บัญชีโครงการศึกษา (ในแผน) ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒
หนวย รร.การบิน ทบ.
ลําดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

ชื่อหลักสูตร
ระยะเวลาการศึกษา จํานวนผูเรียน
หมายเหตุ
ศิษยการบินทหารบก ชั้นประถม รุนที่ ๖๓
๑ ต.ค.๖๑ - ๓๑ มี.ค.๖๒
๓๔
ชางอากาศยานทหารบก รุนที่ ๔๓
๑ ต.ค.๖๑ - ๓๑ มี.ค.๖๒
๔๐
ปฐมนิเทศนายทหารนักบินใหม รุนที่ ๒
๔ ต.ค.๖๑ - ๒๔ ต.ค.๖๒
๓๔
การบินดวยเครื่องวัดประกอบการบิน รุนที่ ๒๘
๔ ม.ค.๖๒ - ๒๘ ก.พ.๖๒
๕
ฝกบินกับ ฮ.ท.๑๓๙ = ๒ นาย, ฮ.ท.๒๑๒ = ๓ นาย
ศิษยการบินทหารบก ชั้นมัธยม รุนที่ ๖๓
๑ เม.ย.๖๒ - ๓๐ ก.ย.๖๒
๓๔
ชางตรวจสภาพทางเทคนิคและกํากับดูแลการซอมบํารุงอากาศยาน รุนที่ ๒๐
๙ เม.ย.๖๒ - ๒๕ ก.ค.๖๒
๑๕
ครูการบินทหารบก รุนที่ ๔๘
๒๔ เม.ย.๖๒ - ๒๕ มิ.ย.๖๒ ๑๐ ฝกบินกับ ฮ.ท.๒๑๒ = ๔ นาย, ฮ.ท.๑๗ = ๒ นาย,
ฮ.ท.๑๓๙ = ๒ นาย, ฮ.ท.๑๔๕ = ๒ นาย
๘ นักบินลองเครื่อง รุนที ๑๐
๒๔ เม.ย.๖๒ - ๒๕ มิ.ย.๖๒
๖
ฝกบินกับ ฮ.ท.๑๓๙ = ๑ นาย, ฮ.ท.๒๐๖ = ๑ นาย,
ฮ.ท.๖๐ = ๑ นาย, ฮ.ท.๗๒ = ๑ นาย, ฮ.ท.๒๑๒ = ๒ นาย

บัญชีหลักสูตรการศึกษา รร.การบิน ทบ.
ลําดับ

หลักสูตร

1

ศิษยการบิน ทบ.อากาศยานปกหมุน ชัน้ ประถม
(ชกท.1981)
ศิษยการบิน ทบ.อากาศยานปกติดลําตัว ชั้นประถม
(ชกท.1980)

2

3

ระยะเวลา
การศึกษา(สัปดาห)
26

ศิษยการบิน ทบ.อากาศยานปกหมุน ชัน้ มัธยม
(ชกท.1981)
ศิษยการบิน ทบ.อากาศยานปกติดลําตัว ชั้นมัธยม
(ชกท.1980)

26

5

ชางอากาศยานทหารบก (ชกท.671,672)

26

6

เปลี่ยนคุณวุฒิอากาศยานปกหมุน (ชกท.1981)

12

7

การบินดวยเครื่องวัดประกอบการบิน (ชกท.1980,
1981)

8

8

นายทหารซอมบํารุงอากาศยานทหารบก
(ชกท.4823)

14

4

ความมุงหมาย

คุณสมบัติผูเขารับการศึกษา

1. เพื่อใหผูเขารับการศึกษา มีความรูความสามารถ ในภาควิชาการที่เกี่ยวของกับการบินทหารบก
ควบคูกบั การฝกภาคอากาศ
2. ทําการบินในทาบินขั้นพื้นฐานและขั้นสูง รวมทั้งทาบินเมื่อมีเหตุฉุกเฉินจนเกิดความชํานาญสามารถ
แกไขเหตุฉุกเฉินขณะทําการบินได และพรอมที่จะเขารับการศึกษาหลักสูตรศิษยการบิน ทบ.ชั้นมัธยม
ตอไป
3. ทําการบินกลางคืน การเดินอากาศและการบินลงสนามบินไดดวยความเชื่อมั่นมีความปลอดภัยสูงสุด
1. เพื่อใหผูเขารับการศึกษา มีความรูความสามารถ ทําการบินดวยเครื่องวัดประกอบการบินไดตาม
มาตรฐานสากล
2. ดานวิชาการเกี่ยวกับยุทธวิธขี องหนวยกําลังรบ และการปฏิบัตกิ ารบินทางยุทธวิธี เพื่อใหสามารถ
ปฏิบัติงานรวมกันไดอยางประสานสอดคลอง ตลอดจนมีความรูดานวิชาการเกี่ยวกับการบินที่เปน
มาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้น
3. วางแผนทางยุทธวิธีสําหรับหนวยบินและการปฏิบัติการบินทางยุทธวิธีเพื่อปฏิบัติภารกิจของหนวย
เมื่อสําเร็จเปนนักบินไปแลว
4. สนับสนุนการปฏิบัตภิ ารกิจของ ทบ. ทั้ง 5 ประการ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
1. เพื่อใหผูสําเร็จการศึกษามีความรูเ กี่ยวกับการซอมบํารุงระบบตาง ๆ ของอากาศยาน, การสงกําลัง
และซอมบํารุงอากาศยานขั้นหนวยไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. สามารถปฏิบัติหนาที่ชา งอากาศยานทั่วไป ตรวจซอม และแกไขขอขัดของของอากาศยานขั้น
หนวยไดอยางถูกตองตามคูมือซอมบํารุงทางเทคนิค
3. สามารถใชคูมือทางเทคนิค,คูมือซอมบํารุง ,คูมือการสงกําลังบํารุง และคูมือการบริการหลอลื่น
ของอากาศยานไดอยางถูกตอง
- เพื่อใหผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรนี้ มีความรูความสามารถในการบินอากาศยานปกหมุนที่ไดรับ
การฝกอยางปลอดภัยและถูกตองตามมาตรฐาน
1. เพื่อใหผูสําเร็จการศึกษามีความรูความสามารถทําการบินโดยอาศัยเครื่องวัดประกอบการบิน
ไดอยางเชื่อมั่นและปลอดภัยในสภาพทัศนวิสัยจํากัด
2. ทําการเดินอากาศไดอยางถูกตองแมนยํา และสามารถลงสนามบินปลายทางในสภาพทัศนวิสัย
จํากัดไดโดยอาศัยระบบวิทยุชวยเดินอากาศ
3. วางแผนการบินและปฏิบัติตามกฎการบินดวยเครื่องวัดประกอบการบิน
- เพื่อใหผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรนี้มีความรูและความสามารถในปฏิบัติงานในหนาที่นายทหาร
ซอมบํารุงอากาศยานของหนวยบินในกองทัพบก

- นายทหารสัญญาบัตรชั้นยศไมเกิน ร.ท. หรือ นายทหารประทวน อายุไมเกิน 30 ป มีความรูไมต่ํากวา
ปริญญาตรี

- คือผูสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรศิษยการบิน ทบ.ชั้นประถม

- นายทหารประทวน ชั้นยศไมเกิน ส.อ. อายุไมเกิน 30 ป ความรูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
เทียบเทาขึ้นไป

- นักบินประจํากอง ชั้นยศ ร.ต. – พ.ต. ประเภทอากาศยานปกติดลําตัว
- เปนนักบินประจํากองพรอมรบ ชั้นยศ ร.ต. – พ.ท. และมีคุณวุฒิในการบินกับอากาศยานที่ใชใน
การฝก

- เปนนายทหารสัญญาบัตรชั้นยศ ร.ต.–พ.ต. ที่สาํ เร็จหลักสูตรศิษยการบินทหารบกหรือหลักสูตรชางอากาศยานทหารบก
มาแลว

ระยะเวลา
การศึกษา(สัปดาห)
14

ลําดับ

หลักสูตร

9

ชางตรวจสภาพทางเทคนิคและกํากับดูแลการซอม
บํารุงอากาศยาน (ชกท.671)

