
 
 
 
 
 

ระเบียบกองทพัอากาศ 
ว่าด้วยการคัดเลือกศิษย์การบินของกองทัพอากาศ 

พ.ศ.๒๕๖๓ 
 

 โดยที่ เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการคัดเลือกศิษย์การบิน
ของกองทัพอากาศ ให้เหมาะสมยิ่งข้ึน จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑ ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการ คัดเลือกศิษย์การบิน
ของกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๖๓” 

 ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 

 ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการคัดเลือกศิษย์การบินของกองทัพอากาศ 
พ.ศ.๒๕๕๙ 
 บรรดาระเบียบและค าสั่งอื่นใด ในส่วนที่ก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัด หรือแย้ง 
กับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

 ข้อ ๔  ในระเบียบนี้ 
  ๔.๑ “สถาบันเวชศาสตร์การบิน” หมายความว่า สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ 
  ๔.๒ “ศูนย์ทดสอบบุคคล” หมายความว่า ศูนย์ทดสอบบุคคล กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
  ๔.๓ “ศิษย์การบิน” หมายความว่า ศิษย์การบินของกองทัพอากาศ 
  ๔.๔ “นักเรียนนายเรอือากาศ” หมายความว่า นักเรียนนายเรอือากาศทีส่ าเรจ็การศึกษา
จากโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 
  ๔.๕ “นักเรียนนายเรืออากาศส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ” หมายความว่า 
นักเรียนนายเรืออากาศที่ทางราชการส่งไปศึกษา ณ สถานศึกษาอื่นในต่างประเทศ คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าระดับ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และเมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วได้บรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร 

 ข้อ ๕  คุณสมบัติ 
  ๕.๑ คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกศิษย์การบิน    
   ๕.๑.๑ ก าลังศึกษาอยู่ช้ันปีสุดท้ายของโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
หรือนักเรียนนายเรืออากาศส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ 
   ๕.๑.๒ เป็นชายโสด 
   ๕.๑.๓ อายุไม่เกิน ๒๕ ปี เว้นแต่นักเรียนนายเรืออากาศส าเร็จการศึกษาจาก
ต่างประเทศ ต้องมีอายุไม่เกิน ๒๘ ป ีนับอายุถึงปทีี่ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นศิษย์การบิน โดยนับอายุ
ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ 
   ๕.๑.๔ ไม่เคยสมัครเข้ารับการคัดเลือกเปน็ศิษย์การบนิมาก่อน ยกเว้นนักเรียน
นายเรืออากาศที่ไม่ส าเร็จการศึกษาในปีที่ เคยสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นศิษย์ การบินแต่ผ่านเกณฑ์ 
การตรวจสอบตามกรรมวิธีการคัดเลือกศิษย์การบินทุกขั้นตอนในปีนั้น 

๕.๒  คุณสมบัต…ิ 

(ส าเนา) หน่วยรับ 
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  ๕.๒ คุณสมบัติผู้ที่จะเป็นศิษย์การบิน 
   ๕.๒.๑ นักเรียนนายเรืออากาศ หรือนักเรียนนายเรืออากาศส าเร็จการศึกษา
จากต่างประเทศ 
   ๕.๒.๒ ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบตามกรรมวิธีการคัดเลอืกศิษย์การบินทุกข้ันตอน 

 ข้อ ๖ ผู้ที่ส่วนราชการอื่นสังกัดกระทรวงกลาโหม ฝากเข้าเป็นศิษย์การบิน ต้องมีคุณสมบัติ
ตามข้อ ๕.๑.๒ - ๕.๑.๔ และข้อ ๕.๒.๒ โดยอนุโลม 

 ข้อ ๗ ให้มีคณะกรรมการคัดเลือกศิษย์การบินคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการคัดเลือก
ศิษย์การบินของกองทัพอากาศ” ประกอบด้วย 
  ๗.๑ เสนาธิการทหารอากาศ เป็นประธานกรรมการ 
  ๗.๒ รองเสนาธิการทหารอากาศ เป็นกรรมการ 
   (สายงานก าลังพล)  
  ๗.๓ รองเสนาธิการทหารอากาศ เป็นกรรมการ 
   (สายงานการข่าว)  
  ๗.๔ รองเสนาธิการทหารอากาศ เป็นกรรมการ 
   (สายงานยุทธการ)  
  ๗.๕ รองเสนาธิการทหารอากาศ เป็นกรรมการ 
   (สายงานส่งก าลังบ ารุง)  
  ๗.๖ รองเสนาธิการทหารอากาศ เป็นกรรมการ 
   (สายงานกิจการพลเรือนและกิจการพิเศษ) 
  ๗.๗ เจ้ากรมก าลังพลทหารอากาศ เป็นกรรมการและ 
      เลขานุการ 
  ๗.๘ เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ เป็นกรรมการ 
  ๗.๙ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศ เป็นกรรมการ 
   นวมินทกษัตริยาธิราช 
  ๗.๑๐  ผู้อ านวยการส านักงานนิรภัยทหารอากาศ เป็นกรรมการ 
  ๗.๑๑  ผู้อ านวยการส านักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ เป็นกรรมการ 
  ๗.๑๒  ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน เป็นกรรมการ 
  ๗.๑๓  ผู้อ านวยการสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ เป็นกรรมการ 
  ๗.๑๔  เสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นกรรมการ 
  ๗.๑๕  ผู้อ านวยการส านักนโยบายและบริหารก าลังพล เป็นกรรมการและ 
    กรมก าลังพลทหารอากาศ ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๗.๑๖  ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน เป็นกรรมการและ 
    ส านักนโยบายและบริหารก าลังพล ผู้ช่วยเลขานุการ 
    กรมก าลังพลทหารอากาศ 

 

 

มีหน้าที่ ... 
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  มีหน้าที่ ก ากับ ดูแล พิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นศิษย์การบินให้เป็นไปตามระเบียบ 
ที่ก าหนด อีกทั้งก ากับ ดูแล การด าเนินการของคณะอนุกรรมการในข้อ ๘ และหน่วยเกี่ยวข้อง ให้เป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย และเป็นไปตามก าหนดเวลาด าเนินการในการคัดเลือกศิษย์การบิน ตามผนวก ก ท้ายระเบียบนี้ 
ตลอดจนมีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะเจา้หน้าที่ท างาน เพื่อด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือก
ศิษย์การบินได้ตามความจ าเป็น และให้รายงานผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นศิษย์การบินต่อผู้บัญชาการ
ทหารอากาศโดยตรง 

 ข้อ ๘ ให้มีคณะอนุกรรมการด าเนินการ จ านวน ๓ คณะ รับผิดชอบในการวัดผลและประเมินผล
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นศิษย์การบิน ดังนี้ 
  ๘.๑ คณะอนุกรรมการด้านการแพทย์ ประกอบด้วย 
   ๘.๑.๑ ผู้อ านวยการสถาบันเวชศาสตร์การบิน เป็นประธานอนุกรรมการ 
     กองทัพอากาศ  
   ๘.๑.๒ รองผู้อ านวยการสถาบันเวชศาสตร์การบิน    เป็นอนุกรรมการ 
     กองทัพอากาศ 
   ๘.๑.๓ ผู้อ านวยการกองควบคุมสุขภาพ เป็นอนุกรรมการและ 
     ผู้ท าการในอากาศ สถาบันเวชศาสตร์การบิน เลขานุการ 
     กองทัพอากาศ    
   ๘.๑.๔ รองผู้อ านวยการกองควบคุมสุขภาพ เป็นอนุกรรมการ 
     ผู้ท าการในอากาศ สถาบันเวชศาสตร์การบิน 
     กองทัพอากาศ 
   ๘.๑.๕ หัวหน้าแผนกตรวจและควบคุมสุขภาพ เป็นอนุกรรมการ 
     กองควบคุมสุขภาพผู้ท าการในอากาศ 
     สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ  
   มีหน้าที่ ด าเนินการตรวจร่างกาย และทดสอบจิตวิทยาการบินผู้สมัครเข้ารับ 
การคัดเลือกเป็นศิษย์การบิน ให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจทางการแพทย์ โดยใช้หลักเกณฑ์ตามผนวก ข 
และ ผนวก ค ท้ายระเบียบนี้ อีกทั้งมีอ านาจแต่งตั้งคณะเจ้าหน้าที่ท างาน เพื่อด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับการคัดเลือกศิษย์การบินได้ตามความจ าเป็น 
  ๘.๒ คณะอนุกรรมการด้านการทดสอบบุคคล ประกอบด้วย 
   ๘.๒.๑ เสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานอนุกรรมการ 
   ๘.๒.๒ ผู้อ านวยการศูนย์ทดสอบบุคคล เป็นอนุกรรมการและ 
     กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เลขานุการ 
   ๘.๒.๓ รองผู้อ านวยการศูนย์ทดสอบบุคคล เป็นอนุกรรมการ 
     กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
   ๘.๒.๔ หัวหน้าแผนกทดสอบวิภาววิสัย เป็นอนุกรรมการ  
     ศูนย์ทดสอบบุคคล กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
   ๘.๒.๕ หัวหน้าแผนกทดสอบความถนัด เป็นอนุกรรมการ 
     ศูนย์ทดสอบบุคคล กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
   ๘.๒.๖ หัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนาการทดสอบ เป็นอนุกรรมการ 
     ศูนย์ทดสอบบุคคล กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 

มีหน้าที่ … 
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   มีหนา้ที่ ด าเนินการวัดผลและประเมินผลองค์ประกอบด้านสติปัญญาไหวพริบ
และวิภาววิสัยของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นศิษย์การบิน โดยใช้หลักเกณฑ์ตามผนวก ง ท้ายระเบียบนี้  
อีกทั้งมีอ านาจแต่งตั้งคณะเจ้าหน้าที่ท างาน เพื่อด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกศิษย์การบิน 
ได้ตามความจ าเป็น 
  ๘.๓ คณะอนุกรรมการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ประกอบด้วย 
   ๘.๓.๑ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศ เป็นประธานอนุกรรมการ 
     นวมินทกษัตริยาธิราช 
   ๘.๓.๒ รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศ เป็นอนุกรรมการ 
     นวมินทกษัตริยาธิราช 
   ๘.๓.๓ เสนาธิการโรงเรียนนายเรืออากาศ เป็นอนุกรรมการ 
     นวมินทกษัตริยาธิราช 
   ๘.๓.๔ ผู้อ านวยการกองการศึกษา เป็นอนุกรรมการ 
     โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 
   ๘.๓.๕ รองเสนาธิการโรงเรียนนายเรืออากาศ เป็นอนุกรรมการ 
     นวมินทกษัตริยาธิราช 
   ๘.๓.๖ ผู้บังคับการกรมนักเรียนนายเรืออากาศ เป็นอนุกรรมการ 
     รักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรืออากาศ 
     นวมินทกษัตริยาธิราช 
   ๘.๓.๗ ผู้อ านวยการกองวิชาทหาร เป็นอนุกรรมการ 
     โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 
   ๘.๓.๘ หัวหน้ากองสถิติและประเมินผล เป็นอนุกรรมการ 
     โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช   
   ๘.๓.๙   หัวหน้ากองพลศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศ เป็นอนุกรรมการ 
     นวมินทกษัตริยาธิราช 
   ๘.๓.๑๐  หัวหน้ากองยุทธการและการข่าว เป็นอนุกรรมการ 
      กองบัญชาการ โรงเรียนนายเรืออากาศ       และเลขานุการ 
      นวมินทกษัตริยาธิราช 
   มีหน้าที่ ด าเนินการประเมินองค์ประกอบหลักของบุคคล ๕ ด้าน ซึ่งได้แก่ ความรู้
ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพทหาร ความรู้ความสามารถภาษาองักฤษ คุณลักษณะผู้น าทหาร ความประพฤต ิ
คุณธรรมจริยธรรม การสร้างช่ือเสียงให้โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช และสมรรถภาพร่างกาย
ของนักเรียนนายเรืออากาศ โดยใช้หลักเกณฑ์ตามผนวก จ ท้ายระเบียบนี้ อีกทั้งมีอ านาจแต่งตั้งคณะเจ้าหน้าที่
ท างาน เพื่อด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกศิษย์การบินได้ตามความจ าเป็น 

 ข้อ ๙   ให้หน่วยเกี่ยวข้อง มหีน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือกศิษย์การบิน ดังนี ้
  ๙.๑ กรมก าลังพลทหารอากาศ มีหน้าที่ ดังนี ้
    ๙.๑.๑ ด าเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครศิษย์การบิน 
    ๙.๑.๒ ประสานกับผู้ เกี่ยวข้องและหน่วยเกี่ยวข้อง ด าเนินการคัดเลือก 
ศิษย์การบิน 

๙.๑.๓  รายงาน... 
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    ๙.๑.๓ รายงานขออนุมัติแต่งตั้งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นศิษย์การบิน 
    ๙.๑.๔ จัดท าสัญญาเข้าเป็นศิษย์การบิน สัญญาค้ าประกัน และหนังสือยินยอม
ของคู่สมรสผู้ค้ าประกัน จ านวน ๔ ชุด และให้เกบ็รักษาไว้ที่กรมก าลังพลทหารอากาศ (แฟ้มประวัติ) โรงเรียนการบิน 
ส านักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ และผู้ท าสัญญา (ศิษย์การบิน) 
    ๙.๑.๕ ด าเนินการส่งตัวศิษย์การบินที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการศึกษา 
  ๙.๒ กรมยุทธการทหารอากาศ มีหน้าที่ พิจารณาก าหนดจ านวนความต้องการศิษย์การบิน 
ให้สอดคล้องกับนโยบายของกองทัพอากาศ 
  ๙.๓ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ มีหน้าที่ เตรียมการและสนับสนุนการทดสอบ  
โดยการวัดผลและประเมินผลองค์ประกอบด้านสติปัญญาไหวพริบและวิภาววิสัย ของคณะอนุกรรมการด้าน
การทดสอบบุคคล  
  ๙.๔ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช มีหน้าที่ เตรียมการและสนับสนุน
การประเมนิองค์ประกอบหลกัของบคุคล ๕ ด้าน ของคณะอนุกรรมการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตรยิาธิราช  
  ๙.๕ สถาบันเวชศาสตร์การบิน มีหน้าที่ เตรียมการและสนับสนุนการตรวจร่างกาย 
และการทดสอบจิตวิทยาการบิน ของคณะอนุกรรมการด้านการแพทย์ 

 ข้อ ๑๐ เกณฑ์การพิจารณาผา่นการทดสอบ เพื่อน าผลไปจัดล าดับผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก 
เป็นศิษย์การบิน ตามจ านวนความต้องการศิษย์การบิน ดังนี้  
  ๑๐.๑ ผ่านเกณฑ์การตรวจร่างกาย ตามมาตรฐานการตรวจทางการแพทย ์(ผนวก ข) 
  ๑๐.๒ ผลคะแนนการทดสอบจิตวิทยาการบิน เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด (ผนวก ค) 
  ๑๐.๓ ผลคะแนนการทดสอบองค์ประกอบด้านสติปัญญาไหวพริบและวิภาววิสัย
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด (ผนวก ง) 
  ๑๐.๔ ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ตามข้อ ๑๐.๑ - ๑๐.๓ ให้น าไปจัดล าดับต่อไป 

 ข้อ ๑๑ การพิจารณาจ านวนโควตาของผู้เข้าเป็นศิษย์การบิน ให้แบ่งตามสัดส่วนของจ านวน 
ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและผ่านเกณฑ์การทดสอบตามข้อ ๑๐ เปรียบเทียบกับจ านวนความต้องการศิษย์การบิน 
ในปีนั้นเป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มนักเรียนนายเรืออากาศ และกลุ่มนักเรียนนายเรืออากาศส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ 
โดยจ านวนโควตาเข้าเป็นศิษย์การบินของแต่ละกลุ่ม ให้ใช้หลักเกณฑ์ตัวอย่างการคิดจ านวนโควตา ตามผนวก ฉ  
ท้ายระเบียบนี้ 

