(สําเนา)

ระเบียบกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
วาดวยการวัดและประเมินผลการศึกษา ในสถานศึกษาของกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
พ.ศ.๒๕๕๖
เพื่อใหสถานศึกษาของกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ มีแ นวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาเปนมาตรฐานเดียวกัน และสอดคลองกับระเบียบกองทัพอากาศ วาดวยการวัดและประเมินผล
การศึกษา ในสถานศึกษาของกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๒ จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ วาดวยการวัดและประเมินผล
การศึกษา ในสถานศึกษาของกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ พ.ศ.๒๕๕๖”
ขอ ๒ ระเบียบนีใ้ หใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ วาดวยการวัดและประเมินผลการศึกษา
ในสถานศึกษาของกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ พ.ศ.๒๕๕๒
ขอ ๔ บรรดาระเบียบ และคําสั่งอื่นใดที่กํา หนดไวแ ลว ซึ่ง ขัดหรือแยงกับ ระเบียบนี้ ใหใ ช
ระเบียบนี้แทน
ขอ ๕ ในระเบียบนี้
๕.๑ “สถานศึกษาของกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ” หมายความวา วิทยาลัย โรงเรียน
หรือหนวยรับผิดชอบการฝกอบรมในสังกัดกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ แตไมรวมถึง วิทยาลัย โรงเรียน หรือหนวย
รับผิดชอบการฝกอบรม ที่มีหลักสูตรการศึกษาเทียบไดกับหลักสูตรการศึกษาในสถานศึกษาของพลเรือน
๕.๒ “ผูบังคับบัญชาสถานศึกษา” หมายความวา ผูบัญชาการ ผูอํานวยการ ผูอํานวย
การศึกษา หรือผูอํานวยการฝกอบรม ของสถานศึกษาหรือหลักสูตรตางๆ ในกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
๕.๓ “ผูเขารับการศึกษา” หมายความวา นักศึกษา นายทหารนักเรียน หรือบุคคลที่
เขารับการศึกษา หรือเขารับการฝกอบรมในสถานศึกษา
๕.๔ “การวัด ผล” หมายความวา กระบวนการนํา เครื่องมือไปตรวจสอบความรู
ความสามารถ หรือ คุณลั กษณะ เพื่อ ใหไ ดมาซึ่งตัวเลข สัญลักษณ หรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวกับ ผูเขารับ
การศึกษา
๕.๕ “การประเมินผล” หมายความวา การนํา ขอมูล จากการวัดผลไปคํา นวณคา
เทียบกับเกณฑ เพื่อตัดสินลงความเห็นในตัวผูเขารับการศึกษา
๕.๖ “การประเมิน...

-๒๕.๖ “การประเมินคาคุณลักษณะสวนบุค คล" หมายความวา การนํา ขอมูลจากการ
เฝาสังเกตพฤติกรรมของผูเขารับการศึกษา ๑๐ คุณลักษณะ ไดแ ก ความวิริยะอุตสาหะ วินัย ความประพฤติ
บุคลิกลักษณะ นิสัยและอุปนิสัย การสังคม ความเปนผูนํา (สําหรับ รร.คท.ยศ.ทอ. ใช ความเปนครู) เชาวนริเริ่ม
การปฏิบัติงาน และดุลยพินิจ ไปคํานวณคาเทียบกับเกณฑ เพื่อตัดสินลงความเห็นในตัวผูเขารับการศึกษา
๕.๗ “น้ํา หนักคะแนน หรือ จํา นวนหนว ยกิต ” หมายความวา หนวยแสดงปริม าณ
การศึกษาโดยกําหนดคาความสําคัญของเนื้อหาในแตละวิชา หรือแตละหมวดวิชา ที่สอดคลองกับวัตถุประสงค
ของหลักสูตร ทั้งนี้ใหสถานศึกษากําหนดใชจํานวนชั่วโมงตอน้ําหนักคะแนน หรือหนวยกิต เทากันตลอดหลักสูตร
การกํ าหนดจํา นวนชั่ วโมงตอ ๑ น้ํ า หนั กคะแนน หรือ ๑ หนวยกิต ในหลั กสูต รของ
สายวิทยาการ การอบรมพิเศษ และโรงเรียนหลักขั้นปลาย ใหเปนไปตามอนุมัติ ผบ.ทอ.เมื่อ ๑๑ ม.ค.๕๑ ดังนี้
๕.๗.๑ ชั่วโมงบรรยาย กําหนด ๑๕ – ๑๘ ชั่วโมง
๕.๗.๒ ชั่วโมงปฎิบัติ หรือสัมมนา กําหนด ๒ – ๓ เทา ของชั่วโมงบรรยาย
๕.๗.๓ ชั่วโมงปฏิบัติภาคสนาม กําหนด ๓ – ๔ เทา ของชั่วโมงบรรยาย
๕.๗.๔ ชั่วโมงดูงาน กําหนด ๔ เทา ของชั่วโมงบรรยาย
ขอ ๖ วิชาตามหลักสูตร แบงออกเปน ๒ ประเภท คือ
๖.๑ วิชาหลัก
๖.๒ วิชาประกอบ
การจัดวิชาใดเปนวิชาหลัก วิช าใดเปนวิชาประกอบ ใหพิจ ารณาถึงความสําคัญของวิชานั้น
เปรียบเทียบกับวิชาอื่นที่ตองศึกษา ประกอบกับจํานวนเวลาที่กําหนดสําหรับวิชานั้น ๆ
ข อ ๗ ให ผู บั ง คั บ บั ญ ชาสถานศึ ก ษา กํ า หนดวิ ช าหลัก วิ ช าประกอบ โดยพิ จ ารณาถึ ง
ความสําคัญของวิชานั้น ๆ รวมทั้งน้ําหนักคะแนน จํานวนชั่วโมง และคะแนนประจําวิชานั้น ใหสอดคลองกัน
ขอ ๘ ใหผูบังคับบัญชาสถานศึกษา พิจ ารณากําหนดหรือปรับปรุงหลักสูตรให ทันสมัย และ
หลักสูตรตองไดรับอนุมัติจากผูบัญชาการทหารอากาศ
ข อ ๙ การวั ด และประเมิ น ผลการศึ ก ษา เป น การวั ด และประเมิ น ผลทางด า นความรู
ความสามารถ ซึ่งกระทําโดยการทดสอบ และ/หรือ การสัมมนา และ/หรือ การปฏิบัติ
๙.๑ การทดสอบ หมายถึง กระบวนการในการวัดผลการศึกษา ที่ใหไดมาซึ่งจํานวน
ปริมาณ หรือคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่ง เพื่อนําไปสูการประเมินผล สามารถทําไดหลายวิธี เชน การทดสอบโดย
การเขียนตอบ การทดสอบปากเปลา การทดสอบภาคปฏิบัติ
๙.๒ การสัมมนา หมายถึง กระบวนการแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็น ในประเด็น
ตางๆ ที่หลากหลาย เพื่อหาขอสรุปใหเปนไปตามวัตถุประสงคการเรียนการสอน
๙.๓ การปฏิบัติ หมายถึง การฝกปฏิบัติ การทํา รายงาน การทําโครงงาน การเสนอ
ผลงาน หรืออื่นๆ ที่แสดงใหเห็นถึงความสามารถของผูเขารับการศึกษา ตามวัตถุประสงคการเรียนการสอน
ขอ ๑๐ การวัด...