10

การบินโดยอาศัยลักษณะภูมปิ ระเทศ( ชกท.1981)

7

11

8

12

การฝกบินเปลี่ยนแบบอากาศยานปกหมุน
ฮ.ท.212 ( ชกท.1981)
นักบินลองเครื่อง (ชกท.4823)

13

นายทหารนิรภัยการบิน (ชกท.1982,9210)

11

14

การใชอาวุธทางอากาศ อากาศยานปกหมุนโจมตี
(นักบิน ชกท.1981 ,พลประจําปนกล ชกท.111)

6

15

การฝกบินเปลี่ยนแบบอากาศยานปกหมุน ฮ.จ.1
(ชกท.1981)

8

16

การฝกบินเปลี่ยนแบบอากาศยานปกติดลําตัว
(ชกท.1980)
การฝกบินเปลี่ยนแบบอากาศยานปกหมุน
ฮ.ท.206 (ชกท.1981)
การฝกบินเปลี่ยนแบบอากาศยานปกหมุน ฮ.ล.47
(ชกท.1981)

8

17
18

9

8
6

ความมุงหมาย
- เพื่อใหผูสําเร็จการศึกษาไดมีความรูและความเขาใจในเรื่องการตรวจสภาพ หาขอขัดของตาง ๆ
ของอากาศยานไดทุกแบบ และสามารถตรวจสอบการทํางานซอมบํารุงของชางอากาศยานไดถูกตอง
ตลอดจนควบคุมกํากับดูแลการซอมบํารุงของชางอากาศยานใหเปนไปตามระเบียบ คําสั่ง ทบ. และ
คูมือทางเทคนิคของอากาศยานนั้น ๆ และสามารถใหคําปรึกษาแกผูบังคับบัญชาได
- เพื่อใหผูสําเร็จการศึกษา มีความรูความสามารถในการบินโดยอาศัยลักษณะภูมิประเทศ การ
ปฏิบัติการบินเปนทีมทั้งกลางวันและกลางคืน
- เพือ่ ใหผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรนี้ มีความรู ความสามารถทําการบินกับอากาศยานแบบ ฮ.ท.212 ได
อยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
- เพื่อใหผูสําเร็จการศึกษา สามารถบินทดสอบระบบของอากาศยาน, ประเมินคาและประสิทธิภาพของ
อากาศยานแตละแบบ พรอมทั้งบินลองเครื่องกับอากาศยานแบบนั้น ๆ ได และบริหารการซอมบํารุง
อากาศยานไดอยางมีประสิทธิภาพ
1. เพื่อใหผูสําเร็จการศึกษามีความรูความสามารถเหมาะสมที่จะเปนนายทหารนิรภัยการบินระดับ
กองบิน หรือนายทหารที่ตองมีหนาที่รับผิดชอบ ซึ่งเกี่ยวของกับการพิจารณาดําเนินการวางแผน
มาตรการปองกันอากาศยานอุบัติเหตุ การสงเสริมความปลอดภัย การสอบสวนอากาศยานอุบัติเหตุ และ
การพัฒนากิจการนิรภัยการบิน
2. มีความรูความสามารถปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจ ทบ.4 ประการ ไดแก การปองกันประเทศ, การ
ตอสูเพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต, การรักษาความสงบเรียบรอยในประเทศและการพัฒนาประเทศ
1. สามารถทําการบินและใชอาวุธทางอากาศกับ อ.ปกหมุนโจมตี ไดอยางถูกตองและปลอดภัยทั้งใน
ระยะสูงและระยะต่ํา
2. ปฏิบัติภารกิจเปนชุดปฏิบัติการบินโจมตีไดอยางมีประสิทธิภาพ
1. สามารถทําการบินกับเฮลิคอปเตอรโจมตีแบบ 1 ไดโดยปลอดภัยมีความรูความสามารถในการบิน
พรอมที่จะเปนนักบินประจํากองพรอมรบ
2. เพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนประสบการณในการฝกบินทางยุทธวิธีในภูมิประเทศจริงพรอมที่จะปฏิบัติ
ภารกิจพิเศษตามที่ไดรับมอบหมาย
3. ใหมีความรูความสามารถ ใชระบบอาวุธประจําเฮลิคอปเตอรโจมตีแบบ 1 อันประกอบดวยเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยเพื่อทําลายเปาหมายไดอยางถูกตอง แมนยําและมีประสิทธิภาพ
- เพื่อใหผูสําเร็จการศึกษามีความรูความสามารถในการบินกับอากาศยานปกติดลําตัวแบบอื่น ๆ
นอกเหนือจากอากาศยานปกติดลําตัวทีเ่ คยบินมาแลวไดเปนอยางดี
- เพื่อใหผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรนี้มีความรูความสามารถทําการบินกับอากาศยานแบบ ฮ.ท.206 ได
อยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
- เพื่อใหผูสําเร็จการศึกษามีความรูความสามารถทําการบินกับอากาศยาน ฮ.ล.47 ได

คุณสมบัติผูเขารับการศึกษา
- นายทหารประทวน ยศ. จ.ส.อ. และปฏิบัติหนาที่ชา งอากาศยานติดตอกันไมนอยกวา 5 ป

- นักบินประจํากอง ยศ ร.ต. – พ.ท. มี ชม.บิน กับอากาศยานปกหมุนไมนอยกวา 350 ชม.
- เปนนักบินประจํากองพรอมรบ ชั้นยศ ร.ต. – พ.ท. มี ชม.บิน ไมนอยกวา 200 ชม. โดยมี ชม.บินกับ
อากาศยานปกหมุนไมนอยกวา 70 ชม.
- เปนนักบินประจํากองพรอมรบ ชั้นยศ ร.ต. – พ.ท. มีชั่วโมงบินกับอากาศยานแตละแบบมาแลว
ไมนอยกวา 300 ชม.บิน
1. นายทหารสัญญาบัตร ชั้นยศ ร.ต. – พ.ท.
2. นายทหารนิรภัยการบิน
3. ผูบังคับหนวยบิน ฝายอํานวยการที่ทาํ หนาที่รักษาความปลอดภัยในดานการบิน
4. นายทหารที่ผูบังคับบัญชามีแผนที่จะใหปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับนิรภัยการบิน หรือหนวยเห็นวา
เหมาะสมที่จะใหเขารับการศึกษา
- นักบิน ยศไมเกิน พ.ท. มี ชม.บิน ฮ.ท.1 ไมนอยกวา 300 ชม. , พลประจําปนกลอากาศยาน
นายทหารประทวน ยศไมเกิน ส.อ.ความรู สามัญระดับ ม.3 หรือเทียบเทาขึน้ ไป
- นักบิน ยศไมเกิน ร.ต. - พ.ท. ทําการบินกับเฮลิคอปเตอรใชงานทั่วไปมาแลว ไมนอยกวา 500 ชม.

- นักบินประจํากองพรอมรบ ชั้นยศ ร.ต. – พ.ท. ที่ทําการบินกับอากาศยานปกติดลําตัวมี ชม.บินกับ
อากาศยานปกติดลําตัว 220 ชม.
- เปนนักบินประจํากองพรอมรบ ชั้นยศ ร.ต. – พ.ท. มี ชม.บิน ไมนอยกวา 200 ชม. โดยมี ชม.บินกับ
อากาศยานปกหมุนไมนอ ยกวา 70 ชม.
- เปนนักบินอากาศยานปกหมุนประจํากองพรอมรบ ชั้นยศ ร.ต. – พ.ท. มี ชม.บินกับอากาศยาน
ปกหมุน ไมนอยกวา 300 ชม. มีความคุน เคยกับการใชกลองชวยมองเห็นในเวลากลางคืน

ลําดับ

หลักสูตร

ระยะเวลา
การศึกษา(สัปดาห)
9

19

นายสิบสงกําลังบํารุง (ชกท.768)

20

นักบินลองเครื่อง ฮ.ล.47 (ชกท.4823)

9

21

การบินกลางคืนดวยกลองชวยในการมองเห็น
(ชกท.1981 , 671)