 ข้อ ๑๒ การคิดคะแนนของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นศิษย์การบิน ดังนี ้
  ๑๒.๑ นักเรียนนายเรืออากาศ การคิดคะแนนรวม แบ่งเป็น 
   ๑๒.๑.๑ ผลคะแนนการประเมินองค์ประกอบหลักของบุคคล ๕ ด้าน คิดเป็น 
ร้อยละ ๖๐ 
   ๑๒.๑.๒ ผลคะแนนการทดสอบจิตวิทยาการบิน คิดเป็นร้อยละ ๒๐ 
   ๑๒.๑.๓ ผลคะแนนการทดสอบองค์ประกอบด้านสติปัญญาไหวพริบและ
วิภาววิสัย คิดเป็นร้อยละ ๒๐ 
  ๑๒.๒ นักเรียนนายเรอือากาศส าเรจ็การศึกษาจากต่างประเทศ การคิดคะแนนรวม 
แบ่งเป็น 
   ๑๒.๒.๑ ผลคะแนนการทดสอบจิตวิทยาการบิน คิดเป็นร้อยละ ๕๐ 
   ๑๒.๒.๒ ผลคะแนนการทดสอบองค์ประกอบด้านสติปัญญาไหวพริบและ
วิภาววิสัย คิดเป็นร้อยละ ๕๐  

ข้อ ๑๓  การจัดล าดับ… 
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 ข้อ ๑๓ การจัดล าดับคะแนนของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นศิษย์การบิน ดังนี ้
  ๑๓.๑ นักเรียนนายเรืออากาศ ให้น าผลเฉพาะผู้ที่ผ่านเกณฑ์ ตามข้อ ๑๐.๔ มาจัดล าดับ 
โดยน าผลคะแนนรวมตามข้อ ๑๒.๑ เรียงล าดับจากคะแนนมากไปหาคะแนนน้อย ในกรณีที่มีคะแนนรวมเท่ากัน 
ให้พิจารณาจากผลคะแนนตามข้อ ๑๒.๑.๑, ๑๒.๑.๒ และการจัดล าดับของการทดสอบตามข้อ ๑๒.๑.๓ ตามล าดับ 
  ๑๓.๒ นักเรียนนายเรืออากาศส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ให้น าผลเฉพาะ 
ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ ตามข้อ ๑๐.๔ มาด าเนินการในการจัดล าดับ โดยน าผลคะแนนรวม ตามข้อ ๑๒.๒ เรียงล าดับ
จากคะแนนมากไปหาคะแนนน้อย ในกรณีที่มีคะแนนรวมเท่ากัน ให้พิจารณาจากผลคะแนน ตามข้อ ๑๒.๒.๑ 
และการจัดล าดับของการทดสอบตามข้อ ๑๒.๒.๒ ตามล าดับ 

 ข้อ ๑๔ การจัดรุ่นศิษย์การบิน ให้พิจารณาจากผลการจัดล าดับคะแนนนักเรียนนายเรืออากาศ 
รวมกับนักเรียนนายเรืออากาศส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศในข้อ ๑๓ ตามจ านวนความต้องการศิษย์การบิน 
ในปีนั้น ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในล าดับที่เป็นเลขค่ีให้เข้ารับการศึกษาเป็นศิษย์การบินในรุ่นที่ ๑ ผู้ที่ได้รับ
การคัดเลือกเป็นล าดับทีเ่ปน็เลขคู่ให้เข้ารบัการศึกษาเปน็ศิษย์การบินในรุน่ที่ ๒ และให้เฉลี่ยศิษย์การบินซึ่งเป็น
นักเรียนนายเรืออากาศส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ เข้ารับการศึกษาทั้ง ๒ รุ่น ตามผนวก ฉ ท้ายระเบียบนี้ 

 ข้อ ๑๕ การจัดล าดับส ารอง ให้จัดล าดับส ารองของทั้งกลุ่มนักเรียนนายเรืออากาศ และ 
นักเรียนนายเรืออากาศส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ โดยให้จัดผู้ที่ ผ่านเกณฑ์ตามข้อ ๑๐.๔ ซึ่งเหลือจาก 
จ านวนความต้องการศิษย์การบิน เป็นล าดับส ารองทัง้หมด โดยจัดล าดับส ารอง ตามการจัดล าดับคะแนนในข้อ ๑๓ 

 ข้อ ๑๖ กรณีมีผู้ผ่านเกณฑ์ตามข้อ ๑๐.๔ ในแต่ละโควตา ไม่ครบตามจ านวนความต้องการ 
ศิษย์การบิน ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการคัดเลือกศิษย์การบิน ในการน าผู้ที่ผ่านเกณฑ์การตรวจร่างกาย 
ตามข้อ ๑๐.๑ แต่ไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ตามข้อ ๑๐.๒ หรือข้อ ๑๐.๓ น าไปจัดล าดับต่อจากผู้ผ่านเกณฑ์ 
ตามข้อ ๑๓ ไดโ้ดยด าเนินการ ดังนี้  
  ๑๖.๑ การจัดล าดับคะแนน ให้จัดล าดับคะแนนในกลุ่มนี้ แล้วน าไปจัดล าดับ 
ต่อจากผู้ผ่านเกณฑ์ตามข้อ ๑๓ ดังนี ้
   ๑๖.๑.๑ นักเรียนนายเรืออากาศ ให้พิจารณาจัดล าดับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 
การทดสอบจิตวิทยาการบิน หรือการทดสอบองค์ประกอบด้านสติปัญญาไหวพริบและวิภาววิสัย ซึ่งมีจ านวนด้านย่อย 
ที่ไม่ผ่านเกณฑ์น้อยที่สุดก่อนเป็นล าดับแรก และใช้วิธีจัดล าดับคะแนนโดยน าผลคะแนนรวมตามข้อ ๑๒.๑ 
เรียงล าดับจากคะแนนมากไปหาคะแนนน้อย ในกรณีที่มีคะแนนรวมเท่ากันให้พิจารณาจากผลคะแนน  
ตามข้อ ๑๒.๑.๑, ๑๒.๑.๒ และการจัดล าดับของการทดสอบตามข้อ ๑๒.๑.๓ ตามล าดับ   
   ๑๖.๑.๒ นักเรียนนายเรืออากาศส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ให้พิจารณา 
จัดล าดับผู้ทีไ่ม่ผา่นเกณฑก์ารทดสอบจติวิทยาการบนิ หรือการทดสอบองค์ประกอบด้านสติปัญญาไหวพริบและ 
วิภาววิสัย ซึ่งมีจ านวนด้านย่อยที่ไม่ผ่านเกณฑ์น้อยทีสุ่ดก่อนเป็นล าดับแรก โดยน าผลคะแนนรวม ตามข้อ ๑๒.๒ 
เรียงล าดับจากคะแนนมากไปหาคะแนนน้อย ในกรณีที่มีคะแนนรวมเท่ากัน ให้พิจารณาจากผลคะแนน 
ตามข้อ ๑๒.๒.๑ และการจัดล าดับของการทดสอบตามข้อ ๑๒.๒.๒ ตามล าดับ 
  ๑๖.๒ การพิจารณาโอนจ านวนโควตามาให้อีกกลุ่มหนึ่ง และการจัดล าดับส ารอง 
ในกรณีนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการคัดเลือกศิษย์การบิน (หากมีการจัดล าดับส ารอง ล าดับส ารองนี้ 
จะไม่มีสิทธ์ิในปีถัดไป) 
  
 

 ข้อ ๑๗  หากมีผูผ้่าน… 
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 ข้อ ๑๗ หากมีผู้ผ่านเกณฑ์ตามข้อ ๑๐.๔ รวมกับกรณีที่มีการด าเนินการตามข้อ ๑๖ แล้ว 
ยังมีจ านวนผู้ผ่านการพิจารณาเข้าเป็นศิษย์การบินไม่เพียงพอกับจ านวนความต้องการ ให้คณะกรรมการ 
คัดเลือกศิษย์การบินพิจารณาคัดเลือกผู้ที่ได้ล าดับส ารองของปีที่ผ่านมา เป็นศิษย์การบินเพิ่มเติม โดยมีแนวทาง 
การปฏิบัติ ดังนี้ 
  ๑๗.๑ ให้ผู้ที่ได้ล าดับส ารองเฉพาะกรณีตามข้อ ๑๕ ของปทีี่ผ่านมาทั้งหมด (ล าดับ
ส ารองดังกล่าวมีสิทธ์ิเพียง ๑ ป)ี เข้ารับการตรวจร่างกาย ตามมาตรฐานการตรวจทางการแพทย์ ตามผนวก ข 
ท้ายระเบียบนี้ ภายในระยะเวลาที่กรมก าลังพลทหารอากาศก าหนด หากไม่มาเข้ารับการตรวจร่างกายดังกล่าว 
ถือว่าสละสิทธ์ิ 
  ๑๗.๒ จัดล าดบัผู้ที่ผ่านเกณฑ์การตรวจร่างกายตามข้อ ๑๗.๑ ตามการจัดล าดับส ารอง 
ของปทีี่ผ่านมาโดยแยกตามกลุ่ม 
  ๑๗.๓ คัดเลือกผู้ที่ได้รับการจัดล าดับตามข้อ ๑๗.๒ เข้าเป็นศิษย์การบินเพิ่มเติม
ตามกลุ่มจนครบตามจ านวนศิษย์การบินที่ไม่เพียงพอ ส่วนที่เหลือให้จดัเป็นล าดับส ารอง ในแต่ละกลุ่มของปีนั้น
ทั้งหมด (ล าดับส ารองนี้ไม่มีสิทธ์ิในปีถัดไป)  
  ๑๗.๔ หากด าเนินการตามข้อ ๑๗.๓ แล้ว พบว่ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมีล าดับส ารอง 
ในปีที่ผ่านมาไม่เพียงพอ ให้โอนล าดับส ารองตามการจัดตามข้อ ๑๗.๒ จากอีกกลุ่มไปทดแทนได้ตามล าดับจนครบ 
ส่วนที่เหลือให้จัดเป็นล าดับส ารองในแต่ละกลุ่มของปีนั้นทั้งหมด (ล าดับส ารองนี้ไม่มีสิทธ์ิในปีถัดไป) 

 ข้อ ๑๘ หากผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์การบิน มีการสละสิทธ์ิหรือมีเหตุสุดวิสัยหลังจาก 
การจัดรุ่นก่อนเข้ารับการศึกษา หรือมีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์การบินลาออกขณะเข้ารับการศึกษาภาควิชาการ 
ก่อนการฝึกภาคอากาศ โดยระยะเวลาการศึกษาภาควิชาการ ไม่เกินร้อยละ ๑๕ ให้กรมก าลังพลทหารอากาศ 
จัดผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นล าดับส ารองตามล าดับที่ได้จัดไว้ของกลุ่มนั้น เข้ารับการเป็นศิษย์การบินทดแทน 
เว้นแต่ในกลุ่มดังกล่าวไม่มีการจัดล าดับส ารอง หรือมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ ก็ให้เรียกผู้ได้ล าดับส ารอง  
อีกกลุ่มหนึ่งทดแทนได้ต่อไป 

 ข้อ ๑๙ ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นศิษย์การบินของกองทพัอากาศ สัญญาเข้าเป็นศิษย์การบนิ
ของกองทัพอากาศ สัญญาค้ าประกัน และหนังสือยินยอมของคู่สมรสผู้ค้ าประกัน ให้ใช้ตามผนวก ช ผนวก ซ 
ผนวก ฌ และผนวก ญ ท้ายระเบียบนี้ ตามล าดับ 

 ข้อ ๒๐ ให้เจ้ากรมก าลังพลทหารอากาศเป็นผู้แทนกองทัพอากาศ ลงนามในสัญญาเข้าเป็น
ศิษย์การบิน และสัญญาค้ าประกัน 

 ข้อ ๒๑ ให้หน่วยเกี่ยวข้องมีอ านาจออกระเบียบปลีกย่อยในการปฏิบัติได้ตามความจ าเป็น
โดยไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ 

 ข้อ ๒๒ ให้เจ้ากรมก าลังพลทหารอากาศ รักษาการตามระเบียบนี้ รวมทั้งมีอ านาจตีความและ
วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

    ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๙  พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 
 
 

    (ลงช่ือ)  พลอากาศเอก มานัต  วงษ์วาทย์  
      (มานัต  วงษ์วาทย์) 
      ผู้บัญชาการทหารอากาศ 

การแจกจ่าย … 
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การแจกจ่าย 
- คณะกรรมการคัดเลือกศิษย์การบิน 
- ยศ.ทอ., รร.นนก.และ สวบ.ทอ. 
 

ส าเนาถูกต้อง 
         น.อ.เชษฐ์  เหมทานนท์ 
             (เชษฐ์  เหมทานนท์) 
            ผอ.กนผ.สนพ.กพ.ทอ. 
  ๒๑ พ.ค.๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ.อ.มาดหมาย  ฯ       พิมพ์/ทาน 

น.ท.ชาญณรงค์ ฯ             ตรวจ 



ผนวก ก 
ประกอบระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการคัดเลือกศิษย์การบินของกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๖๓ 

 

ก าหนดเวลาด าเนินการของหน่วยเกี่ยวข้องในการคัดเลอืกศิษย์การบิน 

 
 

ล าดับ การด าเนินการ หน่วยด าเนินการ 
เวลา

ด าเนินการ 
๑ แจ้งเตือนคณะอนกุรรมการทัง้ ๓ ด้าน ให้แต่งตั้ง

คณะเจ้าหน้าที่ท างาน 
กรมก าลังพลทหารอากาศ พฤษภาคม 

๒ เสนอหน่วยข้ึนตรงกองทัพอากาศ และโรงเรียน 
นายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชให้สง่รายช่ือ 
ผู้ประสงค์จะสมัครเป็นศิษย์การบิน (รวมทัง้
นักเรียนนายเรืออากาศส าเรจ็การศึกษาจาก
ต่างประเทศทีจ่ะส าเร็จการศึกษาในปีนั้น) 

กรมก าลังพลทหารอากาศ พฤษภาคม 

๓ ส่งรายช่ือผู้ประสงค์จะสมัครเป็นศิษย์การบิน 
ให้กรมก าลงัพลทหารอากาศ  

- หน่วยข้ึนตรงกองทพัอากาศ 
- โรงเรียนนายเรอือากาศ 
นวมินทกษัตริยาธิราช 

มิถุนายน 

๔ ตรวจสอบคุณสมบัตผิู้สมัครพร้อมเสนอเรือ่ง 
แจ้งผูส้มัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนไปรบั 
การตรวจร่างกาย และเข้ารับทดสอบ 

กรมก าลังพลทหารอากาศ มิถุนายน 

๕ ตรวจร่างกาย ประเมินผลการทดสอบผู้สมัคร 
แล้วรายงานผลต่อเลขานุการคณะกรรมการ
คัดเลือกศิษย์การบินของกองทัพอากาศ   

คณะอนุกรรมการทั้ง ๓ ด้าน 
กรกฎาคม 

ถึง 
กันยายน 

๖ รวบรวมข้อมูลทั้งหมดน าเรียนประธานกรรมการ
คัดเลือกศิษย์การบินเพื่อก าหนดวันประชุม 
เพื่อพจิารณาคัดเลือกศิษย์การบิน 

คณะกรรมการคัดเลือก 
ศิษย์การบิน 

ตุลาคม 

๗ คณะกรรมการคัดเลือกศิษย์การบิน ประชุมพจิารณา
คัดเลือกศิษย์การบิน พรอ้มสรปุผลน าเรียน 
ผู้บัญชาการทหารอากาศเพื่อพจิารณาอนุมัต ิ

คณะกรรมการคัดเลือก 
ศิษย์การบิน 

พฤศจิกายน 

๘ แจ้งผูผ้่านการคัดเลือกเป็นศิษย์การบินท าสัญญา 
เข้าเป็นศิษย์การบิน และสัญญาค้ าประกัน 

กรมก าลังพลทหารอากาศ พฤศจิกายน 

๙ ด าเนินกรรมวิธีออกค าสัง่ใหผู้้ผ่านการคัดเลือก 
เป็นศิษย์การบินเข้าฝึกอบรมหลักสูตรศิษย์การบิน 
และส าเนาค าสั่งให้หน่วยเกี่ยวข้องทราบ 

กรมก าลังพลทหารอากาศ ธันวาคม 



ผนวก ข 
ประกอบระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการคัดเลือกศิษย์การบินทหารอากาศ พ.ศ.๒๕๖๓ 

 

  มาตรฐานการตรวจทางการแพทย์ของสถาบันเวชศาสตร์การบิน ก าหนดให้ผู้ที่จะเป็นศิษย์การบินได ้
ต้องไม่มีข้อบกพร่องดังต่อไปนี้ 

