ปฏิทิน ยศ.ทอ.ประจำปี ๖๕
ลำดับ

รำยกำร

ปี ๖๔

ปี ๖๕

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.
วิทยาลัยการทัพสัมพันธ์ ครั้ง
ที่ ๑
ดูงานครั้งที่ ๔ (๒๕)

๑

วทอ.ยศ.ทอ.

เปิดการศึกษา วทอ.
รุ่นที่ ๕๖ (๑๔)

ฝึกพัฒนาจิตปัญญาของผู้นา
(๕)
ดูงานครั้งที่ ๑ (๒๖)
ดูงาน กทม. และ จว.ใกล้เคียง
ครั้งที่ ๑ ออนไลน์ (๓๐)

กิจกรรมการฝึกพัฒนา
สัมพันธ์ (๑ – ๓)
ดูงาน (๒๘)

แถลงโครงร่าง ดูงาน กทม.
เอกสารวิจัย (๑๓ – ๑๕)
ดูงาน กทม. (๒๕)

๒

รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.

เปิดการศึกษา
รุ่นที่ ๖๖ (๑๘)

สังเกตการณ์ฝึกทางทหาร ครั้ง
ที่ ๑ (๒๕ - ๒๗)

เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน
การปฏิบัติการทางอากาศ
ยุทธวิธี (๒)

ผบ.ทอ.บรรยายพิเศษ (๑๒)
ศึกษาภูมิประเทศ
ภาคเหนือ
(๒๓ - ๒๙)

๓

รร.นอส.ยศ.ทอ.

เปิดการศึกษา รุ่นที่ ๗๘
(๗)

บฝ.การดูงานและการศึกษาภูมิ
ประเทศระยะใกล้
ออนไลน์ (๓ – ๕)

๔

รร.นฝ.ยศ.ทอ.

เปิดการศึกษา รุ่น
ที่ ๑๓๘ (๑๔)

ศึกษาดูงาน (๒๖)

๕

รร.นม.ยศ.ทอ.

เปิดการศึกษา นม.
รุ่น ๙๐ (๗)
ศึกษาดูงานครั้งที่ ๑
(๒๗ - ๒๙)

ศึกษาดูงานครั้งที่ ๒
(๒๓)

๖

รร.นป.ยศ.ทอ.

เปิดการศึกษา นป.
รุ่นที่ ๙๓ (๔)

ฝึกภาคสนาม (๘ - ๑๒)
ปิดการศึกษา นป.
รุ่นที่ ๙๓ (๒๒)
เปิดการศึกษา นป.
รุ่นที่ ๙๔ (๒๔)

๗

รร.จอ.ยศ.ทอ.

เปิดการศึกษาภาคเรียน
ที่ ๒ (๔)

ฝึกยิงอาวุธด้วยกระสุนจริง
นจอ.รุ่นปี ๖๔ (๘ - ๑๒)

๘

รร.คท.ยศ.ทอ.

๙

สบศ.บก.ยศ.ทอ.

อบรม หน.หน่วย
ก่อนไปดารงตาแหน่ง
(๑๑ - ๑๕)

ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ ฯ
ครั้งที่ ๑ (๑๕ – ๑๙)
(สารอง ๒๙ พ.ย. – ๓ ธ.ค.๖๔)

ศึกษาภูมิประเทศระยะใกล
(๒๐ - ๒๔)

ฝึกภาคสนาม (๒๐ - ๒๔)

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ดูงานครั้งที่ ๕ (๘)
ศึกษาภูมิประเทศภาคใต้/
ตะวันออกเฉียงเหนือ (๒๕
- ๓๐)

ดูงานครั้งที่ ๖ (๖)

ศึกษาภูมิประเทศ
ภาคเหนือ
(๒๑ - ๒๗)

ศึกษาภูมิประเทศ
ภาคตะวันออก/ตก
(๒๔ - ๒๘)