5

22

การฝกบินเปลี่ยนแบบอากาศยานปกหมุน
ฮ.ท.60 (ชกท.1981)

8

23

ชางซอมบํารุงอากาศยานเฉพาะแบบ (ประเภท
อากาศยานปกหมุน) (ชกท.671)

11

24

ชางซอมบํารุงอากาศยานเฉพาะแบบ (ประเภท
อากาศยานปกติดลําตัว) (ชกท.671)

11

25

ครูการบินกลางคืนดวยกลองชวยในการมองเห็น
(ชกท.2519)
ชางซอม ฮ.จ.1 (ชกท.671)

6

26

8

ความมุงหมาย
- เพื่อใหผูสําเร็จการศึกษามีความเขาใจเกี่ยวกับการสงกําลังบํารุง ตลอดจนระเบียบตาง ๆ ที่
เกี่ยวของทั้งนี้เพือ่ ใหสามารถนําไปใชปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนการเพิ่มพูนขีด
ความสามารถใหกับเจาหนาที่ของหนวย
- เพื่อใหผูสําเร็จการศึกษามีความสามารถ
1. บินลองเครื่องและทดสอบระบบการทํางานของอากาศยานปกหมุน ฮ.ล.47 ภายหลังการถอด
เปลี่ยนชิ้นสวนตามระยะเวลาไดอยางถูกตอง
2. บินลองเครื่องและประเมินคาการทํางานของระบบตาง ๆ ของอากาศยานปกหมุน ฮ.ล.47
ภายหลังการซอมบํารุงตามระยะเวลาไดอยางถูกตองตามคูมือการซอมบํารุงและแจงความวิทยาการ
การบิน
3. บริหารการสงกําลังและซอมบํารุงอากาศยานไดอยางมีประสิทธิภาพ
1. เพื่อใหผูสําเร็จการศึกษาสามารถทําการบินกลางคืนดวยกลองชวยในการมองเห็นไดอยางมี
ประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยสูงสุด
2. เพื่อเปนการเพิ่มพูนทักษะและขีดความสามารถของนักบินประจํากองพรอมรบและชางประจํา
อากาศยาน ในการปฎิบัติภารกิจบินทางยุทธวิธีสําหรับการรบผสมเหลาเวลากลางคืนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
3. เปนการเพิ่มทักษะและประสบการณของนักบินและชางประจําอากาศยานในภารกิจหนวยบิน
ปฏิบัติการพิเศษในเวลากลางคืน
- เพื่อใหผูสําเร็จการศึกษาไดรับความรูดานวิชาการ หลักการบินตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับสมรรถนะ
ขีดความสามารถ และขีดจํากัดของ ฮ.ท.60 เพือ่ นําไปเปนขอมูลประกอบกับการฝกบิน
ภาคอากาศใหไดผลอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถปฏิบัตภิ ารกิจบินในภูมิประเทศที่มีภัยคุกคาม
สูงได อยางปลอดภัย บรรลุภารกิจตามที่ไดรับมองหมาย
- เพื่อใหผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรนี้มีความรูความสามารถเหมาะสมที่จะเปนชางซอมอากาศยาน
เฉพาะแบบ(ประเภท อ.ปกหมุน) ที่หนวยไดรับการบรรจุ รวมทั้งสามารถบริหารการสงกําลังและซอม
บํารุงอากาศยานขั้นหนวยไดอยางมีประสิทธิภาพ
- เพื่อใหผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรนี้มีความรูความสามารถเหมาะสมที่จะเปนชางซอมอากาศยาน
เฉพาะแบบ(ประเภท อ.ปกติดลําตัว) ทีห่ นวยไดรับการบรรจุ รวมทั้งสามารถบริหารการสงกําลังและ
ซอมบํารุงอากาศยานขั้นหนวยไดอยางมีประสิทธิภาพ
- เพือ่ เพิ่มคุณวุฒิใหกบั นักบินประจํากองพรอมรบ ซึ่งมีความรูความชํานาญและมีทกั ษะประสบการณในการ
บินสูง เพือ่ ทําหนาที่ครูการบินกลางคืนดวยกลองชวยในการมองเห็น
- เพื่อใหผูสําเร็จการศึกษามีความรูความสามารถในการปรนนิบัติบาํ รุง บริการ และซอมบํารุง ฮ.จ.1
สามารถบริการปรนนิบัตบิ ํารุงและซอมบํารุงอากาศยานขั้นหนวยไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
สามารถใชคูมือทางเทคนิค, คูมือซอมบํารุง , คูมือการสงกําลังบํารุง และคูมอื การบริการหลอลื่นของ
อากาศยานไดอยางถูกตอง

คุณสมบัติผูเขารับการศึกษา
- นายทหารประทวนปฏิบัติงานในสายสงกําลังบํารุง ยศ ส.ต. - จ.ส.อ.ความรูสายสามัญไมต่ํากวา ม.3
และ ผบ.หนวยพิจารณาเห็นวาจําเปนตองเขารับการศึกษา
- เปนนักบินประจํากองพรอมรบ ชั้นยศ ร.ต. – พ.ท. ที่ทําการบินกับอากาศยานปกหมุน ฮ.ล.47 มาแลว
ไมนอยกวา 150 ชม.

-ผูทําหนาที่นกั บินเปนนักบินอากาศยานปกหมุนประจํากองพรอมรบ ยศไมเกิน พ.ท. ที่เคยทําการบินกับ ฮ.ท.1 มาแลว
ไมนอยกวา 100 ชม.
-ผูทําหนาที่ชา งอากาศยานเปนนายทหารประทวนที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรชางอากาศยานทหารบกมาแลว

-เปนนักบินประจํากองพรอมรบชั้นยศ ร.ต. – พ.ท. ที่เคยทําการบินกับเฮลิคอปเตอรใชงานทั่วไปแบบอืน่ มาแลว

- นายทหารประทวนชัน้ ยศ ส.ต.–จ.ส.อ.ที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรชางอากาศยานทหารบกมาแลว

- นายทหารประทวนที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรชางอากาศยานทหารบกมาแลว

-นักบิน ชัน้ ยศ ร.ต.- พ.ท. มี ชม.บนิ กับ ฮ.ท.๑ และหรืออากาศยานที่จะใชในการฝกบินไมนอ ยกวา 200 ชม. ปฏิบัติหนาที่
ผูบังคับอากาศยานไมนอ ยกวา 50 ชม.บิน และมี ชม.บินกลางคืนกลองชวยในการมองเห็นไมนอ ยกวา 25 ชม.
- นายทหารประทวนที่สาํ เร็จการศึกษาหลักสูตรชางอากาศยานทหารบกมาแลว

ลําดับ

หลักสูตร

ระยะเวลา
การศึกษา(สัปดาห)
8

27

ชางซอมระบบอาวุธ ฮ.จ.1 (ชกท.671 , 111)

28

ครูการบินทหารบก ฮ.จ.1 (ชกท.4823)

10

29

ชางซอม ฮ.ท.60 (ชกท.671)

8

30

ชางซอมระบบไฟฟาและระบบเครื่องชวยเดินอากาศ
ฮ.ท.60 (ชกท.671)

8

31

การฝกบินเปลี่ยนแบบอากาศยานปกหมุน
ฮ.ฝ.480 (ชกท.1981)