 ๑. ศีรษะ ใบหน้า คอ และหนังศีรษะ 
  ๑.๑ เนื้องอกทุกชนิดหรือถุงน้ า (Cyst) ที่มีขนาดโตจนเป็นอุปสรรคต่อการสวมหมวก 
หรือเครื่องป้องกันศีรษะ หรือเครื่องใช้อื่นของทหาร 
  ๑.๒ ผู้ที่มี ศีรษะเล็กผิดปกติ หรือสมองขยายโตและมีน้ าขัง (Hydrocephalus or 
Microcephalus) 
  ๑.๓ มีประวัติการผ่าตัดเนื้องอกในสมองหรือเส้นประสาท 
  ๑.๔ หน้าตาอัปลักษณ์ 
  ๑.๕ ใบหน้ามีรอยด่าง ปานขนาดใหญ่ แผลเป็นขนาดใหญ่ 
  ๑.๖ ต่อมไทรอยด์โตผิดปกติ 

 ๒. จมูก ไซนัส ปาก และล าคอ 
  ๒.๑ มีความผิดปกติในโพรงจมูกและคอทุกชนิดที่เป็นอุปสรรคต่อการหายใจ 
  ๒.๒ ถ้าได้รับการผ่าตัดใด ๆ ก็ตาม ต้องหายแล้วและอวัยวะนั้นท างานได้ตามปกติ 
  ๒.๓ การพูดผิดปกติที่เป็นอุปสรรคในการติดต่อสื่อสาร 

 ๓. หู 
  ๓.๑ รูปวิปริตของใบหู ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการใส่เครื่องมือสื่อสารและหมวกบิน 
  ๓.๒ เยื่อแก้วหูทะลุ หูอักเสบเรื้อรัง 
  ๓.๓ การได้ยินของหูตรวจด้วย Audiometer แต่ละข้างได้ยินเกินกว่า ๒๕ เดซิเบล
ที่ความถ่ี ๕๐๐ - ๒,๐๐๐ เฮิรตซ์ ยกเว้นที่ความถ่ี ๓,๐๐๐ เฮิรตซ์ ๔,๐๐๐ เฮิรตซ์ และ ๘,๐๐๐ เฮิรตซ์ ทั้งสองหู
รวมกันแล้วเฉลี่ยเกินกว่า ๔๕ เดซิเบล 

 ๔. ตา การวัดสายตา และการเห็นสี 
  ๔.๑ มีโรคทางตา กระจกตา แก้วตา เปลือกตา หนังตาที่เป็นอุปสรรคต่อการมองเห็น 
  ๔.๒ ภาวะต้อหิน (Glaucoma) 
  ๔.๓ การวัดสายตาการมองไกล (Distance vision) ด้วยตาเปล่าเกินกว่า ๒๐/๗๐ ทั้งสองข้าง 
  ๔.๔ การวัดสายตาการมองใกล้ (Near Vision) ด้วยตาเปล่า เกินกว่า ๒๐/๒๐ ทั้งสองข้าง 
  ๔.๕ การวัดสายตาเอียง เกินกว่า ๐.๗๕ ไดออ๊ฟเตอร์ ในแนวเมอรเิดียนใดก็ตามและ/หรอื 
สั้น - ยาว เกินกว่า ๑.๕๐ ไดอ๊อฟเตอร์  
  ๔.๖ การเห็นส่วนลึก (Depth perception) ผลเฉลี่ย ๕ ครั้ง เกินกว่า ๓๐ มิลลิเมตร 
  ๔.๗ ตาบอดสี (Color blindness) 
  ๔.๘ ตาเขซ่อนเร้น (Heterophoria) และการวัดการเคลื่อนไหวของลูกตา 
   ๔.๘.๑ ตาเขซ่อนเร้นเข้า (Esophoria) เกินกว่า ๑๐ ปริซึมไดอ๊อฟเตอร์ 
   ๔.๘.๒ ตาเขซ่อนเร้นออก (Exsophoria) เกินกว่า ๕ ปริซึมไดอ๊อฟเตอร์ 
   ๔.๘.๓ ตาเขซ่อนเร้นข้ึนบน (Hyperphoria) เกินกว่า ๑ ปริซึมไดอ๊อฟเตอร์ 
   ๔.๘.๔ จุดรวมตา (Point of accommodation) เกินกว่า ๗๐ มิลลิเมตร 

 
 

๔.๙  เขตการเห็น ... 
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  ๔.๙ เขตการเห็น (Field of vision) แคบกว่าปกติเกินกว่า ๒๔ องศา ในแนวเมอริเดียนใดก็ตาม 
  ๔.๑๐  มีความหนาของกระจกตาไม่อยู่ในเกณฑ์ปกติ 
  ๔.๑๑  การตรวจ Glare Test และ Contrast Sensitivity Test อยู่ในเกณฑ์ผิดปกติ 

 ๕. ทรวงอก และ ปอด 
  ๕.๑ วัณโรคปอดที่ไม่มีประวัติการรักษาที่สมบูรณ์ 
  ๕.๒ ถุงลมโป่งพอง (Emphysema) 
  ๕.๓ โรคปอดใด ๆ ที่เป็นอันตรายในการท าการบิน 

 ๖. ระบบหัวใจ และหลอดเลือด 
  ๖.๑ โรคลิ้นหัวใจผิดปกติทุกชนิด 
  ๖.๒ หัวใจเต้นเร็วกว่า ๑๐๐ ครั้งต่อนาที ในท่านอนพักตามปกติ 
  ๖.๓ หัวใจเต้นช้ากว่า ๕๐ ครั้งต่อนาที 
  ๖.๔ ความดันโลหิตเกินกว่า ๑๔๐/๙๐ มิลลิเมตรปรอท 
  ๖.๕ ลักษณะแสดงของคลื่นหัวใจผิดปกติ 

 ๗. ท้อง อวัยวะในช่องท้อง และทวารหนัก 
  ๗.๑ ไส้เลื่อนทุกชนิด 
  ๗.๒ โรคตับ ถุงน้ าดี ตับอ่อนและม้าม 
  ๗.๓ โรคดีซ่านหรือพาหะไวรัสตับอักเสบชนิดบี 
  ๗.๔ ริดสีดวงทวารที่มีขนาดใหญ่และมีอาการ 

 ๘. ต่อมไร้ท่อ 
  ๘.๑ เบาหวาน 
  ๘.๒ ความผิดปกติของต่อมไทรอยด์ 

 ๙. อวัยวะทางเดินปัสสาวะและอวัยวะสืบพันธ์ุ 
  ๙.๑ เนื้องอกของไตและนิ่วในไต 
  ๙.๒ มีไตข้างเดียวหรือมีความผิดปกติแต่ก าเนิด 
  ๙.๓ ลึงค์ถูกตัดโดยเหตุใดก็ตาม 
  ๙.๔ อัณฑะลีบ (Atrophy) หรือ อัณฑะข้างใดข้างหนึ่งไม่ลงถุงอัณฑะ 
  ๙.๕ เนื้องอกของกระเพาะปัสสาวะหรือนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ 

 ๑๐. แขน ขา กระดูกสันหลัง กล้ามเนื้อ และผิวหนัง 
    ๑๐.๑  กล้ามเนื้อส่วนใดส่วนหนึ่งลีบ 
    ๑๐.๒  กระดูกแขน ขา โก่งงอ หรือมีพังผืด 
   ๑๐.๓  โรคต่าง ๆ ของกระดูกและข้อ 
    ๑๐.๔  กระดูกสันหลังโค้งงอ (Scoliosis) เกิน ๑ นิ้ว หรือเห็นได้ชัดเจนเมื่อสวมเครื่องแบบ 
    ๑๐.๕  โรคด่างขาวเป็นแถบ (Vitiligo) โรคสะเก็ดเงิน (Severe Psoriasis) หรือความผิดปกติ
ของผิวหนังตามใบหน้าหรือตามร่างกาย ที่มีมากจนน่าเกลียด     
 
    
 

๑๑.  ฟัน ... 
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 ๑๑.  ฟัน 
   ๑๑.๑  ฟันหน้าหลอ หรือห่างกันจนดูน่าเกลียด 
    ๑๑.๒  มีความผิดปกติอย่างมากของฟันคู่ขบหรือของขากรรไกร 
    ๑๑.๓  มีโรคของกระดูกขากรรไกร ตลอดจนอวัยวะใกล้เคียงที่ขัดขวางการท างาน 

 ๑๒.  มาตรฐานร่างกาย 
   ๑๒.๑  ความสูงน้อยกว่า ๑๖๒ เซนติเมตร 
   ๑๒.๒  ความสูงเกิน ๑๙๓ เซนติเมตร 
   ๑๒.๓  ความสูงในท่าน่ังตรง ๘๓ - ๑๐๑ เซนติเมตร 
   ๑๒.๔  ความยาวขาในท่าน่ังตรง ๙๙ - ๑๒๔ เซนติเมตร 
   ๑๒.๕  ความยาวต้นขาในท่าน่ังตรง ๕๔ - ๖๖ เซนติเมตร 
   ๑๒.๖  ความยาวเหยียดแขน ๗๐ - ๙๒ เซนติเมตร 
   ๑๒.๗  ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) เกินกว่า ๓๐ 

 ๑๓.   มาตรฐานทางระบบประสาท (Neurological requirements)  
   ๑๓.๑ มีประวัติทางการแพทย์ หรือได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคระบบประสาท ซึ่งอาจ
กระทบกระเทือนต่อความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ 
   ๑๓.๒  โรคลมชัก (Epilepsy) หรือการชักจากสาเหตุอื่น ๆ  ที่เป็นสาเหตุให้สูญเสียความรู้สึกตัว 
(Cause of disturbance of consciousness)  
   ๑๓.๓   สภาวะต่าง ๆ ที่มีผลต่อความบกพร่องในการท างานของสมอง (High propensity 
for cerebral dysfunction)  
   ๑๓.๔  การหมดสติหรือการไม่รู้ตัวไม่ทราบสาเหตุ 
   ๑๓.๕   การบาดเจ็บต่อศีรษะ (Head injury) 
   ๑๓.๖   การบาดเจ็บต่อไขสันหลงัหรือระบบประสาทสว่นปลาย (Spinal or peripheral 
nerve injury) 
   ๑๓.๗   การตรวจสมองด้วยคลื่นไฟฟ้า จะกระท าเมื่อมีข้อบ่งช้ีจากประวัติหรืออาการ 

 ๑๔.  มาตรฐานทางจิตเวช (Psychiatric requirements) 
   ๑๔.๑   มีประวัติทางการแพทย์ หรือได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นความบกพร่องหรือความผิดปกติ
ทางจิตเวช ทั้งเฉียบพลันและเรื้อรัง ซึ่งอาจเป็นแต่ก าเนิดหรือเกิดข้ึนภายหลัง อันอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย
ในการปฏิบัติหน้าที่ 
   ๑๔.๒   ต้องพิจารณาความผิดปกติ ต่อไปนี้ 
     ๑๔.๒.๑   อาการทางจิต (Psychotic symptoms) 
     ๑๔.๒.๒   โรคความผดิปกติทางอารมณ์ข้ันรนุแรง (Mood disorders ; Severe) 
     ๑๔.๒.๓   บุคลิกภาพผิดปกติ (Personality disorders) 
     ๑๔.๒.๔ ความผิดปกติทางจิตใจและมีอาการของระบบประสาท (Mental 
abnormality and neurosis)          
     ๑๔.๒.๕   พัฒนาการผิดปกติ (Developmental Disorders) 
     ๑๔.๒.๖   โรควิตกกังวลเรื้อรัง (Anxiety Disorders ; Chronic) 
 
 

๑๔.๒.๗  ใช้สุรา... 
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     ๑๔.๒.๗ ใช้สุราผิดทาง (Alcohol abuse) หรือเป็นโรคติดสุรา (Alcohol 
dependence) 
     ๑๔.๒.๘ การใช้ยาหรือการใช้สารเสพติดแบบผิดทาง (Drug abuse) หรือเป็น
โรคติดยา (Drug dependence)  

 ๑๕.   มาตรฐานทางจิตวิทยาการบิน (Aviation Psychological requirements) 
   ๑๕.๑  มีความบกพร่องทางจิตวิทยา ความถนัดแห่งอาชีพและบุคลิกภาพที่กระทบต่อ
ความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที ่การทดสอบทางจติวิทยาเปน็สว่นหนึ่งของการตรวจให้ครบถ้วนของการตรวจ
ทางจิตเวชหรือการตรวจทางประสาทวิทยา ในการตรวจครั้งแรก ให้ท าการทดสอบทางจิตวิทยา รายละเอียด
ตามค าแนะน าใน ผนวก ค   
   ๑๕.๒ จิตแพทย์และนักจิตวิทยาคลนิิกต้องส่งผลการตรวจ ซึ่งประกอบด้วยผลการทดสอบ
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการแพทย์ที่สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศแต่งตั้งพิจารณา 

 ๑๖.  ผลการตรวจร่างกายและจิตวิทยาการบิน ณ วันตรวจถือความเหน็ของคณะกรรมการแพทย์
ที่สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศแต่งตั้งเป็นเด็ดขาด โดยไม่รับพิจารณาผลการตรวจจากที่อื่น 

 ๑๗.  ความผิดปกติใด ๆ  ที่คณะอนุกรรมการด้านการแพทย์มีความเห็นว่า ไม่เหมาะสมที่จะรับเข้า
เป็นศิษย์การบิน 

 ๑๘.  คณะอนุกรรมการด้านการแพทย์ รายงานผลการตรวจทางการแพทย์ต่อเลขานุการ  
คณะกรรมการคัดเลือกศิษย์การบินของกองทัพอากาศ เพื่อสรุปผลน าเรียนประธานกรรมการคัดเลือกศิษย์การบิน
ของกองทัพอากาศ  



ผนวก ค 
ประกอบระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการคัดเลือกศิษย์การบินกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๖๓ 

 

 การทดสอบทางจิตวิทยาการบิน (Aviation Psychological Testing) ของสถาบันเวชศาสตร์การบิน 
มีรายละเอียด ดังนี้ 

 ๑. การทดสอบทางจิตวิทยาการบิน ๓ ด้าน ซึ่งประกอบด้วย 
  ๑.๑ การทดสอบเชาวน์ปัญญา (Cognitive Domain) การคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาอย่างมีเหตุมีผล 
  ๑.๒ การทดสอบด้านบุคลิกภาพ (Personality Domain) การท างานตามกฎเกณฑ์การตัดสินใจ 
การท างานภายใต้ภาวะแรงกดดัน รวมทั้งแรงจูงใจในการบิน 
  ๑.๓ การทดสอบด้านทักษะประสาทสัมผัส (Psychomotor Domain) สมาธิ ความตั้งใจ
ในการรับรู้เชิงมิติสมัพันธ์ ตลอดจนการประสานงานกันของระบบประสาท และกลา้มเนื้อสั่งการอย่างเป็นล าดับ
ข้ันตอนถูกต้อง 

 ๒. วิธีการด าเนินการทดสอบและตรวจประเมินจิตวิทยาการบิน ๓ ด้าน นั้นมีวิธีด าเนินการ  
๓ ข้ันตอน ดังนี ้  
  ๒.๑ การทดสอบทางจิตวิทยาการบิน จะท าการทดสอบโดยใช้แบบทดสอบมาตรฐาน 
(Standardized Test) โดยแบ่งการทดสอบออกเป็น ๓ ส่วน 
   ๒.๑.๑ การทดสอบแบบกลุ่ม จะใช้เวลาประมาณ ๔ ช่ัวโมง 
   ๒.๑.๒ การทดสอบรายบุคคล จะใช้เวลาประมาณ คนละ ๑ ช่ัวโมง ๓๐ นาที 
   ๒.๑.๓ การทดสอบด้วยคอมพิวเตอร์ จะใช้เวลาประมาณ คนละ ๓๐ นาที  
  ๒.๒ การสัมภาษณ์อย่างมีระบบเป็นการสัมภาษณ์อย่างมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ 
ด้วยหัวข้อค าถามภายใต้ขอบเขตหรือสถานการณ์ที่ก าหนดไว้ โดยใช้เวลาในการสัมภาษณ์ประมาณ ๓๐ - ๔๐ นาที 
  ๒.๓ การสังเกตพฤติกรรม เป็นการประเมินความรู้สึกนึกคิดของบุคคลจากพฤติกรรม 
การแสดงออก สีหน้า อาการ และภาษาท่าทาง ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึกนึกคิดที่อยู่ภายใน ใช้ด าเนินการ
ควบคู่ไปกับการทดสอบทางจิตวิทยาการบินและการสัมภาษณ์ 