บรรยายพิเศษการสร้างจิตส
านึก
รักชาติ (๖)
บรรยายพิเศษประสบการณ
การปฏิบัติงานในหน้าที่ ฝอ.
(๑๓)
บรรยายพิเศษการพัฒนาสู่
กองทัพอากาศคุณภาพ (๒๗)

ฝึกวางแผนเผชิญสถานการณ์
วิกฤต
(๒๒ - ๒๕)

ปิดการศึกษาหลักสูตร นอส.
รุ่นที่ ๗๘ (๑๕)

เปิดการศึกษา รุ่นที่ ๗๙
(๕)

ทาประวัติรุ่น ๑๒๙ (๔ – ๖)
ฝึกเดินทางไกล (๑๔)

ปิดการศึกษา รุ่น
ที่ ๑๓๘ (๘)
เปิดการศึกษา
รุ่นที่ ๑๓๙ (๑๐)

ศึกษาดูงาน (๒๕)

ศึกษาภูมิประเทศ
ระยะไกล
(๒๔ - ๒๙)

ปิดการศึกษา นม.
รุ่น ๙๐ (๑๑)
เปิด นปส. รุ่น ๖๓ (๑๙)

ปิด นปส.๖๓ (๒)
เปิด นม.รุ่น ๙๑ (๘)
ศึกษาดูงานครั้งที่ ๑
(๒๓ - ๒๕)

ศึกษาดูงานครั้งที่ ๒ (๒๔)

ฝึกภาคสนาม
(๒๕ - ๒๙)

ปิดการศึกษา นป.
รุ่นที่ ๙๔ (๑๓)
ปิดการศึกษาหลักสูตรพันจ่า
รุ่นที่ ๑ (๒๔)

ฝึกภาคสนาม
(๒๑ – ๒๕)

ปิดการศึกษา นป.
รุ่นที่ ๙๕ (๗)
เปิดการศึกษา นป.
รุ่นที่ ๙๖ (๙)

ฝึกภาคสนาม
(๑๘ - ๒๒)
ปิดการศึกษา นป.
รุ่นที่ ๙๖ (๒๘)

สอบกลางภาค ประจ าภาค
เรียนที่๒ นจอ. ชั้นปีที่๑
(๒๐ – ๒๑)

ดูงานระยะไกล จว.อุดรธานี
(๗ - ๑๑)
พิธีมอบใบประกาศนียบัตร
นจอ.ปี ๒ (๓๐)

เปิดการศึกษาหลักสูตร คท.
ชั้นสัญญาบัตร
รุ่นที่ ๕๑ (๑๕)

เปิดการศึกษาครูทหารชั้น
สัญญาบัตร รุ่น ๕๑ (๕)

ปิดการศึกษาหลักสูตร คท.
ชั้นสัญญาบัตร
รุ่นที่ ๕๑ (๑๑)

ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ ฯ
บน.๒ และ บน.๔
(ออนไลน์ ๑๓ - ๑๔)

ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ ฯ
ครั้งที่ ๓ (๑๐ - ๑๔)

ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ ฯ
ครั้งที่ ๔ (๗ - ๑๑)
ตรวจประกัน ฯ รร.นป.ฯ
ครั้งที่ ๑ (๒๑ - ๒๕)
อบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาของ ทอ.
(๒๑ – ๒๕)

ตรวจประกัน ฯ
ครั้งที่ ๓ (๗ - ๑๑)
ตรวจประกัน ฯ รร.นม.ฯ
ครั้งที่ ๒ (๒๑ - ๒๕)

เปิดการศึกษา นกศ.รุ่นที่
๑๑ (๑๘)

มิ.ย.