8

ความมุงหมาย
- เพื่อใหผูสําเร็จการศึกษามีความรูเกี่ยวกับคุณลักษณะ ขีดความสามารถ และขีดจํากัดของระบบ
อาวุธ ฮ.จ.1 สามารถติดตั้งและจัดปรับแทนยิงและฐานเล็งระบบอาวุธ ฮ.จ.1 ตลอดจนพิสูจนทราบ
ขอขัดของ และการแกไข และตรวจซอมขอขัดของ ที่เกิดกับระบบอาวุธ ฮ.จ.1 ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถใชคูมือทางเทคนิค , คูมือซอมบํารุง , คูมือการสงกําลังบํารุง และ
คูมือการบริการระบบอาวุธของ ฮ.จ.1 ไดอยางถูกตอง
- เพื่อเพิ่มคุณวุฒิใหกับนักบินประจํากองพรอมรบ ซึ่งมีความรูความชํานาญและประสบการณใน
การบินกับ ฮ.จ.1 เพื่อทําหนาที่ครูการบิน ฮ.จ.1
1. ถายทอดความรูภาควิชาการเกี่ยวกับหลักการบินอากาศยานปกหมุนโจมตี และระบบตาง ๆ ของ
ฮ.จ.1 และระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวของใหกบั ผูเขารับการฝกศึกษาไดเปนอยางดี
2. ทําหนาที่ครูการบินฝกบินภาคอากาศใหกับนักบินประจํากองพรอมรบที่เขารับการศึกษาใน
หลักสูตรการบินเปลี่ยนแบบอากาศยานปกหมุนโจมตี แบบ 1 ทั้งทาบินมาตรฐาน, ทาบินเมื่อมีเหตุ
ฉุกเฉินสามารถแกไขปญหาเฉพาะหนานําอากาศยานลงสูพื้นไดอยางปลอดภัย
3. ทําหนาที่ฝกสอนการปฏิบัติการบินทางยุทธวิธ,ี การบินกลางคืนและการบินกลางคืนดวยกลอง
ชวยในการมองเห็นเวลากลางคืน ไดอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
4. ทําหนาที่ฝกสอนการใชอาวุธทางอากาศของระบบอาวุธที่ทันสมัยประจําอากาศยาน (ฮ.จ.1)
ทุกระบบไดอยางถูกตองมีความแมนยําและรวดเร็วทันสถานการณทางยุทธวิธี ตลอดจนการใชระบบ
อุปกรณดํารงความอยูรอดประจําอากาศยานไดอยางมีประสิทธิภาพเมื่อถูกตอบโตจากขาศึก
5. นําประสบการณความรูความชํานาญดานการบินมาประกอบการฝกสอนขณะปฏิบัติหนาที่ครูการ
บินไดอยางถูกตอง มีความเปนมาตรฐาน ตามคูมือทางเทคนิคและคูมือการฝกบิน
- เพื่อใหผูสําเร็จการศึกษามีความรูความสามารถในการปรนนิบัติบาํ รุง บริการ และซอมบํารุง
ฮ.ท.60 สามารถบริการสงกําลังและซอมบํารุงอากาศยานขั้นหนวยไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
สามารถใชคูมือทางเทคนิค, คูมือซอมบํารุง , คูมือการสงกําลังบํารุง และคูมือการบริการหลอลื่นของ
อากาศยานไดอยางถูกตอง
- เพื่อใหผูสําเร็จการศึกษามีความรูเกี่ยวกับคุณลักษณะ ขีดความสามารถ และขีดจํากัดของระบบ
ไฟฟา และระบบเครื่องชวยเดินอากาศ ฮ.ท.60 สามารถพิสูจนทราบปญหาขอขัดของ ระบบไฟฟา
และระบบเครื่องชวยเดินอากาศ ฮ.ท.60 และทําการแกไขปญหาขอขัดของที่เกิดขึ้นไดในขีด
ความสามารถของหนวยใช รวมทั้งสามารถใชคูมือทางเทคนิค , คูมือซอมบํารุง , คูมือการสงกําลัง
บํารุง ของอากาศยานไดอยางถูกตอง
- เพื่อใหผูสําเร็จการศึกษามีความรูความสามารถในดานวิชาการ และการบินที่เปนมาตรฐาน
สามารถทําการบินกับ ฮ.ฝ.480 ไดอยางปลอดภัย

คุณสมบัติผูเขารับการศึกษา
- นายทหารประทวนที่สาํ เร็จการศึกษาหลักสูตรชางอากาศยานทหารบก หรือหลักสูตรการใชอาวุธ
ทางอากาศ มาแลว

- นักบิน ชั้นยศ ร.อ. - พ.ท. มี ชม.บินกับ เฮลิคอปเตอรใชงานทั่วไปไมนอยกวา 500 ชม. ผาน
หลักสูตรการบินดวยเครื่องวัดประกอบการบินมาแลว มี ชม.บินกับ ฮ.จ.1 ไมนอยกวา 200 ชม. ปฏิบัติ
หนาที่ผูบังคับอากาศยาน ฮ.จ.1 ไมนอยกวา 50 ชม.บิน และมี ชม.บินกับกลองชวยในการมองเห็นไม
นอยกวา 25 ชม.

- นายทหารประทวนที่สาํ เร็จการศึกษาหลักสูตรชางอากาศยานทหารบกมาแลว

- นายทหารประทวนที่สาํ เร็จการศึกษาหลักสูตรชางอากาศยานทหารบก หรือหลักสูตรชางซอม
อิเล็กทรอนิคส หรือชางซอมระบบไฟฟาอากาศยานจากสถาบันอื่น ๆ ทีก่ องทัพบกใหการรับรอง

- นักบินประจํากองพรอมรบ ชั้นยศ ร.ต.- พ.ท. มี ชม.บิน ไมนอยกวา 200 ชม. โดยมี ชม.บินกับ
อากาศยานปกหมุนไมนอยกวา 70 ชม.

ลําดับ

หลักสูตร

ระยะเวลา
การศึกษา(สัปดาห)
6

32

พลยิงปนกลประจําอากาศยาน (ชกท.111)

33

นายทหารนิรภัยการบิน (ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส)
(ชกท.1982,9210)

11

34

ครูการบินทหารบก (ประเภทอากาศยานปกหมุน)
(ชกท.2519)

9

35

ครูการบินทหารบก (ประเภทอากาศยานปกติดลําตัว)
(ชกท.2519)

9

36

การฝกบินเปลี่ยนแบบอากาศยานปกหมุน ฮ.ท.17
(ชกท.1981)
ชางเฮลิคอปเตอรใชงานทั่วไป แบบ 17
(ชกท.671)

8

37

8

ความมุงหมาย
- เพื่อใหผูสําเร็จการศึกษา สามารถทําหนาที่พลยิงปนกลประจําอากาศยานเฮลิคอปเตอร และ
ปฏิบัติงานรวมกับนักบินและนักบินผูชว ยในการปฏิบตั ิภารกิจบินทางยุทธวิธีไดอยางมีประสิทธิภาพ
สามารถตรวจการณ และคนหาเปาหมายดวยสายตาทางอากาศ เรียนรูการปฏิบตั ิกรณีเกิดเหตุการณ
ฉุกเฉินระหวางการปฏิบัติภารกิจบิน การปฏิบัติตออาวุธยุทโธปกรณ การดํารงชีพในปา และเล็ดลอด
หลบหนีจากฝายตรงขาม
- เพื่อใหผูสําเร็จการศึกษา/อบรมหลักสูตรนี้มีความรูและความสามารถ
1. ปฏิบัติงานดานนิรภัยการบินของหนวยบินได
2. ปฏิบัติหนาทีใ่ นตําแหนงนายทหารนิรภัยการบินของหนวยได
3. วางแผนการปองกันอากาศยานอุบัติเหตุทั้งทางภาคพื้นดินและภาคอากาศได
4. เปนคณะกรรมการสอบสวนอากาศยานอุบัติเหตุทั้งทางธุรการและทางเทคนิคได
5. เปนผูสงเสริมความปลอดภัย และรวมการพัฒนากิจการดานนิรภัยการบินที่เกี่ยวของได
- เพื่อเปนการปรับปรุงคุณวุฒิของนักบินประจํากองพรอมรบ ซึ่งมีความรูความชํานาญและ
ประสบการณในการบินกับเฮลิคอปเตอร ใหมีคุณสมบัติเปนครูการบินทหารบก เมื่อสําเร็จการศึกษา
มีความรูความสามารถ
1. ทําหนาที่ครูการบินฝกบินภาคอากาศใหกับนักบินประจํากองพรอมรบ ทั้งทาบินมาตรฐาน ,
ทาบินเมื่อมีเหตุฉกุ เฉิน สามารถแกไขปญหาเฉพาะหนานําอากาศยานลงสูพื้นไดอยางปลอดภัย
2. ทําหนาที่ฝกสอนการปฏิบัติการบินทางยุทธวิธ,ี การบินกลางคืนและการบินกลางคืนดวยกลอง
ชวยในการมองเห็นเวลากลางคืน ไดอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
3. นําประสบการณความรูความชํานาญดานการบินมาประกอบการฝกสอนขณะปฏิบัติหนาที่
ครูการบินไดอยางถูกตอง มีความเปนมาตรฐาน ตามคูมือทางเทคนิคและคูมือการฝกบิน
- เพื่อเปนการปรับปรุงคุณวุฒิของนักบินประจํากองพรอมรบ ซึ่งมีความรูความชํานาญและ
ประสบการณในการบินกับเครื่องบิน ใหมีคุณสมบัติเปนครูการบินทหารบก เมื่อสําเร็จการศึกษามี
ความรูความสามารถ
1. ทําหนาที่ครูการบินฝกบินภาคอากาศใหกับนักบินประจํากองพรอมรบ ทั้งทาบินมาตรฐาน ,
ทาบินเมื่อมีเหตุฉกุ เฉิน สามารถแกไขปญหาเฉพาะหนานําอากาศยานลงสูพื้นไดอยางปลอดภัย
2. ทําหนาที่ถา ยทอดความรู และประสบการณ (ทางภาควิชาการ)
3. นําประสบการณความรูความชํานาญดานการบินมาประกอบการฝกสอนขณะปฏิบัติหนาที่
ครูการบินไดอยางถูกตอง มีความเปนมาตรฐาน ตามคูมือทางเทคนิคและคูมือการฝกบิน
- เพื่อใหผูสําเร็จการศึกษามีความรูความสามารถในดานวิชาการ และการบินที่เปนมาตรฐาน
สามารถทําการบินกับ ฮ.ท.17 ไดอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
- เพื่อใหผูสําเร็จการศึกษา
1. มีความรูความสามารถในการปฏิบัตหิ นาที่ชางในหองนักบินเฮลิคอปเตอรใชงานทั่วไป แบบ 17
(Flight Engineer)