 ๓. เกณฑ์การตัดสินการทดสอบ พิจารณาผลการทดสอบ ณ วันที่มารับการตรวจ ดังนี ้
  ๓.๑ เกณฑ์พิจารณาผ่านการทดสอบ เพื่อน าผลไปจัดล าดับผู้สมัครเข้ารับคัดเลือกเป็น
ศิษย์การบิน ต้องมีคะแนนในแต่ละด้านของความสามารถเชาวน์ปัญญา บุคลิกภาพ และทักษะประสาทสัมผัส 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๔๐ และต้องได้คะแนนรวมจิตวิทยาการบินทั้ง ๓ ด้าน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ 
  ๓.๒ ส าหรับผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นศิษย์การบิน ที่ได้คะแนนแต่ละด้านของ
ความสามารถทางเชาวน์ปัญญา บุคลิกภาพ และทักษะประสาทสัมผัส ต่ ากว่าร้อยละ ๔๐ หรือคะแนนรวมของ
จิตวิทยาการบนิทั้ง ๓ ด้าน ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ จัดให้เป็นผูท้ี่อาจมีแนวโน้มประสบความส าเร็จในด้านการบินน้อย 

 ๔. หลักเกณฑ์การเข้ารับการทดสอบ 
  ๔.๑ ผู้เข้ารับการทดสอบ จะต้องท าการทดสอบให้ครบทุกข้ันตอน 
  ๔.๒ ผู้ที่ไม่มาทดสอบ ตามวันเวลาที่ก าหนด หรือทุจริตในการทดสอบ จะถูกตัดสิทธ์ิใน
การทดสอบ 

 ๕. คณะอนุกรรมการด้านการแพทย์ รายงานผลคะแนนต่อเลขานุการ คณะกรรมการคัดเลือก
ศิษย์การบินของกองทัพอากาศ เพื่อสรุปผลน าเรียนประธานกรรมการคัดเลือกศิษย์การบินของกองทัพอากาศ 



ผนวก ง 
ประกอบระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการคัดเลือกศิษย์การบินของกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๖๓ 

 

การทดสอบโดยการวัดองคป์ระกอบด้านสติปญัญาไหวพริบและวิภาววิสัยของศูนย์ทดสอบบุคคล 

 ๑.  การทดสอบองค์ประกอบด้านสติปญัญาไหวพรบิและวิภาววิสัย มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผล
และจัดเรียงล าดับผู้สมัครเป็นศิษย์การบินตามคุณลกัษณะที่เหมาะสม ซึ่งประกอบด้วยการทดสอบ ๒ ด้าน ดังนี้ 
  ๑.๑ การทดสอบด้านสติปัญญาไหวพริบ (Cognitive Domain) มีวัตถุประสงค์เพื่อวัด
ประเมินผลทางดา้นสติปัญญาไหวพริบในการคิดแก้ปัญหารูปแบบต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในการฝึกบินขณะเป็น
ศิษย์การบิน 
  ๑.๒ การทดสอบด้านวิภาววิสัย (Affective Domain) มีวัตถุประสงค์เพื่อวัดและประเมินผล
คุณลักษณะภายในจิตใจที่เหมาะสมต่อการเป็นศิษย์การบิน 

 ๒.  วิธีการด าเนินการทดสอบ 
  ๒.๑   ด้านสติปัญญาไหวพริบ (Cognitive Domain) ให้ทดสอบด้วยแบบทดสอบความถนัด
ตามที่ศูนย์ทดสอบบุคคลก าหนด 
  ๒.๒   ด้านวิภาววิสัย (Affective Domain) ให้ทดสอบด้วยแบบทดสอบวิภาววิสัยและ 
การสัมภาษณ์ตามหัวข้อที่ศูนย์ทดสอบบุคคลก าหนด 

 ๓.  การประเมินผลและเกณฑ์การตัดสินในแต่ละองค์ประกอบการทดสอบ 
  ให้ประเมนิผลด้วยคะแนนมาตรฐาน T ปกติ (Standard Normalized T - Score) ซึ่งก าหนด
เกณฑ์การตัดสินการทดสอบในแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้ 
   ๓.๑  องค์ประกอบหลักด้านสติปัญญาไหวพริบ (Cognitive Domain) 
    ๓.๑.๑  คะแนนความถนัดแต่ละด้าน ไม่ต่ ากว่า T48 
    ๓.๑.๒  กรณีคะแนนความถนัดด้านใดด้านหนึ่ง ต่ ากว่า T48 ต้องมีคะแนนความถนัด
ทุกด้านเฉลี่ยรวม ไม่ต่ ากว่า T50 
  ๓.๒  องค์ประกอบหลักด้านวิภาววิสัย (Affective Domain) ต้องมีผลการประเมินคะแนน
เฉลี่ยรวมของการทดสอบวิภาววิสัยและการสัมภาษณ์ ไม่ต่ ากว่า T40 

 ๔.  เกณฑ์การพิจารณาผ่านการทดสอบ 
  ๔.๑  “ผู้ผา่นการทดสอบ” หมายความว่า ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ตามคุณสมบัติดังนี้ 
    ๔.๑.๑ ผ่านเกณฑ์ตามองค์ประกอบข้อ ๓.๑ และ ๓.๒  
    ๔.๑.๒ ผ่านเกณฑ์ตามองค์ประกอบข้อ ๓.๑ หรือ ๓.๒ อย่างใดอย่างหนึ่ง 
  ส าหรับผู้ผ่านการทดสอบ ให้น าไปพิจารณาจัดล าดับต่อไป 
  ๔.๒  “ผู้ไม่ผ่านการทดสอบ” หมายความว่า ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์องค์ประกอบทั้ง ข้อ ๓.๑ 
และ ข้อ ๓.๒ ไม่สมควรน าไปจัดล าดับในการฝึกบิน เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการคัดเลือกศิษย์การบิน 

 ๕. การรายงานผลการทดสอบเป็นค่าร้อยละ โดยก าหนดน้ าหนักคะแนนองค์ประกอบหลัก
ด้านสติปัญญาไหวพรบิ (Cognitive Domain) ๒๐๐ คะแนน และด้านวิภาววิสัย (Affective Domain) ๑๐๐ คะแนน 

 ๖.  นักเรียนนายเรืออากาศส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ให้ใช้เกณฑ์การตัดสินใน 
แต่ละองค์ประกอบและการรายงานผลการทดสอบเช่นเดียวกันนักเรียนนายเรืออากาศ 
 
 
 

๗.  การรายงาน... 
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 ๗.  การรายงานผลการทดสอบ ให้เรียงตามคะแนนรวม ๓๐๐ คะแนน จากองค์ประกอบ 
ด้านสติปัญญาไหวพริบ ๒๐๐ คะแนน และองค์ประกอบด้านวิภาววิสัย ๑๐๐ คะแนน โดยแยกตามประเภท
ของนักเรียนนายเรืออากาศและนักเรียนนายเรืออากาศส าเร็จการศึกษาต่างประเทศ 

 ๘.  คณะอนุกรรมการด้านการทดสอบบุคคล รายงานผลคะแนนการทดสอบองค์ประกอบ
หลักของบุคคลทั้ง ๒ ด้าน ต่อเลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกศิษย์การบินของกองทัพอากาศ เพื่อสรุปผล 
น าเรียนประธานกรรมการคัดเลือกศิษย์การบินของกองทัพอากาศ 
 
 



ผนวก จ 
ประกอบระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการคัดเลือกศิษย์การบินของกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๖๓ 

 

การประเมินองค์ประกอบหลกัของบุคคลของโรงเรียนนายเรอือากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 

 ๑. การประเมินองค์ประกอบหลักของบุคคลของโรงเรียนนายเรอือากาศนวมนิทกษัตรยิาธิราช 
การคิดคะแนนให้มีคะแนนเต็ม ๓๕๐ คะแนน จากการประเมินคุณลักษณะส่วนบุคคลเชิงบูรณาการ ทั้ง ๕ ด้าน 
และสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช โดยคิดคะแนนเฉลี่ยสะสม
จากทุกช้ันปีที่ผ่านการศึกษา ดังนี้ 
  ๑.๑ ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพทหาร น้้าหนักคะแนน ๑๕๐ คะแนน 
มีหลักเกณฑ์การประเมินและแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
    ๑.๑.๑ ความรู้ความสามารถทางวิชาการน้้าหนักคะแนน ๑๐๐ คะแนน   
     ๑.๑.๑.๑ การคิดคะแนนให้ค้านวณจากการน้าค่าแต้มเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
คูณด้วย ๒๕ คิดเป็นคะแนนที่ประเมินค่า 
      ตัวอย่าง สมมติให้ นักเรียนนายเรืออากาศ สอบได้แต้มเฉลี่ย
สะสม ๒.๕ สามารถค้านวณได้ ดังนี้  
      ค้านวณคะแนนประเมิน  =  ๒.๕ x ๒๕ =  ๖๒.๕   
      คิดเป็นคะแนนประเมินค่า =    ๖๒.๕  คะแนน 
     ๑.๑.๑.๒ กองการศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 
เป็นหน่วยรับผิดชอบการประเมิน 
    ๑.๑.๒ ความรู้ความสามารถวิชาชีพทหาร น้้าหนักคะแนน ๕๐ คะแนน (ไม่รวม
วิชาวิทยาการทหาร ๑๔ หน่วยกิจ ในหลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช)  
     ๑.๑.๒.๑ การคิดคะแนนให้ค้านวณจากค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมในภาคการฝึก
ทหารของนักเรียนนายเรืออากาศ ตั้งแต่ช้ันปีที่ ๑ - ๕ โดยแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ตามตาราง ดังนี้ 

คะแนนการประเมินค่า ข้อพิจารณา คะแนน 
๑.  ภาคทฤษฎี คะแนนทดสอบภาคทฤษฎี ๒๐ 
๒.  ภาคปฏิบัติ คะแนนทดสอบภาคการฝึกปฏิบัต ิ

๒.๑ ความตั้งใจและความเอาใจใส ่
๒.๒ ความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา 
๒.๓ การปฏิบัติตนตามระเบียบ/ค้าสั่ง 
๒.๔ บุคลิกลักษณะทหาร 
๒.๕ มนุษยสัมพันธ์และการท้างานเป็นหมู่คณะ 
๒.๖ ความละเอียดรอบคอบ 
๒.๗ ความสามารถในการวางแผนและคาดการณ์ล่วงหน้า 
๒.๘ ความรู้ เข้าใจ และปฏิบัติได้ถูกต้อง 
๒.๙ ความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหา 
๒.๑๐ ผลการทดสอบภาคปฏิบัติ 

๓๐ 

 

 

 

๑.๑.๒.๒  วิธีคิดคะแนน … 
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    ๑.๑.๒.๒ วิธีคิดคะแนน ให้ครูฝึกทหาร หรือผู้ที่รับผิดชอบการประเมินค่า
ท้าการประเมินคุณลักษณะส่วนบุคคล ด้านความรู้ความสามารถวิชาชีพทหาร จากคะแนนทดสอบภาคทฤษฎี
น้้าหนัก ๒๐ คะแนน และภาคปฏิบัติน้้าหนัก ๓๐ คะแนน จากการทดสอบการฝึกปฏิบัติ การเฝ้าสังเกตพฤติกรรม 
และประเมินผลการฝึกปฏิบัติ ในหัวข้อการฝึกอบรมของภาคการฝึกทหาร ตามหลักสูตรการฝึกศึกษาวิชาทหาร
ของโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช โดยใช้ใบแบบประเมินค่าคุณลักษณะส่วนบุคคล ด้านความรู้
ความสามารถวิชาชีพทหาร 
    ๑.๑.๒.๓ เกณฑ์การให้คะแนนการทดสอบภาคปฏิบัติในใบแบบการประเมนิ
แบ่งออกเป็น ๔ ระดับ คือ     
     ดีมาก มีค่าเท่ากบั ๓ 
     ดี ” ๒ 
     ปานกลาง  ” ๑ 
     ไม่ผ่าน ” ๐ 
    ๑.๑.๒.๔ กองวิชาทหาร โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 
เป็นหน่วยรับผิดชอบการประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
 
 

แบบประเมินค่า... 
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แบบประเมินค่าคุณลักษณะส่วนบุคคล ด้านความรู้ความสามารถวิชาชีพทหาร 
นักเรียนนายเรืออากาศ ช้ันปีที่ ................ 

ล้า
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หมายเหต ุ

๑. นนอ. ..........................               
๒. นนอ. ..........................               
๓. นนอ. ..........................               
๔. นนอ. ..........................               
๕. นนอ. ..........................               
๖. นนอ. ..........................               
๗. นนอ. ..........................               
๘. นนอ. ..........................               
๙. นนอ. ..........................               

๑๐. นนอ. ..........................               
๑๑. นนอ. ..........................               
๑๒. นนอ. ..........................               
๑๓. นนอ. ..........................               
๑๔. นนอ. ..........................               
๑๕. นนอ. ..........................               

หมายเหต ุเกณฑ์คะแนนทดสอบภาคปฏิบัต ิ
                คะแนน  ๓  =  ดีมาก  /  ๒  =  ดี   /  ๑   =  ปานกลาง  /   ๐  =  ไม่ผ่าน 
 
       (ลงช่ือ) ......................................................... 
       (ต้าแหน่ง) ..................................................... 
             ผู้ประเมิน 
 
 

๑.๒  ด้านความรู้... 



- ๔ - 
 
  ๑.๒ ด้านความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ น้้าหนักคะแนน ๕๐ คะแนน มีหลักเกณฑ์
การประเมิน และแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
    ๑.๒.๑ การคิดคะแนนให้คิดจากผลการทดสอบระดับความเข้าใจภาษาอังกฤษ 
ของศูนย์ภาษา กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ซึ่งก้าหนดให้มีการทดสอบในภาคต้นของทุกปีการศึกษา และคะแนนวิชา
ภาษาอังกฤษตามหลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชจากการศึกษาในช้ันเรยีน ดงันี ้
     ๑.๒.๑.๑ การคิดคะแนนของนักเรียนนายเรืออากาศ ช้ันปีที่ ๑ - ๔ ให้คิด
จากผลการทดสอบระดับความเข้าใจภาษาอังกฤษ ของศูนย์ภาษา กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ และคะแนนวิชา
ภาษาอังกฤษตามหลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชจากการศึกษาในช้ันเรยีน
     ๑.๒.๑.๒  การคิดคะแนนของนักเรียนนายเรืออากาศ ช้ันปีที่ ๕ ให้คิดจากผล
การทดสอบระดับความเข้าใจภาษาอังกฤษ ของศูนย์ภาษา กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เท่านั้น 
    ๑.๒.๒ วิธีคิดคะแนน 
  ๑.๒.๒.๑ การคิดคะแนนของนักเรียนนายเรืออากาศ ช้ันปีที่ ๑ - ๔ ให้น้าคะแนน
จากผลการทดสอบระดับความเข้าใจภาษาอังกฤษ ของศูนย์ภาษา กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ คูณด้วย ๐.๒๕ 
และผลคะแนนวิชาภาษาอังกฤษตามหลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 
จากการศึกษาในช้ันเรียน คูณด้วย ๖.๒๕ คิดเป็นคะแนนที่ประเมินค่า 
  ตัวอย่าง สมมติให้ นักเรียนนายเรืออากาศ สอบได้คะแนนจากผลการสอบ
ระดับความเข้าใจภาษาอังกฤษ ๘๐ คะแนน และได้คะแนนภาษาอังกฤษเฉลี่ยในปีนั้น ๓.๕ สามารถค้านวณได้ ดังนี้ 
  ค้านวณคะแนนประเมินค่า  = (๘๐ x ๐.๒๕) + (๓.๕ x ๖.๒๕) = ๔๑.๘๘ 
  คิดเป็นคะแนนประเมินค่า  = ๔๑.๘๘ คะแนน 
  ๑.๒.๒.๒ การคิดคะแนนของนักเรียนนายเรืออากาศ ช้ันปีที่ ๕ ให้น้าคะแนน
จากผลการทดสอบระดับความเข้าใจภาษาอังกฤษ ของศูนย์ภาษา กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ คูณด้วย ๐.๕ 
คิดเป็นคะแนนที่ประเมินค่า 
  ตัวอย่าง สมมติให้ นักเรียนนายเรืออากาศ สอบได้คะแนนจากผลการทดสอบ
ระดับความเข้าใจภาษาอังกฤษ ๘๐ คะแนน สามารถค้านวณได้ ดังนี้ 
   ค้านวณคะแนนประเมินค่า  = (๘๐ x ๐.๕) = ๔๐ 
  คิดเป็นคะแนนประเมินค่า   = ๔๐ คะแนน  
    ๑.๒.๓ กองการศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เป็นหน่วย
รับผิดชอบการประเมิน 
  ๑.๓ ด้านคุณลักษณะผู้น้าทหาร น้้าหนักคะแนน ๕๐ คะแนน มีหลักเกณฑ์การประเมิน 
และแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
    ๑.๓.๑ ก้าหนดหัวข้อองค์ประกอบคุณลักษณะส่วนบุคคลด้านคุณลักษณะผู้น้าทหาร
ในการประเมิน ๑๐ หัวข้อ ดังนี้ 
     ๑.๓.๑.๑ มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
     ๑.๓.๑.๒ ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบวินัยทหาร และกฎเกณฑ์สังคม 
     ๑.๓.๑.๓ มีความจริงใจ ซื่อสัตย์ สุจริต ไม่พูดปด ไม่คดโกง  
     ๑.๓.๑.๔ มีความเสียสละเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม  
      