(๓) วันสถาปนา รร.สธ.ฯ
สังเกตการณ์ฝึกทางทหาร
ครั้งที่ ๒ (๒๒ - ๒๔)

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ดูงานครั้งที่ ๗ (๑)
วิทยาลัยการทัพ
สัมพันธ์ ครั้งที่ ๑
(๖ - ๙)

ดูงานครั้งที่ ๘ (๕)
การฝึกการบริหาร
สถานการณ์วิกฤตใน
ระดับยุทธศาสตร์
(SCM) (๒๒ - ๒๘)

ดูงานครั้งที่ ๙ (๒)
ปิดการศึกษา วทอ.
รุ่นที่ ๕๖ (๑๖)

การฝึกจาลองยุทธทาง
อากาศ
(๑๑ - ๑๕)

การฝึกยุทธเสนาฯ
(๑๘ – ๒๗)

ปิดการศึกษา วทอ.
รุ่นที่ ๖๖ (๑๖)

ฝึกวางแผนเผชิญ
สถานการณ์วิกฤต
(๒๓ - ๒๖)

ปิดการศึกษา รุ่นที่ ๗๙
(๑๔)

ดูงานระยะใกล้ (๑ - ๒)
ปิดการศึกษา
รุ่นที่ ๑๓๙ (๘)
เปิดการศึกษา
รุ่นที่ ๑๔๐ (๙)

ศึกษาดูงาน (๑๕)

ศึกษาภูมิประเทศ
(๑๔ - ๑๙)

ปิดการศึกษา
รุ่นที่ ๑๔๐ (๒๙)

ศึกษาดูงานครั้งที่ ๓
(๒ - ๖)
ปิด นม.รุ่น ๙๑ (๑๒)
เปิด นปส.รุ่น ๖๔
(๒๔)

ปิด นปส. รุ่น ๖๔ (๘)
เปิด นม.รุ่น ๙๒ (๒๒)

ดูงาน (๖ - ๘)

ฝึกเดินทางไกล (๑๙)
ฝึกภาคสนาม
(๒๙ - ๒ ก.ย.)

ดูงาน (๑๓ - ๑๖)
ปิดการศึกษา
นม.รุ่น ๙๒ (๒๒)

เปิดการศึกษาพันจ่า
รุ่น ๕๐ (๒)

ปิดการศึกษาพันจ่า
รุ่น ๕๐ (๘)
เปิดการศึกษาพันจ่า
รุ่น ๕๑ (๑๓)

ปิดการศึกษาพันจ่า รุ่น
๕๑ (๑๘)
เปิดการศึกษาพันจ่า
รุ่น ๕๒ (๒๐)

ปิดการศึกษาพันจ่า รุ่น
๕๒ (๒๔)
เปิดการศึกษาพันจ่า
รุ่นที่ ๕๓ (๒๙)

ปิดการศึกษาพันจ่า
รุ่นที่ ๕๓ (๒๙)

ปฐมนิเทศ นจอ.ปี ๑
(๑)

ฝึกยิงอาวุธด้วยกระสุน
จริง นจอ.รุ่นปี ๖๕
(๑๗ - ๒๒)

ฝึดพัฒนาจิตฯ ชุดที่ ๑
(๔ - ๑๐)
ฝึดพัฒนาจิตฯ ชุดที่ ๒
(๑๙ - ๒๕)

สอบปลายภาค
(๒๑ - ๒๒)
ปิดการศึกษา
ภาคเรียนที่ ๑
(๒๖ - ๓ ต.ค.)

เปิดหลักสูตร คท.
ชั้นประทวน
รุ่นที่ ๔๒ (๑๑)

ศึกษาดูงานครั้งที่ ๑ (๑๗)

ตรวจประกัน ฯ
รร.คท.ฯ
ครั้งที่ ๓ (๒๓ - ๒๗)

แนะแนวฯ
อบนมการวิเคราะห์
หลักสูตรและประเมินผล
การดาเนินการหลักสูต
รร.ขั้นปลาย/รร.ขั้นต้น
(๑๕ –๑๗ )

ปิดหลักสูตร คท.ชั้น
ประทวน รุ่นที่ ๔๒
(๑๐)
แนะแนวฯ

แนะแนวฯ

ปรับปรุงข้อมูลโดย ผผน.กผค.สบศ.ฯ เมื่อ ๒๐ ธ.ค.๖๔