-๓ขอ ๑๐ การวัดและประเมินผลการศึกษา ใหดําเนินการได ๒ วิธี ซึ่งจะกระทําดวยวิธีใดวิธีหนึ่ง
หรือทั้งสองวิธี ก็ได
๑๐.๑ การวัดและประเมินผลโดย ครู – อาจารย
๑๐.๒ การวัดและประเมินผลโดยคณะกรรมการ
ขอ ๑๑ การวัดและประเมินผลการศึกษาโดย ครู – อาจารย เปนการวัดและประเมินผล
การศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรโดย ครู – อาจารย สามารถกระทําไดทั้งในระหวางการเรียนการสอน
(Formative Assessment) และเมื่อเสร็จสิ้นการเรียนการสอน (Summative Assessment) หรืออาจจะกระทํา
เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนการสอนในคราวเดียวก็ได โดยรายละเอียดใหผูบังคับบัญชาสถานศึกษากําหนด
ขอ ๑๒ การวัดและประเมินผลการศึกษาโดยคณะกรรมการ เปนการวัด และประเมินผล
การศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรโดยคณะกรรมการ ซึ่งผูบังคับบัญชาสถานศึกษาแตงตั้ง
ขอ ๑๓ การวัดและประเมินผลการศึกษาแตล ะครั้ ง ผูเขา รับ การศึกษาจะตองเขารับการ
ทดสอบตามเวลาที่กํา หนดไว หากผูใดไมเขา รับการทดสอบใหถือวา ผูนั้นหมดสิท ธิในการเขารับการทดสอบ
ในครั้งนั้น เวนแตกรณีเจ็บปวย ซึ่งคณะกรรมการแพทยของกองทัพอากาศ จํานวนไมนอยกวา ๓ คน ตรวจและ
ลงความเห็นวาไมสามารถเขารับการทดสอบในครั้งนั้นได หรือไมเขารับการทดสอบในครั้งนั้นอันเนื่องจากความ
จําเปนอยางอื่น ใหผูบังคับบัญชาสถานศึกษาพิจารณาใหเขารับการทดสอบภายหลังไดเปนราย ๆ ไป
ขอ ๑๔ ผูเขารับการศึกษามีเวลาศึกษาไมถึงรอยละ ๘๕ ของปการศึกษาหรือเวลาศึกษาตลอด
หลักสูตร ไมมสี ิทธิเขารับการทดสอบ หรือไมมีสิทธิสําเร็จการศึกษา เวนแตผูบังคับบัญชาสถานศึกษาจะพิจารณา
เปนราย ๆ ไป
ขอ ๑๕ การประเมินผลการศึกษา ใหพิจารณาดําเนินการได ๒ วิธี คือ
๑๕.๑ การประเมินผลเปนรอยละ (Percentage)
๑๕.๒ การประเมินผลเปนระบบระดับคะแนน (Grading System)
การประเมินผลการศึกษาดวยวิธีใด ใหผูบังคับบัญชาสถานศึกษาเปนผูพิจารณาใหสอดคลองกับ
ลักษณะการศึกษาของสถานศึกษานั้น ๆ
ขอ ๑๖ การประเมินผลการศึกษาเปนรอยละ (Percentage)
๑๖.๑ ผูไดคะแนนรวมของทุกวิชาหรือทุกหมวดวิชาตั้ง แตรอยละ ๖๐ ขึ้นไป และ
คะแนนรายวิชา หรือรายหมวดวิชาตั้งแตรอยละ ๓๕ ขึ้นไป ใหถือวาผานเกณฑการประเมินผลการศึกษา
๑๖.๒ ผูไดคะแนนรวมของทุกวิชา หรือทุกหมวดวิชาตั้งแตรอยละ ๖๐ ขึ้นไป และ
ไดคะแนนรายวิชา หรือรายหมวดวิชาตั้งแต รอยละ ๖๐ ขึ้นไป ใหถือวาผา นเกณฑการประเมินผลการศึกษา
จัดเปนประเภท ก แตถาคะแนนวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหมวดวิชาใดหมวดวิชาหนึ่งต่ํากวารอยละ ๖๐ แตไมต่ํากวา
รอยละ ๓๕ ใหถือวาผานเกณฑการประเมินผลการศึกษา จัดเปนประเภท ข
๑๖.๓ ผูได...

