(สําเนา)

หน่วยรับ

ระเบียบกองทัพอากาศ
ว่าด้วยวิทยาลัยการทัพอากาศ
พ.ศ.๒๕๕๕
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยวิทยาลัยการทัพอากาศให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยวิทยาลัยการทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๕”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยวิทยาลัยการทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๓
บรรดาระเบียบ และคําสั่งอื่นใด ในส่วนที่กําหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้
ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
๔.๑ “วิทยาลัยการทัพอากาศ” หมายความว่า วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษา
ทหารอากาศ
๔.๒ “หลักสูตรการทัพอากาศ” หมายความว่า หลักสูต รการศึกษาที่วิทยาลัย
การทัพอากาศใช้ในการจัดการเรียนการสอน
๔.๓ “นักศึกษา” หมายความว่า ผู้เข้ารับการศึกษาตามหลักสูตรการทัพอากาศ
และใช้คําย่อว่า “นศ.วทอ.”
๔.๔ “ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ” หมายความว่า ผู้บัญชาการวิทยาลัย
การทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
๔.๕ “คณะกรรมการแพทย์” หมายความว่า คณะกรรมการแพทย์ของกรมแพทย์
ทหารอากาศหรือสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ
ข้อ ๕ คุณสมบัติ ของผู้ที่จ ะเข้ารั บ การศึ กษาหลักสูตรการทัพอากาศ มีดังนี้
๕.๑ ยศนาวาอากาศเอกหรือเทียบเท่า และมีระยะเวลาการครองยศนาวาอากาศเอก
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี (ยกเว้น ผู้ดํารงตําแหน่งอาจารย์ของวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

โรงเรียนเสนาธิการ...

-๒โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ และโรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส กรมยุทธศึกษา
ทหารอากาศ) โดยผู้บังคับบัญชาเห็นสมควรและเห็นชอบให้เข้ารับการศึกษา และผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการ
โครงการศึกษาของกองทัพอากาศ
๕.๒ อายุไม่เกิน ๕๐ ปี (นับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗
โดยนับถึงปีที่เปิดการศึกษา)
๕.๓ สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป โดยได้รับการบรรจุในตําแหน่งอัตรา
นายทหารสัญญาบัตรด้วยคุณวุฒิปริญญา และเป็นผู้ที่ดํารงตําแหน่ง หรือเคยดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าระดับ
ผู้อํานวยการกอง หรือรองผู้อํานวยการกอง หรือหัวหน้ากอง ซึ่งสมควรให้เข้ารับการศึกษาเพื่อเป็นประโยชน์
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
๕.๔ สําเร็จการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการกิจของเหล่าทัพ ทั้งจากภายในประเทศ
หรือต่างประเทศ หรือหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส โดยมีระดับคะแนนการประเมินการศึกษารวมตลอด
หลักสูตร ตั้งแต่ ๒.๘๐ หรือร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป และมีระดับคะแนนการประเมินค่าคุณลักษณะส่วนบุคคลตั้งแต่
ร้ อ ยละ ๗๕ ขึ้ น ไป ถ้ า สถานศึ ก ษาใดมี ก ารประเมิ น ผลในด้ า นความรู้ ความสามารถ หรื อ การประเมิ น ค่ า
คุณลักษณะส่วนบุคคลแตกต่างไปจากการประเมินผลดังกล่าวข้างต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการ
โครงการศึกษาของกองทัพอากาศ สําหรับนายทหารต่างประเทศ จะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรทาง
การทหารที่เทียบเท่าได้ไม่ต่ํากว่าหลักสูตรเสนาธิการกิจ
๕.๕ ผ่านเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปี โดยมีระดับคะแนนสุทธิไม่ต่ํากว่า
ร้อยละ ๘๐
๕.๖ เป็นผู้ที่มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตสมบูรณ์ โดยผ่านการตรวจจากคณะกรรมการ
แพทย์ จํานวนไม่น้อยกว่า ๓ คน
๕.๗ เป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางใจให้เข้าถึงความลับของทางราชการชั้น “ลับที่สุด”
๕.๘ ไม่ เ ป็ น ผู้ อ ยู่ ใ นระหว่ า งการศึ ก ษา ฝึ ก งาน หรื อ ดู ง าน ณ สถานศึ ก ษา
หรือองค์กรใด ๆ ในเวลาราชการ
๕.๙ ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างต้องหาคดี และไม่เ คยต้ องโทษจําคุ กโดยคํา พิ พากษา
ถึงที่สุดให้จําคุก เพราะกระทําความผิดอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
และไม่อยู่ในระหว่างถูกสอบสวนวินัยร้ายแรง
๕.๑๐ เป็ นผู้ที่มีผลการทดสอบวัดระดับความเข้าใจภาษาอังกฤษ (English Comprehension
Level: ECL) ในระดับไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐
๕.๑๑ เป็นผู้ที่มีขีดความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และอิน เตอร์เ น็ต
เป็นอย่างดี
๕.๑๒ ไม่เป็น...