 
 

 
๑.๓.๑.๕  มีความรับผิดชอบ… 
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     ๑.๓.๑.๕ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และผลจากการกระท้าของตนเอง 
     ๑.๓.๑.๖ มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้ประสบ
ผลส้าเร็จ 
     ๑.๓.๑.๗ มีความตื่นตัว กระตือรือร้น และทันต่อสถานการณ์ 
     ๑.๓.๑.๘ มีพลังในทางสร้างสรรค์ กล้าคิด และกล้าตัดสินใจ 
     ๑.๓.๑.๙ มีบุคลิกลักษณะองอาจ ผึ่งผาย และสง่างาม 
     ๑.๓.๑.๑๐ กระท้าตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่น 
    ๑.๓.๒ เกณฑ์การให้คะแนน ในใบแบบประเมินคุณลักษณะส่วนบุคคล แบ่งออก 
เป็น ๕ ระดับ คือ 
     มากที่สุด มีค่าเท่ากับ ๕ 
     มาก ” ๔ 
     ปานกลาง ” ๓ 
     น้อย ” ๒ 
     น้อยที่สุด ” ๑  
    ๑.๓.๓ การประเมินคุณลักษณะส่วนบุคคลด้านคุณลักษณะผู้น้าทหาร ใช้วิธีการ
ประเมินค่าจากเก็บสถิติในการปฏิบัติหน้าที่จากภารกิจที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
ร่วมกับการเฝ้าสังเกตพฤติกรรมอันเป็นลักษณะนิสัยรายบุคคลของนักเรียนนายเรืออากาศ และก้าหนดให้ 
มีการประเมินเป็นประจ้าทุกภาคการศึกษา โดยใช้ใบแบบประเมินคุณลักษณะส่วนบุคคลด้านคุณลกัษณะผูน้า้ทหาร 
    ๑.๓.๔ กรมนักเรียนนายเรืออากาศรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรืออากาศ 
นวมินทกษัตริยาธิราช เป็นหน่วยรับผิดชอบการประเมิน   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมิน... 
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แบบประเมินคุณลักษณะส่วนบุคคลด้านคุณลักษณะผู้น้าทหาร 
นักเรียนนายเรืออากาศช้ันปีที ่………… 

ล้า
ดับ
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๑. นนอ. ............................            
๒. นนอ. ............................            
๓. นนอ. ............................            
๔. นนอ. ............................            
๕. นนอ. ............................            
๖. นนอ. ............................            
๗. นนอ. ............................            
๘. นนอ. ............................            
๙. นนอ. ............................            

๑๐. นนอ. ............................            
๑๑. นนอ. ............................            
๑๒. นนอ. ............................            
๑๓. นนอ. ............................            
๑๔. นนอ. ............................            

หมายเหต ุคะแนน  ๕ = มากทีสุ่ด   ๔ = มาก   ๓ = ปานกลาง   ๒ = น้อย   ๑ = น้อยที่สุด 

       (ลงช่ือ) ..................................................... 
       (ต้าแหน่ง) ................................................ 
            ผู้ประเมิน 

 

๑.๔  ด้านความประพฤติ ... 



- ๗ - 
 
  ๑.๔ ด้านความประพฤติ คุณธรรมจริยธรรม และการสร้างช่ือเสียงให้โรงเรียนนายเรืออากาศ 
นวมินทกษัตริยาธิราช น้้าหนักคะแนน ๕๐ คะแนน มีหลักเกณฑ์การประเมิน และแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
    ๑.๔.๑ ค่าคะแนนความประพฤติ คุณธรรมจริยธรรม ๓๐ คะแนน จะพิจารณาจาก
ผลการตัดคะแนนความประพฤติของนักเรียนนายเรืออากาศในแต่ละปี โดยให้น้าคะแนนความประพฤติที่ถูกตัด
หารด้วย ๒ แล้วน้าไปลบออกจากคะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน ให้ถือเป็นคะแนนการประเมินค่า ในกรณีที่ถูกตัดคะแนน
ความประพฤติตั้งแต่ ๖๐ คะแนนข้ึนไป ให้ถือว่าได้คะแนนการประเมินค่าเท่ากับศูนย์ 
    ๑.๔.๒ ค่าคะแนนการสร้างช่ือเสียงให้สถาบัน ๒๐ คะแนน ให้พิจารณาจากผลของ
การบ้าเพ็ญประโยชน์และการประกอบคุณงามความดี ซึ่งเป็นการสร้างช่ือเสียงให้กับโรงเรียนนายเรืออากาศ  
นวมินทกษัตริยาธิราชในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งของกิจกรรมนักเรียนนายเรืออากาศ ดังนี้ 
     ๑.๔.๒.๑ การเข้าร่วมกิจกรรมชมรมกีฬาประเพณีโรงเรียนทหาร - ต้ารวจ 
ได้แก่ ชมรมรักบี้ ชมรมฟุตบอล ชมรมบาสเกตบอล และชมรมกรีฑา 
     ๑.๔.๒.๒ การเข้าร่วมกิจกรรมชมรมกีฬาสถาบันอุดมศึกษานอกเหนือจาก
ข้อ ๑.๔.๒.๑ ได้แก่ ชมรมเทนนิส ชมรมกีฬาฟันดาบ ชมรมกอล์ฟ ชมรมว่ายน้้า และชมรมยิงปืนอัดลม 
     ๑.๔.๒.๓ การเข้าร่วมกิจกรรมชมรม ที่เป็นการบ้าเพ็ญประโยชน์และ
ประกอบคุณความดี ซึ่งเป็นการสร้างช่ือเสียงให้โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ได้แก่ ชมรมค่าย
อาสาพัฒนาชมรมพุทธศาสน์ ชมรมการแสดงท่าอาวุธประกอบดนตรี ชมรมดนตรีไทย ชมรมดุริยางค์ และ
ชมรมดนตรีสากล เป็นต้น 
     ๑.๔.๒.๔ การได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของโรงเรียนนายเรืออากาศ 
นวมินทกษัตริยาธิราชเข้าประกวด หรือแข่งขันกิจกรรม ซึ่งเป็นการสร้างช่ือเสียงให้โรงเรียนนายเรืออากาศ  
นวมินทกษัตริยาธิราช 
     ๑.๔.๒.๕ การปฏิบัติหน้าที่ถวายพระเกียรติในภารกิจของหน่วยเฉพาะกิจ
ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ ๙๐๔ กรมนักเรียนนายเรืออากาศรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรืออากาศ  
นวมินทกษัตริยาธิราช   
    ๑.๔.๓ การคิดคะแนนให้ใช้การเทียบเคียงจากตาราง ดังนี้ 

หัวข้อ 
การสร้างช่ือเสียงให ้

โรงเรียนนายเรืออากาศ 
นวมินทกษัตริยาธิราช 

คะแนนประเมินค่า 
เป็นตัวแทน ๑๐ คะแนน มีผลงาน ๑๐ คะแนน 

๑. การเป็นนักกีฬาตัวแทนของโรงเรียน
เข้าแข่งขันกีฬาระดับอุดมศึกษา 
กีฬากองทัพ หรือสูงกว่า 

- ได้รับเลือกให้ลงแข่งขันเป็น 
 นักกีฬาตัวจริง 

- ชนะเลิศการแข่งขันหรือได้รับ 
 คัดเลือกเข้าแข่งขันในระดับชาต ิ

๒. การเข้าร่วมกิจกรรมหรือเป็นตัวแทน
ของโรงเรียน เข้าประกวดหรือแข่งขัน
กิจกรรมในระดบัอุดมศึกษาหรือสงูกว่า 

- เข้าร่วมกิจกรรมหรือเป็น 
 ตัวแทนเข้าประกวด หรือ 
 ร่วมการแข่งขันเป็นตัวจริง 

- ชนะเลิศการแข่งขันหรือได้รับ 
 การคัดเลือกเข้าประกวด หรือ 
 แข่งขันในระดับชาติ 

๓. การบ้าเพ็ญประโยชน์ และประกอบ    
คุณงามความดี ที่ได้รับการประกาศ 
เกียรติคุณ หรือได้รับเกียรติบัตร 

- ระดับภายในโรงเรียน 
 นายเรืออากาศ 
 นวมินทกษัตริยาธิราช 

- ระดับทีสู่งกว่าโรงเรียน 
 นายเรืออากาศ 
 นวมินทกษัตริยาธิราช 

๔. การปฏิบัตหิน้าที่ถวายพระเกียรต ิ
ในภารกิจของหน่วยเฉพาะกจิ 
ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ ๙๐๔ 

- นักเรียนนายเรืออากาศ  
 ที่เข้าฝึกและปฏิบัติหน้าที่ยาม
 รักษาการณ์เขตพระราชฐาน 

-  นักเรียนนายเรืออากาศที่ท้า
 หน้าที่กล่าวถวายรายงาน 

๑.๔.๔  กรมนักเรียน... 



- ๘ - 
 

    ๑.๔.๔ กรมนักเรียนนายเรืออากาศรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรืออากาศ 
นวมินทกษัตริยาธิราช เป็นหน่วยรับผิดชอบการประเมินค่าและให้กรอกข้อมูลในใบแบบ ดังนี้ 
 

แบบประเมินคุณลักษณะส่วนบุคคลด้านความประพฤติ คุณธรรมจริยธรรม 
และการสร้างช่ือเสียงให้สถาบัน 

นักเรียนนายเรืออากาศช้ันปีที ่……… 

ล้าดับ ช่ือ  -  สกุล 

ความ 
ประพฤติ
คุณธรรม

จรยิธรรม (๓๐) 

การสร้างช่ือเสียงใหส้ถาบัน 
คะแนน

รวม (๕๐) หมายเหต ุเป็นตัวแทน 
(๑๐) 

ผลงาน 
(๑๐) 

๑ นนอ. ............................      

๒ นนอ. ............................      

๓ นนอ. ............................      

๔ นนอ. ............................      

๕ นนอ. ............................      

๖ นนอ. ............................      

๗ นนอ. ............................      

๘ นนอ. ............................      

๙ นนอ. ............................      

๑๐ นนอ. ............................      

๑๑ นนอ. ............................      

๑๒ นนอ. ............................      

๑๓ นนอ. ............................      

๑๔ นนอ. ............................      

๑๕ นนอ. ............................      
 
        (ลงช่ือ) ............................................................... 
        (ต้าแหน่ง) ........................................................... 
                ผู้ประเมิน 
 
 
 
 
 

 
 

๑.๕  ด้านสมรรถภาพ... 



- ๙ - 
 
  ๑.๕ ด้านสมรรถภาพร่างกาย น้้าหนักคะแนน ๕๐ คะแนน มีหลักเกณฑ์การประเมิน 
และแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
    ๑.๕.๑ ให้คิดคะแนนจากการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ซึ่งก้าหนดให้มีการทดสอบ
ทุกภาคการศึกษา รวมปีละ ๒ ครั้ง  
    ๑.๕.๒ กองพลศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เป็นหน่วยรับผิดชอบ
การประเมินโดยใช้เกณฑ์การทดสอบตามตาราง ดังนี้ 
 

ตารางเกณฑ์ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 
นักเรียนนายเรืออากาศ ช้ันปีที่  .......... 

 
ดึงข้อ ลุก - นั่ง ๒ นาที ดันพื้น ๒ นาที ว่ิง ๒,๐๐๐ เมตร ว่ายน้้า ๕๐ เมตร รวม

คะแนน
ประเมิน ครั้ง คะแนน ครั้ง คะแนน ครั้ง คะแนน นาที คะแนน วินาที คะแนน 

≥ ๑๖ ๑๐ ≥ ๗๒ ๑๐ ≥ ๖๐ ๑๐ ๗ : ๑๕ ๑๐ ๓๔ ๑๐  
 
 

๑๕ ๙ ๖๙ - ๗๑ ๙ ๕๕ - ๕๙ ๙ ๘ : ๑๐ ๙ ๓๙ ๙ 
๑๔ ๘ ๖๖ - ๖๘ ๘ ๕๐ - ๕๔ ๘ ๘ : ๕๕ ๘ ๔๔ ๘ 
๑๓ ๗ ๖๓ - ๖๕ ๗ ๔๕ - ๔๙ ๗ ๙ : ๔๕ ๗ ๔๙ ๗ 
๑๒ ๖ ๖๐ - ๖๒ ๖ ๔๐ - ๔๔ ๖ ๑๐ : ๓๕ ๖ ๕๔ ๖ 
๑๑ ๕ ๕๗ - ๕๙ ๕ ๓๕ - ๓๙ ๕ ๑๑ : ๑๕ ๕ ๕๙ ๕ 
๑๐ ๔ ๕๔ - ๕๖ ๔ ๓๐ - ๓๔ ๔ ๑๒ : ๑๐ ๔ ๖๔ ๔ 
๙ ๓ ๕๑ - ๕๓ ๓ ๒๕ - ๒๙ ๓ ๑๒ : ๕๕ ๓ ๖๙ ๓ 
๘ ๒ ๔๘ - ๕๐ ๒ ๒๐ - ๒๔ ๒ ๑๓ : ๓๕ ๒ ๗๔ ๒ 
๗ ๑ ๔๕ - ๔๗ ๑ ๑๕ - ๑๙ ๑ ๑๔ : ๑๕ ๑ ๗๙ ๑ 

๑ - ๖ ๐ < ๔๕ ๐ < ๑๕ ๐ > ๑๔ : ๑๕ ๐ > ๗๙ ๐ 
 

        (ลงช่ือ) ...........................................................  
                  กรรมการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๕.๓  ถ้ามี... 



-  ๑๐  - 
 
    ๑.๕.๓ ถ้ามีการพัฒนาสมรรถภาพร่างกายเพิ่มข้ึนในปีเดียวกัน จะได้คะแนนเพิ่มเติม
ในสัดส่วนร้อยละ ๕ จากคะแนนทดสอบร่างกายรวมทั้งหมด   

 ๒. การประเมินองค์ประกอบหลักของบุคคลของโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 
จะกระท้าทุกปีการศึกษา และเก็บบันทึกผลคะแนนไว้ ดังนี้ 
  ๒.๑ นักเรียนนายเรืออากาศช้ันปีที่ ๕ ให้คิดคะแนนจนถึงจบการศึกษาภาคต้น 
  ๒.๒ นักเรียนนายเรืออากาศที่ตกซ้้าช้ัน ให้คิดคะแนนในปีที่ผ่านการศึกษา 
  ๒.๓ นักเรียนนายเรืออากาศที่ทางราชการส่งไปศึกษา ณ สถานศึกษาอื่นในต่างประเทศ
คุณวุฒิไม่ต่้ากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า แต่ไม่ส้าเร็จการศึกษาและไม่สามารถบรรจุเข้ารับราชการได้ แล้ว
กลับมาศึกษาต่อที่โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชโดยเทียบช้ันปี ให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมจาก 
ทุกช้ันปีที่ผ่านการศึกษา  

 ๓. การประเมินองค์ประกอบหลักของบุคคลของโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 
ส้าหรับการคัดเลือกเป็นศิษย์การบิน ให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมจากทุกช้ันปีที่ผ่านการศึกษา ตามตารางบันทึกผล
การประเมินองค์ประกอบหลักของบุคคลของโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ดังนี้ 

 
ตารางบันทึกผลการประเมินองค์ประกอบหลักของบุคคลของโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 

ล้าดับที ่ ยศ - ช่ือ 
คะแนนประเมินองค์ประกอบหลักของบุคคล คะแนนเฉลี่ย 

(๓๕๐ คะแนน) ช้ันปีที่ ๑ ช้ันปีที่ ๒ ช้ันปีที่ ๓ ช้ันปีที่ ๔ ช้ันปีที่ ๕ 

๑. นนอ. .........................       
๒. นนอ. .........................       
๓. นนอ. .........................       
๔. นนอ. .........................       
๕. นนอ. .........................       
... ...       
... ...       
... ...       
... ...       