-๔๑๖.๓ ผูไ ดค ะแนนรวมทุกวิช าหรือ ทุกหมวดวิช าตั้ง แต รอ ยละ ๖๐ ขึ้นไป แตไ ด
คะแนนรายวิชาหรือรายหมวดวิชาต่ํา กวา รอยละ ๓๕ ใหมีการทดสอบแกตัว เปนรายวิชาหรือรายหมวดวิชาที่
ต่ํา กวา รอยละ ๓๕ ถา ผลการทดสอบแกตัว ดังกลา วไดค ะแนนตั้งแตรอยละ ๖๐ ขึ้นไป ก็ใหไ ดรับคะแนน
รอยละ ๓๕ เทานั้น และใหถือวาผานเกณฑการประเมินผลการศึกษา จัดเปนประเภท ข แตถาไดคะแนนต่ํากวา
รอยละ ๖๐ ให ถือวาไมผานเกณฑการประเมินผลการศึกษา ทั้งนี้ในการทดสอบแกตัวใหผูบังคับบัญชาสถานศึกษา
กําหนดการทดสอบแกตัวโดยเร็วที่สุด โดยใหทันกับกําหนดปดการศึกษา
๑๖.๔ การจัดลําดับที่ในการทดสอบ ใหผูเขารับการทดสอบที่ไดคะแนนรวมมากที่สุด
เปนลําดับที่ ๑ และลดหลั่นกันลงไปตามลําดับ หากมีคะแนนรวมเทากันก็ใหอยูในลําดับเดียวกัน แลวเรียงลําดับ
ตอไปจนครบจํานวนผูที่เขารับการทดสอบ และใหจัดลําดับที่ ผูที่สอบได ประเภท ก อยูในลําดับเหนือกวา ผูได
ประเภท ข
๑๖.๕ เกณฑการประเมินผลการศึกษาเปน รอยละ ใหใ ชเกณฑ ดังนี้ (ใหคิดเปน
ทศนิยม ๒ ตําแหนง)
คะแนนรวม/คะแนนเฉลี่ย
๙๐.๐๐ – ๑๐๐.๐๐
๘๐.๐๐ – ๘๙.๙๙
๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙
๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙
ต่ํากวา ๖๐.๐๐

เกณฑความรูความสามารถ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช
ไมผานเกณฑ

ขอ ๑๗ การประเมินผลการศึกษาเปนระบบระดับคะแนน (Grading System)
๑๗.๑ ให กํ า หนดระดั บ คะแนน (Grade) เป น ตั ว อั ก ษร และค า ระดั บ คะแนน
(Grade Point) เปนตัวเลข และใหใชเกณฑ ดังนี้
ระดับคะแนน
A
B
C
D
F

คาระดับคะแนน
๔
๓
๒
๑
๐

ความหมาย
ดีมาก
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง
ไมผานเกณฑ

๑๗.๒ คาระดับคะแนนของแตละรายวิชา หรือรายหมวดวิชาที่ทดสอบไดจากการนํา
คะแนนดิบของผูเขารับการทดสอบแตละคนมาดําเนินกรรมวิธีเพื่อใหเปนคะแนนมาตรฐาน
๑๗.๓ คาระดับคะแนนเฉลี่ย (Grade Point Average) ไดจ ากการนําผลคูณของ
คาระดับคะแนนกับน้ําหนักคะแนน หรือหนวยกิตของแตละรายวิชา หรือรายหมวดวิชาตลอดหลักสูตรมารวมกัน
แลวหารดว ยน้ําหนักคะแนนรวม หรือหนว ยกิตรวมทั้งหมดของหลักสูตร โดยการคํา นวณใหคิดเปนทศนิย ม
๒ ตําแหนง
๑๗.๔ ผูได...