-๓๕.๑๒ ไม่เป็นผู้ที่เคยเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรการทัพอากาศ หรือเทียบเท่าทั้งใน
ประเทศและต่ า งประเทศ เว้ น แต่ เ ป็ น ผู้ ที่ทางราชการมี คํา สั่ งให้ เ ข้ า รั บ การศึ กษาแล้ ว แต่ ถูกให้ พ้น จาก
การศึกษาเนื่องจากป่วย หรือมีปัญหาด้านสุขภาพ ซึ่งคณะกรรมการแพทย์ตรวจ และลงความเห็นว่าไม่สามารถ
ศึกษาจนสําเร็จหลักสูตรได้ และเมื่อได้รับการรักษาจนหายเป็นปกติ และมีคุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษาครบถ้วน
ตามข้อ ๕.๑ - ๕.๑๑ ให้มีสิทธิสมัครเข้ารับการศึกษาในรุ่นต่อไปได้
ข้อ ๖ คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ารับการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ ในส่วนข้าราชการพลเรือน
พนักงานภาครัฐ และนายตํารวจชั้นสัญญาบัตร มีดังนี้
๖.๑ เป็นข้าราชการพลเรือน หรือพนักงานภาครัฐ ที่บรรจุเข้ารับราชการด้วยคุณวุฒิ
ปริญญาตรีขึ้นไป และดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าประเภทอํานวยการระดับต้น,ประเภทวิชาการระดับชํานาญการพิเศษ
และประเภททั่วไประดับอาวุโส ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้า ราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ หรือนายตํารวจ
ชั้นสัญญาบัตร ยศพันตํารวจเอก
๖.๒ อายุไม่เกิน ๕๐ ปี (นับถึงปีที่เปิดการศึกษา)
๖.๓ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๕.๖ - ๕.๑๒ โดยอนุโลม
ข้อ ๗ คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ารับการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ ในส่วนนักธุรกิจภาคเอกชน
มีดังนี้
๗.๑ เป็นผู้มีสัญชาติไทย และประสบความสําเร็จในการดําเนินกิจการ มีสถานภาพ
มั่นคง มีจรรยาบรรณในการประกอบกิจการ ไม่เคยประพฤติเสียหายด้านธุรกิจ ด้านสังคม หรือกฎหมาย และ
ผ่านการพิจารณาความเหมาะสมจากคณะอนุกรรมการโครงการศึกษาของกองทัพอากาศ
๗.๒ เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
๗.๓ อายุไม่ต่ํากว่า ๔๐ ปี และไม่เกิน ๕๐ ปี (นับถึงปีที่เปิดการศึกษา)
๗.๔ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๕.๖ - ๕.๑๒ โดยอนุโลม
ข้อ ๘ ให้กรมกําลังพลทหารอากาศ เสนอรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะอนุกรรมการ
โครงการศึกษาของกองทัพอากาศ รวมทั้งผู้ที่ส่วนราชการหรือภาคเอกชนฝากเข้ารับการศึกษาตามจํา นวน
ที่กองทัพอากาศกําหนด เพื่อให้ผู้บัญชาการทหารอากาศ หรือผู้รับมอบอํานาจพิจารณาอนุมัติ
ข้อ ๙ หลักสูตรการทัพอากาศ ให้เป็นไปตามที่สภาการศึกษากองทัพอากาศ โดยประธาน
กรรมการสภาการศึกษากองทัพ อากาศพิจ ารณาเห็น ชอบ และได้รับ อนุมัติจ ากผู้บัญ ชาการทหารอากาศ
หรือผู้รับมอบอํานาจ
ข้อ ๑๐ นักศึกษาที่เข้ารับการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ คงอยู่ในสังกัดเดิม แต่ในระหว่าง
การศึกษาให้อยู่ในการปกครองบังคับบัญชาของผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ
ข้อ ๑๑ ในระหว่าง...

