาลวิชาชีพ
๓. คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานพยาบาลด้านเวชศาสตร์การบิน
ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๑.๒ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรการศึกษาผู้ช่วยพยาบาล จากสถาบัน
ที่ทางราชการและสภาการพยาบาลรับรอง เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๒ การฝึก
ผู้ที่ ไม่ส ำเร็จ การศึกษาหลั กสูตรตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องสำเร็จ การศึกษาหลักสูตรพยาบาล
เวชศาสตร์การบิน จากสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่ต้องการ
๓.๓ ประสบการณ์
๓.๓.๑ ผู้ ที่ ไม่ ส ำเร็จการศึ ก ษาหลั กสู ตรตามข้ อ ๓.๑.๒ และไม่ สำเร็จการฝึกหลัก สูต ร
ตามข้ อ ๓.๒ ต้ อ งมี ป ระสบการณ์ ใ นสายงานด้ า นเวชศาสตร์ ก ารบิ น ติ ด ต่ อ กั น มาแล้ ว เป็ น ระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๓.๒ ผู้ ที่ ได้ รั บ เลขหมายความชำนาญทหารอากาศของจำพวกทหารบริ การแพทย์
หากใช้คุณวุฒิการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ ต้องสำเร็จหลักสูตรพยาบาลเวชศาสตร์การบินจากสถาบันเวชศาสตร์การบิน
กองทัพอากาศ หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ในสายงานด้านเวชศาสตร์การบินติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศโท

- ๒๘๐ ความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวน
ลชทอ.๙๙๐๑๐ (ขั้นลูกมือ)
ลูกมือพยาบาลเวชศาสตร์การบิน
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ความชำนาญโดยย่อ
สามารถช่ ว ยพยาบาลในการเฝ้ า ระวั ง และเคลื่ อ นย้ า ยผู้ ป่ ว ย และดู แ ลสถานที่ สิ่ งแวดล้ อ ม
เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์ฝึกด้านเวชศาสตร์ การบิน โดยต้องการคำแนะนำอย่างละเอียด
และควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด
๒. หน้าที่และความรับผิดชอบ
ช่วยเหลือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานพยาบาลด้านเวชศาสตร์ก ารบิน โดยต้องการ
คำแนะนำและควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด
๓. คุณสมบัติ
มี ค วามรู้ ร ะดั บ ผิ ว เผิ น เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง านในสายงานพยาบาลด้ า นเวชศาสตร์ ก ารบิ น
ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษา
มีพื้นฐานการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
๓.๒ การฝึก
๓.๓ ประสบการณ์
๓.๔ อื่น ๆ
๔. เกณฑ์การครองยศ
พลทหาร - จ่าอากาศตรี