-๕๑๗.๔ ผูได คา ระดับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต ๒.๐๐ ขึ้นไป และคา ระดับ คะแนนแตล ะ
รายวิชาหรือรายหมวดวิชาตั้งแต ๑ ขึ้นไป ใหถือวาผานเกณฑการประเมินผลการศึกษา
๑๗.๕ ผูไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรตั้งแต ๒.๐๐ ขึ้นไป และคา ระดับ
คะแนนแตละรายวิชา หรือรายหมวดวิชาไมต่ํากวา ๒ ถือวาผานเกณฑการประเมินผลการศึกษา จัดเปนประเภท ก
ถาไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรตั้งแต ๒.๐๐ ขึ้นไป และคาระดับคะแนนแตละรายวิชาหรือรายหมวด
วิชาต่ํากวา ๒ แตไมต่ํากวา ๑ ถือวาผานเกณฑการประเมินผลการศึกษา จัดเปนประเภท ข
๑๗.๖ ผูไดคาระดับ คะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรตั้งแต ๒.๐๐ ขึ้นไป แตไดคา ระดับ
คะแนนแตล ะรายวิชาหรือรายหมวดวิชาต่ํากวา ๑ ใหมีการทดสอบแกตัว เปนรายวิชาหรือ รายหมวดวิชาที่
คา ระดับคะแนนต่ํา กวา ๑ แลวนํา คะแนนดิบ ที่ไดไปเปรียบเทียบกับคะแนนดิบ ของกลุมที่ทดสอบคราวก อ น
เพื่อปรับเปนคา ระดับคะแนน ถา ผลการทดสอบครั้งใหมไดคาระดับคะแนนตั้งแต ๒ ขึ้นไป ใหไดรับคา ระดับ
คะแนน ๑ เทานั้น และใหถือวาผา นเกณฑการประเมินผลการศึกษา จัดเปนประเภท ข ถาผลการทดสอบได
คา ระดับ คะแนนต่ํา กวา ๒ ถือวาไมผา นเกณฑการประเมินผลการศึกษา ทั้งนี้ในการทดสอบแกตัว ดัง กลา ว
ใหผูบังคับบัญชาสถานศึกษา กําหนดการทดสอบแกตัวโดยเร็วที่สุด โดยใหทันกับกําหนดปดการศึกษา
๑๗.๗ เกณฑการประเมินผลการศึกษาเปนระบบระดับคะแนน ใหใชเกณฑ ดังนี้
คาระดับคะแนนเฉลี่ย
เกณฑความรูความสามารถ
๓.๕๐ – ๔.๐๐
ดีมาก
๓.๐๐ – ๓.๔๙
ดี
๒.๕๐ – ๒.๙๙
ปานกลาง
๒.๐๐ – ๒.๔๙
พอใช
ต่ํากวา ๒.๐๐
ไมผานเกณฑ
๑๗.๘ การจัดลําดับที่ในการทดสอบ ใหผูเขารับการทดสอบที่ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ย
มากที่สุดเปนลําดับที่ ๑ และลดหลั่นกันลงไปตามลําดับ หากมีคาระดับคะแนนเฉลี่ยเทากัน ก็ใหอยูในลําดับ
เดียวกัน แลว เรียงลําดับตอไปจนครบจํา นวนผูที่เขา รับการทดสอบ และใหจัดลํา ดับที่ผูที่ส อบได ประเภท ก
อยูในลําดับเหนือกวา ผูไดประเภท ข
ขอ ๑๘ การประเมิน คา คุณลัก ษณะสว นบุ ค คล ให ดํา เนินการในรูป ของคณะกรรมการ ซึ่ง
ผูบังคับ บัญ ชาสถานศึกษาแตงตั้ง โดยให กระทํา การประเมินคาคุณลักษณะสว นบุค คล ดว ยการเฝา สังเกต
พฤติกรรมในหัวขอตอไปนี้
๑๘.๑
๑๘.๒
๑๘.๓
๑๘.๔
๑๘.๕

ความวิริยะอุตสาหะ
วินัย
ความประพฤติ
บุคลิกลักษณะ
นิสัยและอุปนิสัย
๑๘.๖ การสังคม...