คุณสมบัติผูเขารับการศึกษา
- นายทหารประทวน ยศ ส.ต. - ส.อ. อายุไมเกิน 30 ป ความรูส ามัญไมต่ํากวาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
หรือเทียบเทา

1. เปนผูที่มีทักษะการใชเทคโนโลยีในการเรียนออนไลน และการทํากิจกรรมการเรียนรูรวมกัน ไดแก มี
ความรูพื้นฐานคอมพิวเตอร อินเตอรเน็ต และสามารถใชงานโปรแกรมตางๆได
2. นายทหารสัญญาบัตร ชั้นยศ ร.ต. – พ.ท. ที่ปฏิบัติงานเกีย่ วของกับดานสายวิทยาการการบิน

- นักบิน ชั้นยศ ร.ต. - พ.ท. มี ชม.บินรวมไมนอยกวา 500 ชม.โดยมี ชม.บินกับอากาศยานปกหมุนไม
นอยกวา 300 ชม. ปฏิบัตหิ นาที่ผูบังคับอากาศยานมาแลวไมนอยกวา 40 ชม.บิน และมี ชม.บินกับ
กลองชวยในการมองเห็นในเวลากลางคืนอยางนอย 15 ชม.บิน

- นักบินประจํากองพรอมรบ ชั้นยศ ร.ท. - พ.ท. มี ชม.บินรวมไมนอยกวา 500 ชม.โดยมี ชม.บินกับ
อากาศยานปกติดลําตัว ไมนอยกวา 300 ชม. ปฏิบัติหนาที่ผูบังคับอากาศยานมาแลวไมนอยกวา
40 ชม.บิน

- นักบินประจํากองพรอมรบ ชั้นยศ ร.ต.- พ.ท. มี ชม.บิน ไมนอยกวา 200 ชม. โดยมี ชม.บินกับ
อากาศยานปกหมุนไมนอยกวา 70 ชม.
- นายทหารประทวนที่สาํ เร็จการศึกษาหลักสูตรชางอากาศยานทหารบกมาแลว

ลําดับ

38

หลักสูตร

ระยะเวลา
การศึกษา(สัปดาห)

การฝกบินเปลี่ยนแบบอากาศยานปกติดลําตัว
(บ.ท.200) (ชกท.1980)
ชางซอมบํารุงเครื่องบินใชงานทั่วไปแบบ 200
(ชกท.671)

8

การฝกบินเปลี่ยนแบบอากาศยานปกหมุน
(ฮ.ลว./อว.550) (ชกท.1981)
ชางซอมระบบอาวุธเฮลิคอปเตอรลาดตระเวน
ติดอาวุธแบบ 550 (ชกท.111)

8

42

การฝกบินเปลี่ยนแบบอากาศยานปกหมุน ฮ.ท.1
เบื้องตน (UH – 1 Initial)

3

43

การฝกบินเปลี่ยนแบบอากาศยานปกหมุน
ฮ.ท.212 เบื้องตน (UH – 212 Initial)

3

44

การฝกบินเปลี่ยนแบบอากาศยานปกหมุน ฮ.ท.60
เบื้องตน (UH – 60 Initial)

3

39

40
41

8

8

ความมุงหมาย
2. มีความรูความสามารถในการปรนนิบตั ิบํารุง บริการ และซอมบํารุงเฮลิคอปเตอรใชงานทั่วไป
แบบ 17 ขั้นหนวยไดอยางมีประสิทธิ
3. สามารถใชคูมือทางเทคนิค , คูมือการซอมบํารุง และคูมือการบริการหลอลื่นของอากาศยานได
อยางถูกตอง
4. สามารถปฏิบัติหนาที่เปนผูชวยนายทหารซอมบํารุงเฮลิคอปเตอรใชงานทั่วไป แบบ ๑๗ ของ
หนวยได
- เพื่อใหผูสําเร็จการศึกษามีความรูความสามารถในดานวิชาการ และการบินที่เปนมาตรฐาน
สามารถทําการบินกับ บ.ท.200 ไดอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
- เพื่อใหผูสําเร็จการศึกษามีความรูความสามารถในการปรนนิบัติบาํ รุง บริการ และซอมบํารุง
บ.ท.200 ขั้นหนวยไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถใชคูมือทางเทคนิค, คูมือการซอมบํารุง
และคูมือการบริการหลอลื่นของอากาศยานไดอยางถูกตอง ปฏิบัติหนาที่เปนผูช วยนายทหาร
ซอมบํารุง บ.ท.200ของหนวยได
- เพื่อใหผูสําเร็จการศึกษามีความรูค วามสามารถในดานวิชาการ และการบินที่เปนมาตรฐาน
สามารถทําการบินกับ ฮ.ลว./อว.550 ไดอยางปลอดภัย
- เพื่อใหผูสําเร็จการศึกษามีความรูเกี่ยวกับคุณลักษณะ ขีดความสามารถ และขีดจํากัดของระบบ
อาวุธ ฮ.ลว./อว.550 สามารถติดตั้งและจัดปรับแทนยิงและฐานเล็งระบบอาวุธ ฮ.ลว./อว.550
ตลอดจนพิสูจนทราบขอขัดของ การแกไข และตรวจซอมขอขัดของที่เกิดกับระบบอาวุธ
ฮ.ลว./อว.550 ไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถใชคูมือทางเทคนิค , คูมือซอมบํารุง , คูมือ
การสงกําลังบํารุง และคูมือการบริการระบบอาวุธของ ฮ.ลว./อว.550 ไดอยางถูกตอง
- เพื่อใหผูเขารับการอบรม ไดเรียนรูและคุนเคยกับสมรรถนะและระบบตางๆ ของ ฮ.ท.1 กอนเขารับ
การศึกษาในหลักสูตรจริง ซึ่งจะทําใหสามารถใชประโยชนจากระบบเครื่องวัดตางๆ ,วิเคราะหสาเหตุ
ขอผิดพลาดของระบบตางๆ รวมทั้งแกไขขอผิดพลาด ดังกลาวเบื้องตนไดอยางถูกตองและรวดเร็ว ,
ไดเรียนรูและมีความชํานาญกับการฝกบินทาบินตางๆ ของ ฮ.ท.1 เปนการลวงหนา ทําใหการฝกบิน
ในหลักสูตรจริงในโอกาสตอไปมีความงาย ปลอดภัยและรวดเร็วขึ้น
- เพื่อใหผูเขารับการอบรม ไดเรียนรูและคุนเคยกับสมรรถนะและระบบตางๆ ของ ฮ.ท.212 กอนเขา
รับการศึกษาในหลักสูตรจริง ซึ่งจะทําใหสามารถใชประโยชนจากระบบเครื่องวัดตางๆ ,วิเคราะห
สาเหตุขอผิดพลาดของระบบตางๆ รวมทั้งแกไขขอผิดพลาด ดังกลาวเบื้องตนไดอยางถูกตองและ
รวดเร็ว , ไดเรียนรูและมีความชํานาญกับการฝกบินทาบินตางๆ ของ ฮ.ท.212 เปนการลวงหนา
ทําใหการฝกบินในหลักสูตรจริงในโอกาสตอไปมีความงาย ปลอดภัยและรวดเร็วขึ้น
- เพื่อใหผูเขารับการอบรม ไดเรียนรูและคุนเคยกับสมรรถนะและระบบตางๆ ของ ฮ.ท.60 กอนเขา
รับการศึกษาในหลักสูตรจริง ซึ่งจะทําใหสามารถใชประโยชนจากระบบเครื่องวัดตางๆ ,วิเคราะห
สาเหตุขอผิดพลาดของระบบตางๆ รวมทั้งแกไขขอผิดพลาด ดังกลาวเบื้องตนไดอยางถูกตองและ
รวดเร็ว , ไดเรียนรูและมีความชํานาญกับการฝกบินทาบินตางๆ ของ ฮ.ท.60 เปนการลวงหนา
ทําใหการฝกบินในหลักสูตรจริงในโอกาสตอไปมีความงาย ปลอดภัยและรวดเร็วขึ้น