         
        (ลงช่ือ) ........................................................... 
        (ต้าแหน่ง) ...................................................... 
 
 ๔. กองยุทธการและการข่าว กองบัญชาการ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 
เป็นหน่วยรับผิดชอบในการบันทึกผลการประเมินองค์ประกอบหลักของบุคคลของโรงเรียนนายเรืออากาศ 
นวมินทกษัตริยาธิราชในแต่ละปี   

 ๕. คณะอนุกรรมการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช รายงานผลการประเมิน
องค์ประกอบหลักของบุคคลของโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช โดยเรียงล้าดับตามคะแนนที่ได้
จากมากไปหาน้อย ต่อเลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกศิษย์การบินของกองทัพอากาศ เพื่อสรุปผลน้าเรียน
ประธานกรรมการคัดเลือกศิษย์การบินของกองทัพอากาศ  
 



ผนวก ฉ 
ประกอบระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการคัดเลือกศิษย์การบินของกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๖๓ 

 

  การก าหนดจ านวนโควตาของนักเรียนนายเรืออากาศกับนักเรียนนายเรืออากาศส าเร็จ
การศึกษาจากต่างประเทศ ที่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบตามกรรมวิธีการคัดเลือกศิษย์การบินทุกข้ันตอน ซึ่งมีคุณสมบัติ
ครบตามระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการคัดเลือกศิษย์การบินของกองทัพอากาศ พ .ศ.๒๕๖๓ เปรียบเทียบ 
กับจ านวนความต้องการศิษย์การบินในปีนั้น การคิดคะแนนรวม การจัดล าดับคะแนน การจัดรุ่นเข้าเป็นศิษย์การบิน 
การจัดล าดับส ารอง และการเรียกล าดับส ารอง 

 ๑. ตัวอย่าง แสดงการก าหนดจ านวนโควตาของนักเรียนนายเรืออากาศกับนักเรียนนายเรืออากาศ
ส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ที่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบตามกรรมวิธีการคัดเลือกศิษย์การบินทุกขั้นตอน 
ซึ่งมีคุณสมบัติครบตามระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการคัดเลือกศิษย์การบินของกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๖๓ 
โดยเปรียบเทียบกับจ านวนความต้องการศิษย์การบิน 
  สมมติให้กองทัพอากาศต้องการศิษย์การบิน จ านวน ๑๐ คน โดยมีผู้ที่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบ
ตามกรรมวิธีการคัดเลอืกศิษย์การบนิทุกข้ันตอน แบ่งเป็น นักเรียนนายเรืออากาศ จ านวน ๑๒ คน และนักเรียน
นายเรืออากาศส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จ านวน ๓ คน ซึ่งมีคุณสมบัติครบตามระเบียบกองทัพอากาศ
ว่าด้วยการคัดเลือกศิษย์การบินของกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๖๓ เมื่อน ามาคิดจ านวนโควตาของนักเรียนนายเรืออากาศ
กับนักเรียนนายเรืออากาศส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ เปรียบเทียบกับจ านวนความต้องการศิษย์การบิน
ในปีนี้แล้ว ค านวณจ านวนโควตาได้ดังนี้ 
  ๑.๑ การค านวณจ านวนโควตาของนักเรียนนายเรืออากาศที่เป็นศิษย์การบิน  
= จ านวนศิษย์การบินที่ต้องการ x จ านวนนักเรียนนายเรืออากาศที่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบ 
    จ านวนผู้สมัครทั้งหมดที่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบ 

=  ๑๐ x ๑๒ = ๘ คน 
   
  ๑.๒ การค านวณจ านวนโควตาของนักเรียนนายเรืออากาศส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
ที่เป็นศิษย์การบิน 
= จ านวนศิษย์การบินที่ต้องการ x จ านวนนักเรียนนายเรืออากาศส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศที่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบ 

                                    จ านวนผู้สมัครทั้งหมดที่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบ          

= ๑๐ x ๓ =  ๒ คน 
  

หมายเหต:ุ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าการใช้ประโยชน์ก าลังพล การค านวณจ านวนโควตาหากมีเศษ ให้พิจารณาปัดเศษ
ให้แก่จ านวนโควตาของนักเรียนนายเรืออากาศที่เป็นศิษย์การบิน 

  ดังนั้น จ านวนโควตาของนักเรียนนายเรืออากาศกับนักเรียนนายเรืออากาศส าเร็จการศึกษา
จากต่างประเทศ ที่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบตามกรรมวิธีการคัดเลือกศิษย์การบินทุกขั้นตอน ซึ่งมีคุณสมบัติครบ
ตามระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการคัดเลือกศิษย์การบินของกองทัพอากาศ พ .ศ.๒๕๖๓ โดยเปรียบเทียบ 
กับจ านวนความต้องการศิษย์การบินคือ ๘ : ๒  
 
 
 

๒.  ตัวอย่าง ... 
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 ๒. ตัวอย่าง แสดงคะแนนการประเมินองค์ประกอบหลักของบุคคล ๕ ด้าน การทดสอบ
จิตวิทยาการบิน และการทดสอบองค์ประกอบด้านสติปญัญาไหวพริบและวิภาววิสัยของนักเรยีนนายเรอือากาศ
ที่ก าลังศึกษาในปีการศึกษาสุดท้าย เฉพาะผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นศิษย์การบินที่ผ่านการตรวจร่างกาย
จากสถาบันเวชศาสตร์การบิน จ านวน ๑๘ คน โดยเรียงรายช่ือตามอักษรตั้งแต่ ก ถึง ต ดังแสดงตามตารางที่ ๑ 

นักเรียน 
นายเรือ
อากาศ 

การประเมิน
องค์ประกอบหลัก 
ของบุคคล ๕ ด้าน 

การทดสอบจิตวิทยาการบิน 
การทดสอบองค์ประกอบ 

ด้านสติปัญญาไหวพริบและวิภาววิสัย 

คะแนนรวม (๓๕๐) 
เชาวน์ 
(๑๐๐) 

บุคลิกภาพ 
(๑๐๐) 

ทักษะ 
(๑๐๐) 

รวม ผล 
สติปัญญา 
(๒๐๐) 

วิภาววิสัย 
(๑๐๐) 

ผล 
(๓๐๐) 

ก ๒๕๐ ๘๐ ๗๐ ๘๐ ๒๓๐ ผ่าน ผ่าน 
(๑๓๑) 

ผ่าน       
(๗๓) 

ผ่าน 
(๒๐๔) 

ข ๒๗๕ ๔๐ ๗๒ ๘๕ ๑๙๗ ผ่าน ผ่าน 
(๑๓๗) 

ผ่าน 
(๖๔) 

ผ่าน 
(๒๐๑) 

ค ๒๔๙ ๗๒ ๗๓ ๗๐ ๒๑๕ ผ่าน 
ไม่ผ่าน 
(๑๑๑) 

ผ่าน 
(๘๐) 

ผ่าน 
(๑๙๑) 

ง ๒๖๘ ๗๐ ๖๐ ๘๐ ๒๑๐ ผ่าน ไม่ผ่าน 
(๑๑๐) 

ไม่ผ่าน 
(๕๖) 

ไม่ผ่าน 
(๑๖๖) 

จ ๒๗๐ ๕๕ ๖๐ ๘๕ ๒๐๐ ผ่าน ไม่ผ่าน 
(๑๐๗) 

ไม่ผ่าน 
(๕๓) 

ไม่ผ่าน 
(๑๖๐) 

ฉ ๒๗๕ ๕๐ ๖๐ ๗๐ ๑๘๐ ผ่าน ไม่ผ่าน 
(๑๒๖) 

ผ่าน 
(๖๐) 

ผ่าน 
(๑๘๖) 

ช ๒๖๐ ๔๓ ๖๒ ๗๐ ๑๗๕ ผ่าน ผ่าน 
(๑๓๑) 

ผ่าน       
(๗๓) 

ผ่าน 
(๒๐๔) 

ซ ๒๗๑ ๔๕ ๔๕ ๖๕ ๑๕๕ ผ่าน ผ่าน 
(๑๓๗) 

ผ่าน 
(๖๔) 

ผ่าน 
(๒๐๑) 

ฌ ๒๗๐ ๕๐ ๔๕ ๖๕ ๑๖๐ ผ่าน ไม่ผ่าน 
(๑๑๑) 

ผ่าน 
(๘๐) 

ผ่าน 
(๑๙๑) 

ญ ๒๖๘ ๔๐ ๔๕ ๖๕ ๑๕๐ ผ่าน ไม่ผ่าน 
(๑๑๐) 

ไม่ผ่าน 
(๕๖) 

ไม่ผ่าน 
(๑๖๖) 

ฎ ๒๗๑ ๕๐ ๕๐ ๖๕ ๑๖๕ ผ่าน ไม่ผ่าน 
(๑๐๗) 

ไม่ผ่าน 
(๕๓) 

ไม่ผ่าน 
(๑๖๐) 

ฏ ๒๗๓ ๕๐ ๔๐ ๗๐ ๑๖๐ ผ่าน ไม่ผ่าน 
(๑๒๖) 

ผ่าน 
(๖๐) 

ผ่าน 
(๑๘๖) 

ฐ ๒๗๖ ๕๐ ๕๐ ๘๐ ๑๘๐ ผ่าน ผ่าน 
(๑๓๑) 

ผ่าน       
(๗๓) 

ผ่าน 
(๒๐๔) 

ฑ ๒๗๘ ๖๐ ๖๕ ๗๕ ๒๐๐ ผ่าน ผ่าน 
(๑๓๗) 

ผ่าน 
(๖๔) 

ผ่าน 
(๒๐๑) 

ฒ ๒๘๕ ๖๐ ๖๕ ๘๕ ๒๑๐ ผ่าน 
ไม่ผ่าน 
(๑๑๑) 

ผ่าน 
(๘๐) 

ผ่าน 
(๑๙๑) 

ณ ๒๗๘ ๘๐ ๗๐ ๗๐ ๒๒๐ ผ่าน ไม่ผ่าน 
(๑๑๐) 

ไม่ผ่าน 
(๕๖) 

ไม่ผ่าน 
(๑๖๖) 

ด ๒๗๒ ๖๕ ๕๕ ๓๕ ๑๕๕ ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 
(๑๐๗) 

ไม่ผ่าน 
(๕๓) 

ไม่ผ่าน 
(๑๖๐) 

ต ๒๗๒ ๘๐ ๗๐ ๗๐ ๒๒๐ ผ่าน ไม่ผ่าน 
(๑๒๖) 

ผ่าน 
(๖๐) 

ผ่าน 
(๑๘๖) 

ตารางที่ ๑ คะแนนการประเมินองค์ประกอบหลักของบุคคล ๕ ด้าน การทดสอบจิตวิทยาการบิน และการทดสอบ
องค์ประกอบด้านสติปัญญาไหวพริบและวิภาววิสัยของนักเรียนนายเรืออากาศจ าแนกตามคะแนนที่ได้จากหน่วยต่าง ๆ  
 

๓.  ตัวอย่าง ... 
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  ๓.  ตัวอย่าง แสดงการคิดคะแนนรวมของนักเรียนนายเรืออากาศ (จากตารางที่ ๑) การคิดคะแนนรวม
ในส่วนของการประเมินองค์ประกอบหลักของบุคคล ๕ ด้าน ให้แปลงคะแนนรวมจากฐานเดิม ๓๕๐ เป็นฐาน
คะแนนรวม ๓๐๐ เพื่อให้เท่ากับฐานคะแนนรวมของการทดสอบจิตวิทยาการบิน และการทดสอบองค์ประกอบ
ด้านสติปัญญาไหวพริบและวิภาววิสัย แล้วน าผลที่ได้มาคิดคะแนนรวมตามสัดส่วนคะแนนที่ก าหนด โดยการประเมิน
องค์ประกอบหลักของบุคคล ๕ ด้าน คิดเป็นร้อยละ ๖๐ การทดสอบจิตวิทยาการบิน คิดเป็นร้อยละ ๒๐ และ
การทดสอบองค์ประกอบด้านสติปัญญาไหวพริบและวิภาววิสัย คิดเป็นร้อยละ ๒๐ ดังแสดงตามตารางที่ ๒  
โดยมีวิธีการค านวณ ดังนี้  
  ๓.๑ การค านวณคะแนนของการประเมินองค์ประกอบหลักของบคุคล ๕ ด้าน (คะแนนเต็ม ๑๘๐) 
 คะแนนการประเมินองค์ประกอบหลักของบุคคล ๕ ด้าน  =  (คะแนนที่ได้ x ๓๐๐) x ๐.๖ 
                                                                                 ๓๕๐ 
  ๓.๒ การค านวณคะแนนของการทดสอบจิตวิทยาการบิน (คะแนนเต็ม ๖๐) 
 คะแนนการทดสอบจิตวิทยาการบิน  =  คะแนนที่ได้ x ๐.๒ 
  ๓.๓ การค านวณคะแนนของการทดสอบองค์ประกอบด้านสติปัญญาไหวพริบและวิภาววิสัย 
(คะแนนเต็ม ๖๐)  
 คะแนนการทดสอบองค์ประกอบด้านสติปัญญาไหวพริบและวิภาววิสัย  =  คะแนนที่ได ้x ๐.๒ 
  ๓.๔ คะแนนรวม (คะแนนเต็ม ๓๐๐ คะแนน) = คะแนนของการประเมินองค์ประกอบหลัก
ของบุคคล ๕ ด้าน ตามข้อ ๓.๑ + คะแนนของการทดสอบจิตวิทยาการบิน ตามข้อ ๓.๒ + คะแนนของการทดสอบ
องค์ประกอบด้านสติปัญญาไหวพริบและวิภาววิสัย ตามข้อ ๓.๓ 

นักเรียน 

นายเรืออากาศ 

การประเมินองค์ประกอบหลัก 

ของบุคคล ๕ ด้าน 
การทดสอบจิตวิทยาการบิน 

การทดสอบองค์ประกอบ 

ด้านสติปัญญาไหวพริบและวิภาววิสัย คะแนน 

รวมทั้งหมด คะแนนรวมคดิเป็นร้อยละ ๖๐ 

(๑๘๐) 

คะแนนรวมคดิเป็น

ร้อยละ ๒๐ (๖๐) 
ผล 

คะแนนรวมคดิเป็น

ร้อยละ ๒๐ (๖๐) 
ผล 

ก ๑๒๘.๕๗ ๔๖ ผ่าน ๔๐.๘ ผ่าน ๒๑๕.๓๗ 
ข ๑๔๑.๔๓ ๓๙.๔ ผ่าน ๔๐.๒ ผ่าน ๒๒๑.๐๓ 
ค ๑๒๘.๐๖ ๔๓ ผ่าน ๓๘.๒ ผ่าน ๒๐๙.๒๖ 
ง ๑๓๗.๘๓ ๔๒ ผ่าน ๓๓.๒ ไม่ผ่าน ๒๑๓.๐๓ 
จ ๑๓๘.๘๖ ๔๐ ผ่าน ๓๒ ไม่ผ่าน ๒๑๐.๘๖ 
ฉ ๑๔๑.๔๓ ๓๖ ผ่าน ๓๗.๒ ผ่าน ๒๑๔.๖๓ 
ช ๑๓๓.๗๑ ๓๕ ผ่าน ๔๐.๘ ผ่าน ๒๐๙.๕๑ 
ซ ๑๓๙.๓๗ ๓๑ ผ่าน ๔๐.๒ ผ่าน ๒๑๐.๕๗ 
ฌ ๑๓๘.๘๖ ๓๒ ผ่าน ๓๘.๒ ผ่าน ๒๐๙.๐๖ 
ญ ๑๓๗.๘๓ ๓๐ ผ่าน ๓๓.๒ ไม่ผ่าน ๒๐๑.๐๓ 
ฎ ๑๓๙.๓๗ ๓๓ ผ่าน ๓๒ ไม่ผ่าน ๒๐๔.๓๗ 
ฏ ๑๔๐.๔ ๓๒ ผ่าน ๓๗.๒ ผ่าน ๒๐๙.๖๐ 
ฐ ๑๔๑.๙๔ ๓๖ ผ่าน ๔๐.๘ ผ่าน ๒๑๘.๗๔ 
ฑ ๑๔๒.๙๗ ๔๐ ผ่าน ๔๐.๒ ผ่าน ๒๒๓.๑๗ 
ฒ ๑๔๖.๕๗ ๔๒ ผ่าน ๓๘.๒ ผ่าน ๒๒๖.๗๗ 
ณ ๑๔๒.๙๗ ๔๔ ผ่าน ๓๓.๒ ไม่ผ่าน ๒๒๐.๑๗ 
ด ๑๓๙.๘๙ ๓๑ ไม่ผ่าน ๓๒ ไม่ผ่าน ๒๐๒.๘๙ 
ต ๑๓๙.๘๙ ๔๔ ผ่าน ๓๗.๒ ผ่าน ๒๒๑.๐๙ 