-๔ข้อ ๑๑ ในระหว่างศึกษาหากปรากฏว่านักศึกษาผู้ใดไม่สามารถจะรับการศึกษาต่อไปได้
หรือมีความประพฤติไม่สมควรที่จะรับการศึกษาต่อไป ให้ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ รายงานตามลําดับชั้น
จนถึงผู้บัญชาการทหารอากาศ หรือผู้รับมอบอํานาจ เป็นผู้พิจารณาให้ผู้นั้นพ้นสภาพนักศึกษา และให้หมดสิทธิ
ที่จะกลับเข้ารับการศึกษาอีก ยกเว้นกรณีเจ็บป่วยซึ่งคณะกรรมการแพทย์ตรวจและลงความเห็นว่าไม่สามารถศึกษา
จนสําเร็จหลักสูตรได้
ข้อ ๑๒ การประเมินผลการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ ให้วัดและประเมินผลการศึกษา
ของนักศึกษาตามระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษาในสถานศึกษาของกองทัพอากาศ
ข้อ ๑๓ นักศึกษาที่ถือว่าสําเร็จการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ ต้องมีเวลาในการศึกษา
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ ของเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร และต้องมีผลการศึกษาตามเกณฑ์การวัดและประเมินผล
การศึกษา รวมทั้งผ่านเกณฑ์การประเมินค่าคุณลักษณะส่วนบุคคล
ข้อ ๑๔ เมื่อนักศึกษาสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแล้ว ให้ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ
รายงานผลการศึกษาตามลําดับสายการบังคับบัญชาถึงผู้บัญชาการทหารอากาศ หรือผู้รับมอบอํานาจ เพื่อทราบ
ข้อ ๑๕ นักศึกษาที่สํา เร็จ การศึกษาหลักสูต รการทัพอากาศ มีสิทธิเ ข้า รับ พระราชทาน
ประกาศนียบัตร และเครื่องหมายแสดงวิทยฐานะของหลักสูตรการทัพอากาศ
ข้อ ๑๖ เครื่องหมายแสดงวิทยฐานะของหลักสูตรการทัพอากาศ เรียกว่า “เข็มนภยาธิปัตย์”
(อ่านว่า นบ-พะ-ยา-ทิ-ปัด) โดยมีลักษณะดังนี้
๑๖.๑ เข็มนภยาธิปัตย์สําหรับผู้มีสิทธิประดับที่เป็นนายทหารสัญญาบัตร (ชาย)
ทําด้วยโลหะสีทอง เป็นรูปดาว ๕ แฉก เส้นผ่าศูนย์กลาง ๔.๕ เซนติเมตร มีครุฑพ่าห์ กว้าง ๓ เซนติเมตร
สูง ๒ เซนติเมตร อยู่บนช่อชัยพฤกษ์ลงยาสีขาว ๒ ข้าง ๆ ละ ๙ ใบ ติดอยู่กึ่งกลางดาว ยอดมงกุฎของครุฑ
อยู่ทางแฉกยอดของดาว
๑๖.๒ เข็มนภยาธิปัตย์สําหรับผู้มีสิทธิประดับที่เป็นนายทหารสัญญาบัตร (หญิง)
ทําด้วยโลหะสีทอง เป็นรูปดาว ๕ แฉก เส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ เซนติเมตร มีครุฑพ่าห์ กว้าง ๒.๕ เซนติเมตร สูง ๑.๗
เซนติเมตร อยู่บนช่อชัยพฤกษ์ลงยาสีขาว ๒ ข้าง ๆ ละ ๙ ใบ ติดอยู่กึ่งกลางดาว ยอดมงกุฎของครุฑอยู่ทาง
แฉกยอดของดาว
ข้อ ๑๗ ผู้มีสิทธิประดับเข็มนภยาธิปัตย์ คือ
๑๗.๑ ผู้ที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ
๑๗.๒ ข้าราชการกองทัพอากาศที่สําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นซึ่ง