คุณสมบัติผูเขารับการศึกษา

- นักบินประจํากองพรอมรบ ชั้นยศ ร.ต. - พ.ท. มี ชม.บินกับอากาศยานปกติดลําตัวไมนอยกวา
250 ชม.
- นายทหารประทวนที่สาํ เร็จการศึกษาหลักสูตรชางอากาศยานทหารบกมาแลว

- นักบินประจํากองพรอมรบ ชั้นยศ ร.ต. - พ.ท. มี ชม.บินกับอากาศยานปกหมุนไมนอยกวา 200 ชม.
- นายทหารประทวนที่สาํ เร็จการศึกษาหลักสูตรชางอากาศยานทหารบก หรือพลยิงปนกล หรือ
หลักสูตรการใชอาวุธทางอากาศ มาแลว

- นักบินประจํากองพรอมรบ ชั้นยศ ร.ต. - พ.ท. และหนวยมีแผนใหเขารับการศึกษาหลักสูตร
เปลี่ยนคุณวุฒิอากาศยานปกหมุน หรือจะใหปฏิบัติงานกับ ฮ.ท.1

- นักบินประจํากองพรอมรบ ชั้นยศ ร.ต. - พ.ท. และหนวยมีแผนใหเขารับการศึกษาหลักสูตรการ
ฝกบินเปลี่ยนแบบอากาศยานปกหมุน ฮ.ท.212

- นักบินประจํากองพรอมรบ ชั้นยศ ร.ต. - พ.ท. และหนวยมีแผนใหเขารับการศึกษาหลักสูตรการ
ฝกบินเปลี่ยนแบบอากาศยานปกหมุน ฮ.ท.60

ลําดับ

หลักสูตร

ระยะเวลา
การศึกษา(สัปดาห)
2

45

การฝกบินทบทวนอากาศยานปกหมุน ฮ.ท.1
(UH – 1 Recurrent)

46

การฝกบินทบทวนอากาศยานปกหมุน ฮ.ท.212
(UH – 212 Recurrent)

2

47

การฝกบินทบทวนอากาศยานปกหมุน ฮ.ท.60
(UH – 60 Recurrent)

2

48

การบินดวยเครื่องวัดประกอบการบิน โดยใช
เครื่องชวยฝกบินอากาศยานจําลอง (ชกท.1981)

8

49

การฝกบินเปลี่ยนแบบอากาศยานปกหมุน
ฮ.ท.72 ( ชกท.1981)

8

50

การฝกบินเปลี่ยนแบบอากาศยานปกหมุน ฮ.ท.60
แบบ M (ชกท.1981)

8

51

การฝกบินเปลี่ยนแบบอากาศยานปกหมุน
ฮ.ท.139 ( ชกท.1981)
การปฏิบัติงานรวมกับอากาศยาน (นายทหาร
สัญญาบัตร)

8

52

1

ความมุงหมาย
- เพื่อใหผูเขารับการอบรม ไดมีโอกาสทบทวนบทเรียนเกี่ยวกับสมรรถนะและระบบตางๆ ของ
ฮ.ท.1 รวมกับครูผูสอน ทําใหมีความรูที่ตอเนื่องทันสมัย , ไดทบทวนและเพิ่มพูนทักษะความชํานาญ
กับการฝกบินทาบินตางๆ ของ ฮ.ท.1 ทําใหมีความตอเนื่องในการบิน สามารถปฏิบัติการบิน
ตอบสนองภารกิจของ ทบ. ไดอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากขึ้น
- เพื่อใหผูเขารับการอบรม ไดมีโอกาสทบทวนบทเรียนเกี่ยวกับสมรรถนะและระบบตางๆ ของ
ฮ.ท.212 รวมกับครูผูสอน ทําใหมีความรูที่ตอเนื่องทันสมัย , ไดทบทวนและเพิ่มพูนทักษะ
ความชํานาญกับการฝกบินทาบินตางๆ ของ ฮ.ท.212 ทําใหมีความตอเนื่องในการบิน
สามารถปฏิบัติการบินตอบสนองภารกิจของ ทบ. ไดอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากขึ้น
- เพื่อใหผูเขารับการอบรม ไดมีโอกาสทบทวนบทเรียนเกี่ยวกับสมรรถนะและระบบตางๆ ของ
ฮ.ท.60 รวมกับครูผูสอน ทําใหมีความรูท ี่ตอเนื่องทันสมัย , ไดทบทวนและเพิ่มพูนทักษะ
ความชํานาญกับการฝกบินทาบินตางๆ ของ ฮ.ท.60 ทําใหมีความตอเนื่องในการบิน สามารถ
ปฏิบัติการบินตอบสนองภารกิจของ ทบ. ไดอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากขึ้น
1. เพื่อใหผูสําเร็จการศึกษามีความรูความสามารถทําการบินโดยอาศัยเครื่องวัดประกอบการบิน
ไดอยางเชื่อมั่นและปลอดภัยในสภาพทัศนวิสัยจํากัด
2. ทําการเดินอากาศไดอยางถูกตองแมนยํา และสามารถลงสนามบินปลายทางในสภาพทัศนวิสัย
จํากัดไดโดยอาศัยระบบวิทยุชวยเดินอากาศ
3. วางแผนการบินและปฏิบัติตามกฎการบินดวยเครื่องวัดประกอบการบิน
- เพื่อใหผูสําเร็จการศึกษาไดรับความรูดานวิชาการ หลักการบินตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับสมรรถนะ
ขีดความสามารถและขีดจํากัดของ ฮ.ท.72 เพื่อนําไปเปนขอมูลประกอบการบินไดอยางถูกตอง และ
ทําการบินตามขั้นตอนการปฏิบัติทั้งทาบินมาตรฐานและทาบินเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน จนเกิด
ความมั่นใจสามารถนําอากาศยานลงสูพนื้ ไดดวยความปลอดภัย และสามารถปฏิบัติภารกิจบินใน
ภูมิประเทศที่มีภัยคุกคามสูงได อยางปลอดภัย บรรลุภารกิจตามที่ไดรับมองหมาย
- เพื่อใหผสู ําเร็จการศึกษาไดรับความรูดานวิชาการ หลักการบินตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับสมรรถนะ
ขีดความสามารถและขีดจํากัดของ ฮ.ท.60 แบบ M เพื่อนําไปเปนขอมูลประกอบการฝกบิน
ภาคอากาศใหไดผลอยางมีประสิทธิภาพ และทําการบินตามขั้นตอนการปฏิบัติทงั้ ทาบินมาตรฐาน
และทาบินเมื่อมีเหตุฉกุ เฉิน จนเกิดความมั่นใจสามารถนําอากาศยานลงสูพื้นไดดวยความปลอดภัย
และสามารถปฏิบัติภารกิจบินในภูมิประเทศที่มีภัยคุกคามสูงได อยางปลอดภัย บรรลุภารกิจตามที่
ไดรับมองหมาย
- เพื่อใหผูสําเร็จการศึกษาไดรับความรูดานวิชาการ หลักการบินตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับสมรรถนะ
ขีดความสามารถและขีดจํากัดของ ฮ.ท.139 เพื่อนําไปเปนขอมูลประกอบการบินไดอยางถูกตอง
1.เพื่อใหผูสําเร็จการศึกษาไดรับความรูด านวิชาการเกี่ยวกับการจัดและภารกิจของหนวยบิน
ทหารบก การวางแผนการใชงานอากาศยาน สภาพอากาศและปจจัยตางๆที่มีผลกระทบตอการบิน
ติดตอสื่อสารและทัศนสัญญาณ การปฏิบัติดานนิรภัยการบิน การจัดเตรียมสนามบิน การจัดกําลังใน
การรับเฮลิคอปเตอร และการควบคุมจราจรทางอากาศ