ตารางที่ ๒ แสดงการคิดคะแนนรวมของนักเรียนนายเรืออากาศตามสัดส่วนคะแนนที่ก าหนด 
 

๔.  ตัวอย่าง … 
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  ๔.   ตัวอย่าง แสดงการจัดล าดับคะแนนรวมของนักเรียนนายเรืออากาศที่ผ่านการตรวจสอบ
ทุกข้ันตอนและนักเรียนนายเรืออากาศที่ไม่ผ่านการตรวจสอบ (จากตารางที่ ๒) ดังแสดงตามตารางที่ ๓ 

ล าดับ นักเรียน 
นายเรืออากาศ 

คะแนน 
รวมทั้งหมด 

สรุปผลการทดสอบ
จิตวิทยาการบิน 

สรุปผลการทดสอบ
องค์ประกอบ 

ด้านสติปัญญาไหวพริบ
และวิภาววิสัย 

ผลการพิจารณา หมายเหตุ 

 ประเภท ๑ ผ่านการตรวจสอบทุกขั้นตอน 
๑ ฒ ๒๒๖.๗๗ ผ่าน ผ่าน ผ่าน  
๒ ฑ ๒๒๓.๑๗ ผ่าน ผ่าน ผ่าน  
๓ ต ๒๒๑.๐๙ ผ่าน ผ่าน ผ่าน  
๔ ข ๒๒๑.๐๓ ผ่าน ผ่าน ผ่าน  
๕ ฐ ๒๑๘.๗๔ ผ่าน ผ่าน ผ่าน  
๖ ก ๒๑๕.๓๗ ผ่าน ผ่าน ผ่าน  
๗ ฉ ๒๑๔.๖๓ ผ่าน ผ่าน ผ่าน  
๘ ซ ๒๑๐.๕๗ ผ่าน ผ่าน ผ่าน  
๙ ฏ ๒๐๙.๖ ผ่าน ผ่าน ผ่าน  

๑๐ ช ๒๐๙.๕๑ ผ่าน ผ่าน ผ่าน  
๑๑ ค ๒๐๙.๒๖ ผ่าน ผ่าน ผ่าน  
๑๒ ฌ ๒๐๙.๐๖ ผ่าน ผ่าน ผ่าน  

 ประเภท ๒ ไม่ผ่านเกณฑ์ 

๑ ณ ๒๒๐.๑๗ ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 
องค์ประกอบ
ไม่ผ่าน ๒ ด้าน 

๒ ง ๒๑๓.๐๓ ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 
องค์ประกอบ
ไม่ผ่าน ๒ ด้าน 

๓ จ ๒๑๐.๘๖ ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 
องค์ประกอบ
ไม่ผ่าน ๒ ด้าน 

๔ ฎ ๒๐๔.๓๗ ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 
องค์ประกอบ
ไม่ผ่าน ๒ ด้าน 

๕ ญ ๒๐๑.๐๓ ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 
องค์ประกอบ
ไม่ผ่าน ๒ ด้าน 

๖ ด ๒๐๒.๘๙ ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 
องค์ประกอบ
ไม่ผ่าน ๓ ด้าน 

ตารางที่ ๓  การเรียงล าดับตามคะแนนรวมของนักเรียนนายเรืออากาศที่ผ่านการตรวจสอบทุกขั้นตอน และ 
นักเรียนนายเรืออากาศที่ไม่ผ่านการตรวจสอบ 

 

 

 
๕.  ตัวอย่าง ... 
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 ๕. ตัวอย่าง แสดงการคิดคะแนนรวมของนักเรียนนายเรืออากาศส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ 
เฉพาะผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นศิษย์การบินที่ผ่านการตรวจร่างกายจากสถาบันเวชศาสตร์การบิน จ านวน ๖ คน 
ซึ่งไม่ได้รับการประเมินองค์ประกอบหลกัของบุคคล ๕ ด้าน ตามระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการคัดเลือกศิษย์การบิน
ของกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยน าผลคะแนนที่ได้จากการทดสอบจิตวิทยาการบินที่คิดเป็นร้อยละ ๕๐ และ
รวมกับผลคะแนนที่ได้จากการทดสอบองค์ประกอบด้านสติปัญญาไหวพริบและวิภาววิสัยที่คิดเป็นร้อยละ ๕๐ 
เช่นเดียวกัน (คะแนนรวม ๓๐๐ คะแนน) โดยสมมติให้ A B C D E และ F เป็นนักเรียนนายเรืออากาศส าเร็จ
การศึกษาจากต่างประเทศ ดังแสดงตามตารางที่ ๔ โดยมีวิธีการค านวณ ดังนี้ 
  ๕.๑ การค านวณคะแนนของการทดสอบจิตวิทยาการบิน มีวิธีค านวณ (คะแนนเต็ม ๑๕๐) 
 คะแนนการทดสอบจิตวิทยาการบิน  =  คะแนนที่ได ้x ๐.๕ 
  ๕.๒ การค านวณคะแนนของการทดสอบองค์ประกอบด้านสติปัญญาไหวพริบและวิภาววิสัย 
(คะแนนเต็ม ๑๕๐) 
 คะแนนของการทดสอบองค์ประกอบด้านสติปัญญาไหวพริบและวิภาววิสัย  =  คะแนนที่ได ้x ๐.๕ 
  ๕.๓ คะแนนรวม (คะแนนเต็ม ๓๐๐ คะแนน) = คะแนนของการทดสอบจิตวิทยาการบิน 
ตามข้อ ๕.๑ รวมกับคะแนนของการทดสอบองค์ประกอบด้านสติปัญญาไหวพริบและวิภาววิสัย ตามข้อ ๕.๒ 

ตารางที่ ๔  แสดงการคิดคะแนนรวมของนักเรียนนายเรืออากาศส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ โดยมีเฉพาะคะแนน
จากการทดสอบจิตวิทยาการบิน และการทดสอบองค์ประกอบด้านสติปัญญาไหวพริบและวิภาววิสัย 
 
 
 

 
๖.  ตัวอย่าง ... 

ชื่อ 

การทดสอบจิตวิทยาการบิน 
การทดสอบองค์ประกอบ 

ด้านสติปัญญาไหวพริบและวิภาววิสัย 

คะแนนรวมจาก 

การคิดร้อยละ ๕๐ 

ของคะแนนรวม 

แต่ละการทดสอบ 

(๓๐๐) 

เชาวน์

(๑๐๐) 

บุคลิกภาพ 

(๑๐๐) 

ทักษะ

(๑๐๐) 

รวม 

(๓๐๐) 

คิดสัดส่วน

คะแนน 

ร้อยละ ๕๐ 

สรุปผล 
สติปัญญา

(๒๐๐) 

วิภาววิสัย 

(๑๐๐) 

สรุปผล 

(๓๐๐) 

คิดสัดส่วน 

คะแนน 

ร้อยละ ๕๐ 

A ๕๒ ๖๓ ๘๐ ๑๙๕ ๙๗.๕ ผ่าน 
ผ่าน  

(๑๓๑) 

ผ่าน       

 (๗๓) 

ผ่าน 

(๒๐๔) 
๑๐๒ ๑๙๙.๕ 

B ๓๘ ๖๐ ๗๐ ๑๗๘ ๘๙ ไม่ผ่าน 
ผ่าน 

(๑๓๗) 

ผ่าน 

(๖๔) 

ผ่าน 

(๒๐๑) 
๑๐๐.๕ ๑๘๙.๕ 

C ๕๐ ๕๕ ๗๑ ๑๗๖ ๘๘ ผ่าน 
ไม่ผ่าน

(๑๑๑) 

ผ่าน 

(๘๐) 

ผ่าน 

(๑๙๑) 
๙๕.๕ ๑๘๓.๕ 

D ๕๕ ๓๕ ๗๐ ๑๖๐ ๘๐ ไม่ผ่าน 
ไม่ผ่าน 

(๑๑๐) 

ไม่ผ่าน 

(๕๖) 

ไม่ผ่าน 

(๑๖๖) 
๘๓ ๑๖๓ 

E ๗๕ ๖๕ ๖๐ ๒๐๐ ๑๐๐ ผ่าน 
ไม่ผ่าน

(๑๐๗) 

ไม่ผ่าน 

(๕๓) 

ไม่ผ่าน 

(๑๖๐) 
๘๐ ๑๘๐ 

F ๕๐ ๕๒ ๗๐ ๑๗๒ ๘๖ ผ่าน 
ไม่ผ่าน

(๑๒๖) 

ผ่าน 

(๖๐) 

ผ่าน 

(๑๘๖) 
๙๓ ๑๗๙ 
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  ๖.  ตัวอย่าง แสดงการจัดล าดับคะแนนรวมของนักเรียนนายเรืออากาศส าเร็จการศึกษา  
จากต่างประเทศที่ผ่านการตรวจสอบทุกขั้นตอน และนักเรียนนายเรืออากาศส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ 
ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบ (จากตารางที่ ๔) ดังแสดงตามตารางที่ ๕ 

ล าดับ 

นักเรียน 
นายเรืออากาศ 
ส าเร็จการศึกษา 
จากต่างประเทศ 

คะแนนรวมจากการคิด 
ร้อยละ ๕๐ ของคะแนน 
รวมแต่ละการทดสอบ 

(๓๐๐) 

สรุปผล 
การทดสอบ

จิตวิทยาการบิน 

สรุปผล 
การทดสอบ 
องค์ประกอบ 
ด้านสติปัญญา
ไหวพริบและ
วิภาววิสัย 

ผลการพิจารณา หมายเหตุ 

 ประเภท ๑ ผ่านการตรวจสอบทุกขั้นตอน 
๑ A ๑๙๙.๕ ผ่าน ผ่าน ผ่าน  
๒ C ๑๘๓.๕ ผ่าน ผ่าน ผ่าน  
๓ F ๑๗๙ ผ่าน ผ่าน ผ่าน  

 ประเภท ๒ ไม่ผ่านเกณฑ์ 

๑ B ๑๘๙.๕ ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 
องค์ประกอบไม่ผ่าน  

๑ ด้าน 

๒ E ๑๘๐ ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 
องค์ประกอบไม่ผ่าน  

๒ ด้าน 

๓ D ๑๖๓ ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 
องค์ประกอบไม่ผ่าน  

๓ ด้าน 

ตารางที่ ๕  การเรียงล าดับตามคะแนนรวมของนักเรียนนายเรืออากาศส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศที่ผ่าน
การตรวจสอบทุกข้ันตอน และนักเรียนนายเรืออากาศส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศที่ไม่ผ่านการตรวจสอบ 

 ๗. ตัวอย่าง แสดงการพิจารณาการคัดเลือกบุคคลที่จะเป็นศิษย์การบิน สมมติกองทัพอากาศ
ต้องการเพียง ๑๐ คน เมื่อพิจารณาตามจ านวนโควตาของนักเรียนนายเรืออากาศกับนักเรียนนายเรืออากาศส าเร็จ
การศึกษาจากต่างประเทศ ที่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบตามกรรมวิธีการคัดเลือกศิษย์การบินทุกข้ันตอน 
ซึ่งมีคุณสมบัติครบตามระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการคัดเลือกศิษย์การบินของกองทัพอากาศ พ .ศ.๒๕๖๓ 
โดยเปรียบเทียบกับจ านวนความต้องการศิษย์การบินคือ ๘ : ๒ โดยน านักเรียนนายเรืออากาศ จัดเรียงเป็นล าดับต้น 
และนักเรียนนายเรอือากาศส าเรจ็การศึกษาจากต่างประเทศ จัดเรียงเปน็ล าดับต่อไปจนครบตามจ านวนศิษย์การบนิ
ที่กองทัพอากาศต้องการ ดังแสดงตามตารางที่ ๖ 

ล าดับ นักเรียนนายเรืออากาศ 
๑ ฒ 
๒ ฑ 
๓ ต 
๔ ข 
๕ ฐ 
๖ ก 
๗ ฉ 
๘ ซ 
๙ A 

๑๐ C 
ตารางที่ ๖  การพิจารณาการคัดเลือกบุคคลที่จะเป็นศิษย์การบิน ตามจ านวนที่กองทัพอากาศต้องการ 

๘.  ตัวอย่าง … 
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 ๘. ตัวอย่าง แสดงการจัดรุ่นเข้าเป็นศิษย์การบิน ในกรณีที่ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็น  
ศิษย์การบิน ซึ่งผ่านเกณฑ์การตรวจสอบตามกรรมวิธีการคัดเลือกศิษย์การบินทุกขั้นตอน และมีคุณสมบัติครบ
ตามระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการคัดเลือกศิษย์การบินของกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นนักเรียนนายเรืออากาศ
และนักเรียนนายเรืออากาศส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ให้น าการจัดล าดับจากตารางที่ ๖ มาจัดแบ่งครึ่ง
เป็น ๒ กลุ่ม ล าดับเลขค่ีเป็นศิษย์การบิน รุ่นที่ ๑ และล าดับเลขคู่เป็นศิษย์การบิน รุ่นที่ ๒ ดังแสดงตามตารางที่ ๗ 

รุ่นที่ ๑ รุ่นที่ ๒ 
ล าดับ นักเรียนนายเรืออากาศ ล าดับ นักเรียนนายเรืออากาศ 

๑ ฒ ๒ ฑ 
๓ ต ๔ ข 
๕ ฐ ๖ ก 
๗ ฉ ๘ ซ 

๙ A ๑๐ C 

ตารางที่ ๗  การจัดรุ่นเข้าเป็นศิษย์การบิน ในกรณีที่มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นศิษย์การบิน ซึ่งผ่านเกณฑ์
การตรวจสอบตามกรรมวิธีการคัดเลือกศิษย์การบินทุกข้ันตอน และมีคุณสมบัติครบตามระเบียบกองทัพอากาศ
ว่าด้วยการคัดเลือกศิษย์การบินของกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นนักเรียนนายเรืออากาศและนักเรียนนายเรืออากาศ
ส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ 

 ๙. ตัวอย่าง แสดงการจัดล าดับคะแนนผู้ที่ ได้รับการคัดเลือกเป็นล าดับส ารอง ดังแสดง 
ตามตารางที่ ๘ และ ๙ 

ล าดับส ารอง นักเรียนนายเรืออากาศ 
๑ ฏ 
๒ ช 
๓ ค 
๔ ฌ 

ตารางที่ ๘  การจัดล าดับคะแนนผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกเป็นล าดับส ารองของนักเรียนนายเรืออากาศ 
 

ล าดับส ารอง นักเรียนนายเรืออากาศส าเรจ็การศึกษา 
จากต่างประเทศ 

๑ F 

ตารางที่ ๙  การจัดล าดับคะแนนผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นล าดับส ารองของนักเรียนนายเรืออากาศส าเร็จ
การศึกษาจากต่างประเทศ 

 ๑๐.  ตัวอย่าง แสดงหากผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์การบิน มีการสละสิทธ์ิในกลุ่มนักเรียน
นายเรืออากาศ หรือกลุ่มนักเรยีนนายเรืออากาศส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ให้เรียกล าดับส ารองในล าดับแรก
ของกลุ่มดังกล่าวทดแทนก่อน เว้นแต่ในกลุ่มนั้น ๆ ไม่มีการจัดล าดับส ารองหรือล าดับส ารองมีไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการ ก็ให้เรียกผู้ได้ล าดับส ารองในล าดับแรกของอีกกลุ่มหนึ่งทดแทนได้ต่อไป ดังแสดงตามตารางที่ ๑๐ 
  สมมตนิักเรียนนายเรืออากาศส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศมีการสละสิทธ์ิ ๒ คน การเรียก
ล าดับส ารองในกลุม่นักเรยีนนายเรืออากาศส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศมีเพียง ๑ คน ไม่เพียงพอต่อการทดแทน
ผู้สละสิทธ์ิดังกล่าว จึงให้เรียกล าดับส ารองในกลุ่มนักเรียนนายเรืออากาศ ๑ คน (ฏ) เพื่อทดแทนผู้สละสิทธ์ิให้ครบ 
จ านวน ๒ คน ต่อไป  



ผนวก ช 
ประกอบระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการคัดเลือกศิษย์การบินของกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๖๓ 

 

ใบสมัครเข้ารบัการคัดเลอืกเป็นศิษย์การบินของกองทพัอากาศ 

 

เขียนที่ ………………………………………. 
วันที่ ….…. เดือน …….…………… พุทธศักราช …………. 