-๖๑๘.๖ การสังคม
๑๘.๗ ความเปนผูนํา/ ความเปนครู*
๑๘.๘ เชาวนริเริ่ม
๑๘.๙ การปฏิบัติงาน
๑๘.๑๐ ดุลยพินิจ
หมายเหตุ * รร.คท.ยศ.ทอ. ใหใชคําวา “ความเปนครู” แทน “ความเปนผูนํา”
ขอ ๑๙ การประเมินคา คุณลักษณะสว นบุคคล ใหมีค ะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน จํานวน ๑๐ ขอ
แตละหัวขอมีคะแนนเต็ม ๔ คะแนน รายละเอียดตาม ผนวก ก ใหนําคะแนนทั้ง ๑๐ ขอมารวมกันแลวหารดวย ๑๐
ให ใช เกณฑก ารประเมิน คา คุณลัก ษณะสว นบุค คล ดังนี้ (กรณี ที่ป ระเมินคา คุ ณลัก ษณะสว นบุค คลในรู ป
คณะกรรมการ ใหคิดคะแนนเฉลี่ยเปนทศนิยม ๒ ตําแหนง)
คะแนนเฉลี่ย
เกณฑคุณลักษณะสวนบุคคล
๓.๕๐ – ๔.๐๐
ดีมาก
๓.๐๐ – ๓.๔๙
ดี
๒.๕๐ – ๒.๙๙
ปานกลาง
๒.๐๐ – ๒.๔๙
พอใช
ต่ํากวา ๒.๐๐
ไมผานเกณฑ
ขอ ๒๐ ใหผูบังคับบัญชาสถานศึกษา กําหนดหลักเกณฑการตัดคะแนนความประพฤติ และหรือ
การประเมินคาคุณลักษณะสวนบุคคลของผูเขารับการศึกษาเพิ่มเติมได
ขอ ๒๑ ผูที่ถือวาสําเร็จการศึกษา ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
๒๑.๑ ผานเกณฑการประเมินผลการศึกษา
๒๑.๒ ผานเกณฑการตัดคะแนนความประพฤติ และหรือการประเมินคาคุณลักษณะ
สวนบุคคล
๒๑.๓ ไดรับหนังสือรับรอง หรือประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรจากสถานศึกษาแลว
ขอ ๒๒ ถึงแมผูเขารับการศึกษาจะมีเวลาในการศึกษาครบรอยละ ๘๕ แตถาไมผานเกณฑการ
ตัดคะแนนความประพฤติ และหรือการประเมินคาคุณลักษณะสวนบุคคลมีคะแนนเฉลี่ย ต่ํากวา ๒.๐๐ จะไมมี
สิทธิเขารับการทดสอบ หรือเมื่อเขารับการทดสอบและผานเกณฑการประเมินผลการศึกษาแลว แตไมผานเกณฑ
การตัด คะแนนความประพฤติ และหรือการประเมินคา คุณลักษณะสว นบุค คลมีค ะแนนเฉลี่ย ต่ํากวา ๒.๐๐
กอนรับหนังสือรับรอง หรือประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร จะไมมีสิทธิไดรับหนังสือรับรอง หรือประกาศนียบัตร
หรือวุฒิบัตร และถือวาไมสําเร็จการศึกษา

ขอ ๒๓ การรายงาน...

-๗ขอ ๒๓ การรายงานผลการศึก ษาโดยรวมเปนชั้นหรือ กลุม ใหผูบัง คับบัญ ชาสถานศึกษา
รายงานผลการศึกษาตามลําดับชั้น จนถึงผูบัญชาการทหารอากาศเพื่อทราบ
๒๓.๑ การประเมินผลการศึกษาเปนรอยละ ใหใชใบแบบตาม ผนวก ข
๒๓.๒ การประเมินผลการศึกษาเปนระบบระดับคะแนน ใหใชใบแบบตาม ผนวก ค
ขอ ๒๔ การรายงานผลการศึกษาเปน รายบุคคล ใหผูบังคับบัญ ชาสถานศึกษารายงานผล
การศึกษา และผลการประเมินคาคุณลักษณะสวนบุคคล ตามลํา ดับชั้นจนถึงตนสังกัดของผูเขารับการศึกษา
เพื่อทราบ
๒๔.๑ การประเมินผลการศึกษาเปนรอยละ ใหใชใบแบบตาม ผนวก ง
๒๔.๒ การประเมินผลการศึกษาเปนระบบระดับคะแนน ใหใชใบแบบตาม ผนวก จ
ขอ ๒๕ ใหผูบังคับบัญชาสถานศึกษา กําหนดระเบียบปลีกยอยไดตามความจํา เปน โดยไมขัด
ตอระเบียบนี้
ขอ ๒๖ เมื่อสิ้นสุดการศึกษา ใหผูบังคับบัญชาสถานศึกษารายงานผลการศึกษาของผูเขารับ
การศึกษาที่อยูในความรับผิดชอบ ตอเจากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ (โดยรายงานผานสํานักบริหารการศึกษาฯ)
ภายใน ๑๐ วันทําการ หลังปดการศึกษา
ขอ ๒๗ ใหรองเจากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ (สายงานการศึกษา) รักษาการใหเปนไปตาม
ระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๕๖
(ลงชื่อ) พลอากาศโท เผด็จ วงษปนแกว
(เผด็จ วงษปนแกว)
เจากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