คุณสมบัติผูเขารับการศึกษา
- นักบินประจํากองพรอมรบ ชั้นยศ ร.ต. - พ.ท. และปฏิบัติการบินกับ ฮ.ท.1 มากอน

- นักบินประจํากองพรอมรบ ชั้นยศ ร.ต. - พ.ท. และผานการศึกษาหลักสูตรการฝกบินเปลี่ยนแบบ
อากาศยานปกหมุน ฮ.ท.212 หรือผานการฝกบินเปลี่ยนแบบอากาศยานปกหมุน ฮ.ท.212 เบื้องตน
มาแลว
- นักบินประจํากองพรอมรบ ชั้นยศ ร.ต. - พ.ท. และผานการศึกษาหลักสูตรการฝกบินเปลี่ยนแบบ
อากาศยานปกหมุน ฮ.ท.60 หรือผานการฝกบินเปลี่ยนแบบอากาศยานปกหมุน ฮ.ท.60 เบื้องตนมาแลว

- เปนนักบินประจํากองพรอมรบ ชั้นยศ ร.ต. – พ.อ. และมีคุณวุฒิในการบินกับอากาศยานจําลองที่ใชใน
การฝก

- เปนนักบินประจํากองพรอมรบชั้นยศ ร.ต.–พ.ท.ที่เคยทําการบินกับเฮลิคอปเตอรใชงานทัว่ ไปแบบอื่นมาแลว

- เปนนักบินประจํากองพรอมรบชั้นยศ ร.ต. – พ.อ. ที่เคยทําการบินกับ ฮ.ท.60 แบบ L มาแลว

- เปนนักบินประจํากองพรอมรบชั้นยศ ร.ต.–พ.ท.ที่เคยทําการบินกับเฮลิคอปเตอรใชงานทัว่ ไปแบบอื่นมาแลว
- เปนนายทหารสัญญาบัตร ชัน้ ยศ ร.ต.–พ.ท.ทีเ่ คยปฏิบัติงานเกีย่ วของกับการใชอากาศยาน

ลําดับ

หลักสูตร

ระยะเวลา
การศึกษา(สัปดาห)

53

การปฏิบัติงานรวมกับอากาศยาน
(นายทหารประทวน)

1

54

นักบินภายในอากาศยานไรนักบิน

7

55

นักบินภายนอกอากาศยานไรนักบิน

7

56

ชางซอมบํารุงอากาศยานไรนักบิน

4

57

ชางอิเล็กทรอนิกสอากาศยานไรนกั บิน

8

58

ปฐมนิเทศนายทหารนักบินใหม

3

59

เจาหนาที่ตรวจการณอากาศยานไรนักบิน

7

ความมุงหมาย
2.กํากับดูแลการปฏิบัติของเจาหนาที่ของหนวยในการปฏิบัติงานรวมกับอากาศยานใหเปนไปอยาง
ถูกตอง เรียบรอยและเกิดความปลอดภัย
1.เพื่อใหผูสําเร็จการศึกษาไดรับความรูด านวิชาการเกี่ยวกับการจัดและภารกิจของหนวยบิน
ทหารบก การวางแผนการใชงานอากาศยาน สภาพอากาศและปจจัยตางๆที่มีผลกระทบตอการบิน
ติดตอสื่อสารและทัศนสัญญาณ การปฏิบัติดานนิรภัยการบิน การจัดเตรียมสนามบิน การจัดกําลังใน
การรับเฮลิคอปเตอร และการควบคุมจราจรทางอากาศ
2.เปนเจาหนาที่ของหนวยในการติดตอประสานงานเกี่ยวกับการใชอากาศยานและสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง เรียบรอยและเกิดความปลอดภัย
- เพื่อใหผูสําเร็จการศึกษาไดรับความรูดานวิชาการ หลักการบินตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับสมรรถนะ
ขีดความสามารถและขีดจํากัดของอากาศยานไรนักบิน เพื่อนําไปเปนขอมูลประกอบการบินไดอยาง
ถูกตอง และเพือ่ ใหปฏิบัติงานรวมกับระบบตางๆของอากาศยานไรนักบินไดอยางประสานสอดคลอง
- เพื่อใหผูสําเร็จการศึกษาไดรับความรูดานวิชาการ หลักการบินตาง ๆ ทีเ่ กี่ยวของกับสมรรถนะ
ขีดความสามารถและขีดจํากัดของอากาศยานไรนักบิน เพื่อนําไปเปนขอมูลประกอบการบินได
อยางถูกตอง และเพื่อใหปฏิบัติงานรวมกับระบบตางๆของอากาศยานไรนักบินไดอยางประสาน
สอดคลอง
- เพื่อใหผูสําเร็จการศึกษาไดรับความรูดานวิชาการ เกีย่ วกับระบบและการทํางานของ
อากาศยานไรนักบิน หลักการดานอากาศพลศาสตรและหลักการบิน การสงกําลังบํารุงและ
การกูภยั อากาศยานไรนักบิน และเพื่อใหสามารถดําเนินการซอมบํารุงระบบตางๆของ
อากาศยานไรนักบินได
ตามหลักวิชา
1.เพื่อใหผูสําเร็จการศึกษาไดรับความรูด านวิชาการเกี่ยวกับระบบและการทํางานของอากาศยาน
ไรนักบิน,สถานีควบคุมภาคพื้น และคุณลักษณะของอากาศยานไรนักบิน
2.เกี่ยวกับหนาที่ความรับผิดชอบของชางอิเล็กทรอนิกส, การปฏิบัติงานเกี่ยวกับสถานีควบคุม
ภาคพื้นและการเตรียมอากาศยานเพื่อปฏิบัติการบิน
3.ดานการปฏิบัตกิ ารติดตัง้ และซอมบํารุงเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส ใหกับสถานีควบคุมภาคพื้นและ
อากาศยานไรนักบิน ในขั้นหนวยใช และขั้นสนามไดอยางมีประสิทธิภาพ
- เพื่อใหผูสําเร็จการศึกษาไดรับความรูก ารปฏิบัติงานในตําแหนงนักบินหรือปฏิบัติหนาที่ฝาย
อํานวยการระดับกองบินทั้งในหนวยปกติและหนวยในราชการสนามไดอยางมีประสิทธิภาพ พรอมทั้ง
ปฏิบัติตนเปนนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพบกไดเหมาะสม
1.เพื่อใหผูสําเร็จการศึกษาไดรับความรูด านวิชาการเกี่ยวกับสมรรถนะขีดความสามารถและขีดจํากัด
ของอากาศยานไรนักบิน การใชงานระบบกลองของอากาศยานไรนักบิน การตรวจสอบวิเคราะห
ภาพถายกับงาน แผนที่ในขณะปฏิบัตภิ ารกิจ รวมทั้งการดําเนินกรรมวิธีในการนําเสนอผลการปฏิบัติ
2.ดานการปฏิบัติ เพื่อใหปฏิบัติงานรวมกับนักบินภายในอากาศยานไรนักบินไดอยาง
ประสานสอดคลอง