เรียน เจ้ากรมก าลังพลทหารอากาศ 

  ข้าพเจ้ามีความประสงค์สมัครเข้าเป็นศิษย์การบินของกองทัพอากาศ และข้าพเจ้าขอรับรองว่า
ข้อความที่กล่าวในใบสมัครนี้เป็นความจริงทุกประการ 

  ข้อ ๑ ข้าพเจ้า ……………….………......…… หมายเลขประจ าตัวประชาชน...................................
เกิดวันที่ …..... เดือน ..…………. พุทธศักราช ……..….อายุ ……..… ปี ต าหนิ ………….........................………………… 
สัญชาติ ……………. นับถือศาสนา ……………... เกิดบ้านเลขที ่…............ หมู่ที่ …....... ถนน …………...............…….
ต าบล/แขวง …………..…... อ าเภอ/เขต .........…………..จังหวัด ……………..…… ปัจจุบันอยูบ่้านเลขที่ …................ 
หมู่ที่ ......…. ถนน …………...........… ต าบล/แขวง ……..…...... อ าเภอ/เขต …………...……. จังหวัด ………..……...…. 

  ข้อ ๒ บิดาข้าพเจ้าช่ือ …………..……..…………………………………………. สัญชาติ ………….........…. 
นับ ถือศาสนา ………………… อาชีพ ……...…..........................................…… สังกัด ……………................………
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ ………..............…. หมู่ที่ ………. ถนน ………….………..…… ต าบล/แขวง …….............…………
อ าเภอ/เขต ………………..…………. จังหวัด …………………………….. 

  ข้อ ๓ มารดาข้าพเจ้าช่ือ …………...….…………………………………………. สัญชาติ ………….........…. 
นับ ถือศาสนา ………………… อาชีพ ……...…..........................................…… สังกัด ……………................………
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ ………..............…. หมู่ที่ ………. ถนน ………….………..…… ต าบล/แขวง …….............…………
อ าเภอ/เขต ………………..…………. จังหวัด …………………………….. 

  ข้อ ๔ ข้าพเจ้าส าเรจ็การศึกษาคุณวุฒิ ……………….............................……..….………………………
สถานศึกษา ……………………………………………………………...........................................………..…………………………… 

  ข้อ ๕ ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นโสด และไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว อีกทั้งไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่าง
พิจารณาไล่ออก หรือถูกถอนออกจากสถานศึกษา 

  ข้อ ๖ ข้าพเจ้าไม่เคยสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นศิษย์การบินของกองทัพอากาศมาก่อน 
หรือเป็นนักเรยีนนายเรืออากาศทีไ่ม่ส าเร็จการศึกษาในปทีี่เคยสมัครเข้ารับการศึกษาเป็นศิษย์การบิน แต่ผ่านเกณฑ์
การตรวจสอบตามกรรมวิธีการคัดเลือกศิษย์การบินทุกขั้นตอนในปีนั้น 

  ข้อ ๗ ข้าพเจ้าได้น าหลักฐานแนบมากับใบสมัคร ดังนี ้
    ๗.๑ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว (ถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไมส่วมหมวก) จ านวน ๒ รูป 
    ๗.๒ หลักฐานแสดงวิทยฐานะ 
    ๗.๓ ส าเนาทะเบียนบ้าน 

 
    (ลงลายมือช่ือ) ………………..…..........................………….. ผู้สมัคร 

รูปถ่าย 
ขนาด ๑ นิ้ว 



ผนวก ซ 
ประกอบระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการคัดเลือกศิษย์การบินของกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๖๓ 

 

สัญญาเข้าเป็นศิษย์การบินของกองทัพอากาศ 

เขียนที่ ………………………………………. 
วันที่ …...... เดือน …….…………… พุทธศักราช ….......……. 

  ข้าพเจ้า ……………….....…………..….…... หมายเลขประจ าตัวประชาชน....................................... 
เกิดวันที่ …..... เดือน ……...……. พุทธศักราช …......…..อายุ ……… ปี ต าหนิ ……………………….…….......................
สัญชาติ …………. นับถือศาสนา ………………... เกิดบ้านเลขที ่…............. หมู่ที่ ….... ถนน ………..............………….
ต าบล/แขวง …………....…. อ าเภอ/เขต ……......….…...จังหวัด ……….......….…… ปัจจุบันอยูบ่้านเลขที่ …….......…. 
หมู่ที่ …...... ถนน ……….........…… ต าบล/แขวง …….......…….... อ าเภอ/เขต ….…….………. จังหวัด ………....………
ขอท าสัญญาไว้กับกองทัพอากาศ ดังนี้ 

  ข้อ ๑  ข้าพเจ้าขอให้ค ารับรองว่า เมื่อข้าพเจ้าเป็นศิษย์การบินของกองทัพอากาศแล้ว 
     ๑.๑ ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแบบธรรมเนียมของกระทรวงกลาโหม
กองทัพอากาศ และของโรงเรียนการบิน ทุกประการ 
     ๑.๒  ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องสิทธิใด ๆ ยิ่งไปกว่าที่กองทัพอากาศก าหนดไว้ 
     ๑.๓  ข้าพเจ้าจะไม่มีภริยา ไม่ว่าจะโดยทางพฤตินัยหรือนิตินัยก็ตาม ตลอดเวลาที่เป็น
ศิษย์การบินของกองทัพอากาศ ถ้าข้าพเจ้าผิดสัญญา ข้าพเจ้ายินยอมออกจากการเป็นศิษย์การบิน  
ของกองทัพอากาศ 
     ๑.๔  ถ้าข้าพเจ้าได้รับบาดเจ็บ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต อันเนื่องมาจากการฝึกอบรม 
ระหว่างเป็นศิษย์การบินของกองทัพอากาศก็ดี หรือถูกคัดออกจากการเป็นศิษย์การบินของกองทัพอากาศก็ดี 
ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากกองทัพอากาศ 

  ข้อ ๒  ถ้าข้าพเจ้าได้รับการบรรจุเข้าเป็นศิษย์การบินของกองทัพอากาศแล้ว เมื่อต้องออก
จากการเป็นศิษย์การบินของกองทัพอากาศ เพราะเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้ 
     ๒.๑  ลาออก 
     ๒.๒ หนีราชการ 
     ๒.๓ ภายหลังปรากฏว่าข้อความที่กล่าวไว้ในใบสมัคร เป็นความเท็จทั้งหมดหรือเป็น 
ความเท็จบางส่วนก็ตาม 
     ๒.๔ มีภริยาไม่ว่าจะโดยนิตินัยหรือพฤตินัยก็ตาม 
     ๒.๕ เนื่องจากความผิดของข้าพเจ้าไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตามในระหว่างการเป็นศิษย์
การบินของกองทัพอากาศ 
  ข้าพเจ้ายอมชดใช้ค่าเสียหาย ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกระหว่างเป็นศิษย์การบินของ
กองทัพอากาศให้แก่กองทัพอากาศ ตามที่กองทัพอากาศพิจารณา และแจ้งจ านวนค่าเสียหายให้ทราบ 

  ข้อ ๓   เมื่อข้าพเจ้าส าเร็จเป็นนักบินประจ ากองแล้ว ข้าพเจ้าจะต้องรับราชการในกองทัพอากาศ
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นนักบินประจ ากอง โดยคิด ๓๖๕ วัน เป็น ๑ ปี และ
คิด ๓๐ วัน เป็น ๑ เดือน ถ้าข้าพเจ้าออกจากราชการก่อนก าหนดเวลา ๑๒ ปี ดังกล่าว ข้าพเจ้ายินยอมชดใช้
ค่าใช้จ่ายส าหรับการฝึกศิษย์การบินและเบี้ยปรับตามข้อ ๔ และข้อ ๕ ของสัญญาน้ี เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี ้

 

 

    ๓.๑  ตาย … 

รูปถ่าย 
ขนาด ๑ นิ้ว 



- ๒ - 
 

     ๓.๑ ตาย 
     ๓.๒ ทางราชการมีเหตุจ าเป็นที่ต้องให้ออก 
     ๓.๓ เจ็บป่วยทุพพลภาพหรือเป็นโรคขัดต่อการรับราชการ 

  ข้อ ๔  ส าหรับการฝึกเป็นศิษย์การบินของกองทัพอากาศ มีค่าใช้จ่ายในการฝึกศิษย์การบิน 
คิดเป็นเงินจ านวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) 

  ข้อ ๕  เมื่อข้าพเจ้าส าเร็จเปน็นักบนิประจ ากองแลว้ ไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดในข้อ ๓ ข้าพเจ้า
ต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายส าหรบัฝึกศิษย์การบิน ตามข้อ ๔ และยังตอ้งช าระเบี้ยปรับเป็นจ านวน ๒ เท่า ของค่าใช้จ่าย
ส าหรับการฝึกศิษย์การบิน เป็นเงินจ านวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านบาทถ้วน) ภายใต้เงื่อนไขดังนี้ 
     ๕.๑ กรณีปฏิบัติราชการในกองทัพอากาศ ไม่ครบ ๘ ปี นับแต่วันที่บรรจุเป็นนักบิน
ประจ ากอง คิดเบี้ยปรับเต็มจ านวนเท่ากับ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านบาทถ้วน) 
     ๕.๒ กรณีปฏิบัติราชการในกองทัพอากาศเกินกว่า ๘ ปี แต่ไม่ครบก าหนด ๑๒ ปี 
คิดเบี้ยปรับครึ่งหนึ่ง เท่ากับ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) โดยคิดเบี้ยปรับตามจ านวนปีที่เหลือ  
ปีละ ๑,๒๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เศษของปีคิดเบี้ยปรับเป็นรายเดือนตามส่วนเฉลี่ย
ของปี และเศษของเดือนคิดเบี้ยปรับเป็น ๑ เดือนเต็ม 

  ข้อ ๖   ในการเข้าเป็นศิษย์การบินของกองทัพอากาศ ข้าพเจ้าให้..............................................
เป็นผู้ค้ าประกันตามสัญญานี้ ในกรณีผู้ค้ าประกันถึงแก่ความตายหรือถูกศาลมีค าสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด 
หรือมีค าพิพากษาให้ลม้ละลาย หรือกองทพัอากาศเหน็สมควรให้ข้าพเจ้าเปลี่ยนผู้ค้ าประกัน ข้าพเจ้าจะต้องจัดให้มี
ผู้ค้ าประกันรายใหม่มาท าสัญญาค้ าประกันแทน 

  ข้อ ๗  ข้าพเจ้าได้อ่านและท าความเข้าใจความแห่งสัญญาน้ีโดยตลอดแล้ว จึงลงลายมือช่ือไว้
เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน 

 
      (ลงลายมือช่ือ) ………...........................…………… ผู้ใหส้ัญญา 
      (ลงลายมือช่ือ) ……………………..................……… ผู้แทนกองทัพอากาศ 
              (…..………………..................……….) 
      (ลงลายมือช่ือ) ………………..................…………… พยาน 
              (…..………………..................……….) 
      (ลงลายมือช่ือ) ………………..................…………… พยาน 
            (…..………………..................……….) 

หมายเหตุ: ผู้ที่จะค้ าประกันต้องเป็นบิดา มารดา หรือข้าราชการทหารประจ าการยศตั้งแต่ร้อยเอก เรือเอก  
เรืออากาศเอก หรือข้าราชการกลาโหมพลเรือนเทียบเท่าร้อยเอก เรือเอก เรืออากาศเอกข้ึนไป หรือบุคคลที่
เป็นข้าราชการประเภทอื่น ต้องเทียบเท่าข้าราชการพลเรือนระดับ ๕ ข้ึนไป 
 
 



ผนวก ฌ 
ประกอบระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการคัดเลือกศิษย์การบินของกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๖๓ 

 

สัญญาค ้าประกัน 

เขียนที่ ………………………………………. 
วันที่ …...... เดือน …….…………… พุทธศักราช ….......……. 

  ข้าพเจ้า …………...........…………..….…... หมายเลขประจ้าตัวประชาชน.....................................
อายุ ……… ปี สัญชาติ …………. อาชีพ..............................................................สังกัด ........................................
ปัจจุบันอยูบ่้านเลขที่ …….......…. หมู่ที่ ……...... ถนน ……………….........…… ต้าบล/แขวง ……....................…….... 
อ้าเภอ/เขต ….…….………. จังหวัด ………....……… 

  ข้าพเจ้ายินยอมรับเป็นผู้ค ้าประกัน.…….......................................................หมายเลขประจา้ตวั
ประชาชน…………………………...........ซึ่งได้สัญญาเข้าเป็นศิษย์การบินของกองทัพอากาศ ตามสัญญาเข้าเป็น 
ศิษย์การบินของกองทัพอากาศ ลงวันที่....... เดือน .....................พุทธศักราช .................. โดยขอท้าสัญญา 
ค ้าประกันให้ไว้ต่อกองทัพอากาศ ดังต่อไปนี  

  ข้อ ๑ ถ้า ..............................................................ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่กล่าวไว้ในสัญญา
เข้าเป็นศิษย์การบินของกองทัพอากาศลงวันที่ ...........เดือน ...........................พุทธศักราช ..........................
ซึ่งจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายส้าหรับฝึกศิษย์การบิน ตามข้อ ๔ และ/หรือเบี ยปรับตามข้อ ๕ ของสัญญา
เข้าเป็นศิษย์การบินของกองทัพอากาศดังกล่าวข้างต้น ให้แก่กองทัพอากาศ ถ้า .................................................. 
ไม่สามารถชดใช้ค่าใช้จ่ายส้าหรับฝึกศิษย์การบิน ตามข้อ ๔ และ/หรือ เบี ยปรับตามข้อ ๕ ให้แก่กองทัพอากาศได ้
ข้าพเจ้าตกลงยินยอมเป็นผู้ชดใช้หรือช้าระค่าใช้จ่ายส้าหรับฝึกศิษย์การบิน เป็นเงินจ้านวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(ห้าล้านบาทถ้วน) ตามข้อ ๔ และ/หรือ เบี ยปรับ เป็นเงินจ้านวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านบาทถ้วน) ภายใต้
เงื่อนไขตามข้อ ๕ ตามสัญญาดังกล่าวให้แก่กองทัพอากาศ ให้เสร็จสิ นภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับการทวงถาม 

  ข้อ ๒ ข้าพเจ้าไม่พ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญานี ในกรณีที่ .............................................. 
ได้ท้าสัญญาหรือข้อตกลงให้ไว้แก่กองทัพอากาศโดยความส้าคัญผิดหรือมิได้เป็นไปตามบทบังคับอันว่าด้วย
ความสามารถของบุคคลตามกฎหมาย 

  ข้อ ๓  ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาค ้าประกันนี โดยตลอดแล้ว จึงลงลายมือช่ือ
ไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน 
  
     (ลงลายมือช่ือ) ………...........................…………… ผู้ค ้าประกัน 
     (ลงลายมือช่ือ) ……………………..................……… ผู้แทนกองทพัอากาศ 
             (………………................……………...) 
     (ลงลายมือช่ือ) ………………..................…………… พยาน 
             (………………...............……………….) 
     (ลงลายมือช่ือ) ………………..................…………… พยาน 
             (……………...............………………….) 
 
* หมายเหต ุสัญญาค ้าประกัน ปิดอากรแสตมป์ จ้านวน ๑๐ บาท คู่ฉบับ ปิดอากรแสตมป์ ๕ บาท 



ผนวก ญ 
ประกอบระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการคัดเลือกศิษย์การบินของกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๖๓ 

 

หนังสือยินยอมของคู่สมรสผู้ค ้าประกัน 
 

  โดยหนังสือฉบับนี  ข้าพเจ้า ………………………..................................................…...................…
หมายเลขประจ้าตัวประชาชน......………………………...... เป็นคู่สมรสของ ..................................…..................…  
ผู้ค ้าประกัน ยินยอมให้คู่สมรสของข้าพเจ้าท้าสัญญาค ้าประกัน ………………………………………………………………… 
ซึ่งสมัครเป็นศิษย์การบินของกองทัพอากาศ และได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นส้าคัญต่อหน้าพยาน 
 
      (ลงลายมือช่ือ) ……………………………....... ผู้ให้ค้ายินยอม 
      (ลงลายมือช่ือ) ……………………………....... พยาน  
                                           (…………………………….......) 
      (ลงลายมือช่ือ) ……………………………....... พยาน  
                                           (…………………………….......) 
 
 