ผนวก ก - ๑
กําหนดคํานิยามการประเมินคาคุณลักษณะสวนบุคคล
๑. ความวิริ ยะอุต สาหะ หมายถึ ง ความเอาใจใส ตอหนาที่ก ารงานและการศึก ษา ความ
ขยันหมั่นเพียร ความอดทนและความตั้งใจในการทํางาน การศึกษาคนควาหาความรู
๒. วินัย หมายถึง การปฏิบัติตนตามระเบียบ ขอบังคับ และแบบธรรมเนียมทหาร รวมทั้ง
การตรงตอเวลา
๓. ความประพฤติ หมายถึง การแสดงออก กิริย า วาจา การมีสัม มาคารวะ การรูจั ก
กาลเทศะ และการควบคุมตนเอง
๔. บุคลิกลักษณะ หมายถึง ลักษณะทาทางองอาจผึ่งผาย เขมแข็งสมกับเปนทหาร ลักษณะ
ทาทางการวางตัวเหมาะสมกับสภาพของตน
๕. นิสัยและอุปนิสัย หมายถึง สิ่งที่ประพฤติปฏิบัติอยูสม่ําเสมอจนเปนความเคยชิน การยึด
มั่นในสิ่งที่ถูกตองซื่อสัตยสุจริต สุภาพเรียบรอย ออนโยน โอบออมอารี ความกระตือรือรนในการ
ปฏิบัติงาน ความอดกลั้นตอสภาวะแวดลอม
๖. การสัง คม หมายถึง การปฏิบัติตัวตอหมูคณะ และสภาพแวดลอมไดเ หมาะสมตาม
กาลเทศะและระเบียบประเพณีอันดีงาม การมีมนุษยสัมพันธกับผูอื่น ใจกวางยอมรับฟงความคิดเห็น
ผูอื่น ใหความรวมมือในการทํากิจกรรมตาง ๆ
๗. ความเปนผูนํา หมายถึง การแสดงออกในการนําหมูคณะใหป ฏิบัติภารกิจ ไดสําเร็จ
ตัดสินใจไดเหมาะสมกับสถานการณ รับผิดชอบตอหนาที่การเปนผูนํา มีความกระตือรือรน จิตใจ
แนวแนมั่นคง มีความเชื่อมั่นในตนเอง
ความเปนครู* หมายถึง การแสดงออกในการเปนครูใหปฏิบัติภารกิจไดสําเร็จ เชน เปนผู
มีคุณธรรมสูง รูจัก รับ ผิดชอบตอหนาที่การงานของตน มีความกระตือรือรน จิตใจมั่นคง มีความ
เชื่อมั่นในการเปนตัวอยางที่ดีแกศิษย
๘. เชาวนริเริ่ม หมายถึง ความคิดในการสรางสรรคสิ่งใหม ๆ ที่นําความเจริญมาสูหมูคณะ
การมีปฏิภาณไหวพริบ การแกไขปญหาตาง ๆ
๙. การปฏิบัติงาน หมายถึง การใหความรวมมือในการปฏิบัติภารกิจตาง ๆ ความรับผิดชอบ
ตอหนาที่ ความมุงมั่นในการปฏิบัติงานใหสําเร็จ การเสียสละตอสวนรวม
๑๐. ดุลยพินิจ หมายถึง การวินิจฉัย ตัดสิน หรือ ตกลงใจ โดยใชความคิดพิจารณาอยาง
สมเหตุสมผล ละเอียดรอบคอบ และมีหลักเกณฑ
----------------------หมายเหตุ * ขอ ๗ รร.คท.ยศ.ทอ. ใหใชคําวา “ความเปนครู” แทน “ความเปนผูนํา”

ผนวก ก - ๒
เกณฑการประเมินคาคุณลักษณะสวนบุคคล ๑๐ ขอ
ความหมายของคะแนนที่ประเมิน

คุณลักษณะสวนบุคคล
๑ คะแนน

๒ คะแนน

๓ คะแนน

๔ คะแนน

๑. ความวิริยะอุตสาหะ มีความเอาใจใสในหนาที่การงาน
และการศึกษานอย มีความ
อดทนนอย ตั้งใจทํางานนอย
ไมแสวงหาความรูเพิ่มเติม ตอง
คอยใหคําแนะนํา และกระตุน
เตือนอยูเสมอ

มีความเอาใจใสในหนาที่การงาน
และการศึกษาปานกลาง มีความ
อดทน ขยันหมั่นเพียร และตั้งใจ
ทํางานปานกลาง ศึกษาคนควา
หาความรูเพื่อพัฒนาตนเองปาน
กลาง บางครั้งตองกระตุนเตือน

มีความเอาใจใสในหนาทีก่ าร
งาน และการศึกษาดี
มีความอดทน ขยันหมั่นเพียร
และตั้งใจทํางานดีมีการศึกษา
คนควาพัฒนาตนเองอยูเสมอ

มีความเอาใจใสในหนาที่การงาน
และการศึกษาดีมาก มีความอดทน
ขยันหมั่นเพียร และตั้งใจทํางานดี
มาก มีการศึกษาคนควาหาความรู
พัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา
ชวยเหลือแนะนําในเรื่องการศึกษา
ใหแกหมูคณะ

๒. วินัย

ไมปฏิบัติตนตามระเบียบ
ขอบังคับ และแบบธรรมเนียม
ทหาร ไมตรงตอเวลาโดยไมมี
เหตุจําเปน ไมมีการปรับปรุง
ตนเองแมจะถูกตักเตือน

ปฏิบัตติ นตามระเบียบ ขอบังคับ
และแบบธรรมเนียมทหารเมื่อมี
การกํากับดูแล ไมตรงตอเวลา
เปนบางครั้ง ตองตักเตือนจึงมี
การปรับปรุงตนเอง

ปฏิบัตติ นตามระเบียบ
ขอบังคับ และแบบธรรมเนียม
ทหารดี โดยไมตองมีการกํากับ
ดูแล ตรงตอเวลาเปนสวน
ใหญ

ปฏิบัตติ นตามระเบียบ ขอบังคับ
และแบบธรรมเนียมทหารดีมาก
ตรงตอเวลาดี สามารถเปนตัวอยาง
ที่ดีแกหมูคณะ

๓. ความประพฤติ

ไมประพฤติตนตามวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีของหมูคณะ
ขาดสัมมาคารวะ ไมรูจัก
กาลเทศะ ไมมีมารยาท
ใชวาจาไมสุภาพเปนสวนใหญ

ประพฤติตนตามวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีของหมูคณะ
มีสัมมาคารวะ รูจักกาลเทศะ
เปนบางครั้ง

ประพฤติตนตามวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีของหมูคณะเปน
อยางดี มีสัมมาคารวะ รูจัก
กาลเทศะ ในทุกโอกาส