คุณสมบัติผูเขารับการศึกษา

- เปนนายทหารประทวน ชั้นยศ ส.อ.–จ.ส.อ.ที่เคยปฏิบัติงานเกีย่ วของกับการใชอากาศยาน

- เปนนักบินประจํากองพรอมรบอากาศยานปกติดลําตัว ชัน้ ยศ ร.ต.–พ.ท. และเปนผูที่หนวยบินที่มีระบบอากาศยานไร
นักบินบรรจุในอัตรามีแผนใหปฏิบัตหิ นาที่เปนนักบินภายในของอากาศยานไรนักบิน
- เปนนักบินประจํากองพรอมรบอากาศยานปกติดลําตัว ชัน้ ยศ ร.ต.–พ.ท. และเปนผูที่หนวยบินที่มีระบบอากาศยานไร
นักบินบรรจุในอัตรามีแผนใหปฏิบัตหิ นาที่เปนนักบินภายในของอากาศยานไรนักบิน

- เปนนายทหารประทวน ชั้นยศ ส.ต.–จ.ส.อ. และเปนผูที่หนวยบินที่มีระบบอากาศยานไรนักบินบรรจุในอัตรามีแผนใหปฏิบัติ
หนาที่เปนชางซอมบํารุงอากาศยานไรนักบิน

- เปนนายทหารประทวน ชัน้ ยศ ส.ต.–จ.ส.อ. (พ) และเปนผูทหี่ นวยบินที่มีระบบอากาศยานไรนกั บินบรรจุในอัตรา มีแผนให
ปฏิบัตหิ นาทีเ่ ปนชางซอมบํารุงอากาศยานไรนักบิน

- เปนนายทหารสัญญาบัตรชั้นยศ ร.ต.–ร.ท. ที่สาํ เร็จหลักสูตรศิษยการบินทหารบกมาแลว

- เปนนายทหารสัญญาบัตรชัน้ ยศ ร.ต.–พ.ท. หรือ นายทหารประทวน ชั้นยศ ส.อ.–จ.ส.อ.และเปนผูที่หนวยที่มีระบบ
อากาศยานไรนักบินบรรจุในอัตรา มีแผนใหปฏิบัติหนาที่เปนเจาหนาทีต่ รวจการณของอากาศยานไรนกั บิน

ลําดับ
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หลักสูตร
การควบคุมการจราจรทางอากาศ (ขอชะลอ)
(อยูระหวางดําเนินการจัดทํา)
นายสิบสงกําลังบํารุง ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
(ชกท.768)

ระยะเวลา
การศึกษา(สัปดาห)
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เจาหนาที่ชุดบริการสนามบินและหอบังคับการบิน
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63

การฝกบินเปลี่ยนแบบอากาศยานปกหมุน ฮ.ท.145
(ชกท.1981)
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ชั้นนายรอยทหารการบิน (ชกท.1982)
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65

ชั้นนายพันทหารการบิน (ชกท.1982)
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ความมุงหมาย

1.เพื่อใหผูสําเร็จการศึกษาไดมีความเขาใจเกี่ยวกับการสงกําลังและซอมบํารุง, ตลอดจนระเบียบ
ตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อนําไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ
2.เพิ่มพูนขีดความสามารถใหกับเจาหนาที่ของหนวย
1. เพื่อใหผูสําเร็จการศึกษาไดมีความเขาใจเกี่ยวกับการทําหนาที่เปนศูนยกลางการติดตอสื่อสาร
และการควบคุมการจราจรทางอากาศ และภาคพื้นในเขตพื้นที่สนามบิน รวมทัง้ บริการเกี่ยวกับ
บรรณสารการบิน แผนการบิน บันทึกการบิน ขาวสภาพอากาศ และบันทึกแจงเตือนนักบิน
ในระดับพื้นฐานได
2. ประสานการปฏิบัติในการบริการภาคพื้นใหกับอากาศยานที่ขอรับการสนับสนุน, ดูแลดานนิรภัย
ภาคพื้นใหกบั อากาศยานที่เขารับบริการในเขตพื้นที่สนามบิน, เตรียมพื้นที่บรรทุก พื้นที่รับขึ้น-สงลง
ใหกับกําลังพลและยุทโธปกรณที่ตองโดยสารไปกับอากาศยานในเขตพื้นที่สนามบิน
1. เพื่อใหผูสําเร็จการศึกษาไดรับความรูด านวิชาการเกี่ยวกับหลักการบิน ระบบและอุปกรณตาง ๆ
ตลอดจนสมรรถนะ ขีดความสามารถและขีดจํากัดของ ฮ.ท.145 เพื่อนําไปเปนขอมูลประกอบกับ
การบินไดอยางถูกตอง
2. ทําการบินกับ ฮ.ท.145 ไดถูกตองตามขั้นตอนการปฏิบัติ ทั้งทาบินมาตรฐานและทาบิน เมื่อมีเหตุ
ฉุกเฉิน จนเกิดความมั่นใจสามารถนําอากาศยานลงสูพื้นไดดวยความปลอดภัย
1. เพื่อใหผูสําเร็จการศึกษาไดรับความรูใ นวิทยาการดานการบินทหารบก หลักพื้นฐานการรบและ
วิชาการทหารที่จาํ เปน เพือ่ ใหสามารถปฏิบัติการในสนามรบไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. ปฏิบัติงานในตําแหนงที่ไดรับการบรรจุในสายงานดานการบินทหารบกไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. เปนผูนําที่ดี มีอุดมการณความรักชาติและมีคุณธรรมควบคูไปกับความรูความสามารถ รวมทั้งมี
สุขภาพรางกายแข็งแรงพรอมปฏิบัตหิ นาที่ตามความรับผิดชอบ
1. เพื่อใหผูสําเร็จการศึกษาไดรับความรูใ นวิทยาการดานการบินทหารบก หลักพื้นฐานการรบและ
วิชาการทหารที่จาํ เปน เพือ่ ใหสามารถปฏิบัติการในสนามรบไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. ปฏิบัติงานในตําแหนงที่ไดรับการบรรจุในสายงานดานการบินทหารบกไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. เปนผูนําที่ดี มีอุดมการณความรักชาติและมีคุณธรรมควบคูไปกับความรูความสามารถ รวมทั้งมี
สุขภาพรางกายแข็งแรงพรอมปฏิบัตหิ นาที่ตามความรับผิดชอบ

คุณสมบัติผูเขารับการศึกษา

- เปนนายทหารประทวน ชั้นยศ ส.ต.–จ.ส.อ. ทีป่ ฏิบัติงานในสายงานสงกําลังบํารุง หรือ ผบ.หนวย พิจารณา
เห็นวามีความจําเปนตองเขารับการศึกษา และมีความรูสามัญไมต่ํากวา ม.3 หรือเทียบเทา
- เปนนายทหารสัญญาบัตรชั้นยศ ร.ต. – พ.ต. หรือ เปนนายทหารประทวนชั้นยศ ส.ต. – จ.ส.อ.
และเปนผูทปี่ ฏิบัติงานในชุดบริการสนามบินและหอบังคับการบิน

- เปนนักบินประจํากองพรอมรบชั้นยศ ร.ต. – พ.ท. และ เคยทําการบินกับเฮลิคอปเตอรใชงานทั่วไป
แบบอื่นมาแลว

- เปนนายทหารสัญญาบัตรชั้นยศ ร.ต.- ร.อ. สังกัดหนวยบินทหารบก, หนวยที่เกี่ยวของกับการบิน
ทหารบก หรือหนวยนอกกองทัพบก

- เปนนายทหารสัญญาบัตรชั้นยศ ร.อ. สังกัดหนวยบินทหารบก, หนวยที่เกี่ยวของกับการบินทหารบก
หรือหนวยนอกกองทัพบก