มีหลักสูตร...

-๕มีหลักสูตรเทียบเท่าหลักสูตรการทัพอากาศ แต่ไม่มีเครื่องหมายประดับเป็นการเฉพาะ โดยให้ผู้สําเร็จการศึกษา
รายงานผู้บัญชาการทหารอากาศหรือผู้รับมอบอํานาจ ขออนุญาตประดับเข็มนภยาธิปัตย์ เป็นราย ๆ ไป
๑๗.๓ ผู้ที่กองทัพอากาศเห็นสมควรมอบเข็มนภยาธิปัตย์ให้เป็นกิตติมศักดิ์
ข้อ ๑๘ การประดั บ เข็ ม นภยาธิ ปั ต ย์ ใ ห้ ป ระดั บ ที่ กึ่ ง กลางกระเป๋ า บนข้ า งขวาของเสื้ อ
เครื่ อ งแบบทหาร ถ้ า เป็ น เสื้ อ ไม่ มี ก ระเป๋ า ให้ ป ระดั บ ที่ อ กเสื้อข้า งขวาในแนวเดีย วกับ กึ่งกลางกระเป๋า บน
สําหรับบุคคลภายนอกให้ประดับเข็มนภยาธิปัตย์ในลักษณะเดียวกัน
ข้อ ๑๙ การมีสิทธิและหมดสิทธิประดับเข็มนภยาธิปัตย์ ให้เป็นไปตามคําสั่งกองทัพอากาศ
ข้อ ๒๐ ให้เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และมีอํานาจ
ออกระเบียบปลีกย่อยซึ่งไม่ขัดหรือแย้งต่อระเบียบนี้ได้ตามความจําเป็น
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๕

(ลงชื่อ) พลอากาศเอก อิทธพร ศุภวงศ์
(อิทธพร ศุภวงศ์)
ผู้บัญชาการทหารอากาศ
การแจกจ่าย ผบ.ทอ., รอง ผบ.ทอ., ปธ.คปษ.ทอ., ผช.ผบ.ทอ., เสธ.ทอ., ปษ.พิเศษ ทอ.,
หน.คณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจําผู้บังคับบัญชา, รอง เสธ.ทอ.,ผช.เสธ.ทอ., สน.ผบ.ทอ.,
สน.รอง ผบ.ทอ., สน.ปธ.คปษ.ทอ., สน.ผช.ผบ.ทอ., สน.เสธ.ทอ., สน.รอง เสธ.ทอ., สน.ผช.เสธ.ทอ.,
สน.ปษ.ทอ., สน.ผทค.ทอ., ผนน.บก.ทอ., นขต.ทอ., และ นขต.กพ.ทอ.
สําเนาถูกต้อง
น.อ.
(ชากร ตะวันแจ้ง)
ผอ.กปค.กพ.ทอ.
๒๔ ก.พ.๕๕
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น.ท.สุรสิทธิ์ ฯ
ตรวจ