ประพฤติตนตามวัฒนธรรมประเพณี
อันดีของหมูคณะ มีสัมมาคารวะ
รูจักกาลเทศะ ในทุกโอกาส
เปนแบบอยางที่ดใี นเรื่องความ
ประพฤติแกหมูคณะ

-๒-

เกณฑการประเมินคาคุณลักษณะสวนบุคคล (ตอ)
คุณลักษณะสวนบุคคล

ความหมายของคะแนนที่ประเมิน
๑ คะแนน

๒ คะแนน

๓ คะแนน

๔ คะแนน

๔. บุคลิกลักษณะ

มีลักษณะของความเขมแข็ง
และความสงางามในแบบทหาร
นอย การวางตัวไมเหมาะสมกับ
สภาพของตนเอง

มีลักษณะของความเขมแข็ง และ
ความสงางามในแบบทหารปาน
กลาง มีทาทางองอาจ ผึ่งผาย
แตงกายประณีต และ วางตัว
เหมาะสมกับสภาพของตนเอง
เปนบางครั้ง

มีลักษณะของความเขมแข็ง
และความสงางามในแบบทหาร
ทีด่ ี มีทาทางองอาจ ผึ่งผาย
แตงกายประณีต และวางตัว
เหมาะสมกับสภาพของตนเอง
เปนสวนใหญ

มีลักษณะของความเขมแข็ง และความ
สงางามในแบบทหารดีมาก มีทาทาง
องอาจ ผึ่งผาย แตงกายประณีต
วางตัวเหมาะสมกับสภาพของตนเองดี
สามารถเปนตัวอยางที่ดีแกหมูคณะ

๕. นิสัยและอุปนิสัย

แสดงกิริยาไมสุภาพบอยครั้ง
ขาดความซื่อสัตย ขาดความ
กระตือรือรนในการปฏิบัติงาน
ตองกํากับดูแลตลอดเวลา
มีความอดกลั้นตอสภาวะ
แวดลอมนอย

แสดงกิริยาสุภาพเรียบรอยปาน
กลาง มีความซื่อสัตยสุจริต
ปานกลาง กระตือรือรนในการ
ปฏิบัติงานเปนบางครั้ง มีความ
อดกลั้นตอสภาวะแวดลอม
ปานกลาง

แสดงกิริยาสุภาพเรียบรอยดี
มีความซื่อสัตยสุจริตดี
กระตือรือรนในการปฏิบัติงาน
เปนสวนใหญ มีความอดกลั้น
ตอสภาวะแวดลอมดี

แสดงกิริยาสุภาพเรียบรอยดีมาก
มีความซื่อสัตยสุจริตดีมาก
กระตือรือรน ในการปฏิบัติงาน
ตลอดเวลา ทั้งตอหนาและลับหลัง
มีความอดกลั้นตอสภาวะแวดลอมดีมาก
สามารถเปนแบบอยางที่ดีแกหมูคณะ

๖. การสังคม

เขาสังคม และใหความรวมมือ
ในการทํากิจกรรมตางๆ ของ
หมูคณะนอย ไมรับฟงความ
คิดเห็นของผูอื่น

มีมนุษยสัมพันธปานกลาง
เขาสังคม และใหความรวมมือ
ในการทํากิจกรรมตางๆ ของ
หมูค ณะเปนบางครั้ง รับฟง
ความคิดเห็นของผูอื่นเปน
บางครั้ง

มีมนุษยสัมพันธดี เขาสังคม
และใหความรวมมือในการทํา
กิจกรรมตางๆ ของหมูคณะ
เปนสวนใหญ รับฟงความ
คิดเห็นของผูอื่นเปนสวนใหญ

มีมนุษยสัมพันธดีมาก เขาสังคมไดดี
เปนผูที่ทําใหบรรยากาศในสังคมมีความ
เปนกันเอง ใหความรวมมือในการทํา
กิจกรรมตางๆ ของหมูคณะทุกครั้ง
รับฟงความคิดเห็นของผูอื่นดี

-๓-

เกณฑการประเมินคาคุณลักษณะสวนบุคคล (ตอ)
คุณลักษณะสวนบุคคล

๗. ความเปนผูนํา

ความเปนครู*

ความหมายของคะแนนที่ประเมิน
๑ คะแนน

๒ คะแนน

๓ คะแนน

๔ คะแนน

ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง
ลังเล ไมกลาตัดสินใจ ไมรับฟง
ความคิดผูอื่น ไมสามารถนํา
หมูคณะในการปฏิบัติภารกิจได
มีความรับผิดชอบตอหนาที่การ
เปนผูนํานอย ตองคอยกํากับ
ดูแล

มีความเชื่อมั่นในตนเองในบาง
สถานการณ ตัดสินใจเชื่องชา
รับฟงความคิดผูอื่นนอย
มีความกระตือรือรน และนําหมู
คณะใหปฏิบัติภารกิจไดในระดับ
ปานกลาง มีความรับผิดชอบตอ
หนาที่การเปนผูนําปานกลาง
ตองคอยกระตุนเตือน จึงจะมี
การพัฒนา

มีความเชื่อมั่นในตนเองเปน
สวนใหญ ตัดสินใจได
เหมาะสมกับสถานการณ รับฟง
ความคิดผูอื่นเปนสวนใหญ
มีความกระตือรือรนในการนํา
หมูคณะใหปฏิบัติภารกิจดี
มีความรับผิดชอบตอหนาที่
การเปนผูนําดี

มีความเชื่อมั่นในตนเองทุกสถานการณ
ตัดสินใจไดเหมาะสมกับสถานการณ
มีความกระตือรือรนในการนําหมูคณะ
ใหปฏิบัติภารกิจดีมาก มีความ
รับผิดชอบตอหนาที่การเปนผูนําดีมาก
มีจิตใจมั่นคง มีเหตุผล สามารถ
โนมนาวจิตใจของหมูคณะใหปฏิบัติ
ตามดวยดี

ชอบลอกเลียนแบบผูอื่น ไมคอย
เชื่อมั่นในความคิดของตนเอง
มักลังเลไมกลาตัดสินใจ และ
ไมสามารถเปนตัวอยางแกศิษย
ได

จะรับผิดชอบตอเมื่อไดรับ
มอบหมาย ใหเปนตนแบบ
กิจกรรมเล็ก ๆ นอย ๆ ในบาง
โอกาส สามารถเปนตัวอยาง
แกศิษยได

มีความเชื่อมั่นในตนเอง
สามารถเปนตนแบบการ
ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย
สําเร็จลุลวงดวยดี และเปน
ตัวอยางที่ดีแกศิษยได

มีวิจารณญาณดี เปนที่ยอมรับของคน
อื่น ๆ วาเปนตนแบบที่แทจริง สามารถ
โนมนาวจิจใจของศิษยใหปฏิบัติตามได
ดวยดี

หมายเหตุ * ความเปนผูนํา รร.คท.ยศ.ทอ. ใหใชคําวา “ความเปนครู” แทน

-๔-

เกณฑการประเมินคาคุณลักษณะสวนบุคคล (ตอ)
คุณลักษณะสวนบุคคล

ความหมายของคะแนนที่ประเมิน
๑ คะแนน

๒ คะแนน

๓ คะแนน

๔ คะแนน

๘. เชาวนริเริ่ม

ทําตามผูอื่น หรือขอความ
คิดเห็น หรือขอคําแนะนํา
จากผูอื่นเสมอ ไมสามารถ
แกไขปญหาตางๆ ไดดวย
ตนเอง ตองคอยกํากับ
ดูแล

มีความคิดเปนของตนเอง แตจะ มีความคิดริเริ่มสรางสรรคดี
ลังเล ขาดความมั่นใจ และ
มีปฏิภาณไหวพริบดี สามารถแกไข
เลียนแบบผูอื่นเปนบางครั้ง
ปญหาตางๆ ไดเปนสวนใหญ
สามารถแกไขปญหาตางๆ ได
เปนบางครั้ง โดยอาจตองมีผู
แนะนํา

มีความคิดริเริ่มสรางสรรคดีมาก
มีปฏิภาณไหวพริบดีมาก สามารถ
แกไขปญหาตางๆ ไดดีทุก
สถานการณ มีการพัฒนาสิ่งใหมๆ
และนําความเจริญมาสูหมูคณะ

๙. การปฏิบัติงาน

ใหความรวมมือ และ
เสียสละตอหมูคณะ หรือ
สวนรวมนอย มีความ
รับผิดชอบตอหนาที่การ
งานนอย ยังขาดความ
มุงมั่นในการปฏิบัติงานให
สําเร็จ

ใหความรวมมือในการ
ปฏิบัติงานของหมูคณะ หรือ
สวนรวมเปนบางครั้ง มีความ
รับผิดชอบตอหนาที่การงาน
ปานกลาง มีความมุงมั่นในการ
ปฏิบัติงานใหสําเร็จปานกลาง
เสียสละตอสวนรวมเปนบางครั้ง

ใหความรวมมือในการปฏิบัติงานของ
หมูคณะ หรือสวนรวมเปนสวนใหญ
มีความรับผิดชอบตอหนาที่การงานดี
มีความมุงมั่นในการปฏิบัติงานให
สําเร็จดี เสียสละตอสวนรวมเปน
สวนใหญ

ใหความรวมมือในการปฏิบัติงาน
ของหมูคณะ หรือสวนรวมดีมาก
มีความรับผิดชอบตอหนาที่การงาน
ดีมาก มีความมุงมั่นปฏิบัติงานจน
สําเร็จและไดผลอยางมี
ประสิทธิภาพ ใหความรวมมือและ
เสียสละเพื่อสวนรวมเปนอยางดี

๑๐. ดุลยพินิจ

วินิจฉัย ตัดสินใจ ตกลงใจ
ตามเหตุการณและ
สภาพแวดลอม โดยไมมี
หลักเกณฑ คํานึงถึง
เหตุผลนอย ขาดความ
ละเอียดรอบคอบ

วินิจฉัย ตัดสินใจ ตกลงใจได
อยางสมเหตุสมผลเปนบางครั้ง
มีหลักเกณฑ แตยังขาดความ
ละเอียดความรอบคอบเปน
บางครั้ง

วินิจฉัย ตัดสินใจ ตกลงใจไดอยาง
สมเหตุสมผลดี มีความละเอียด
รอบคอบดี คนควาหาขอมูล ความรู
และใชหลักเกณฑมาประกอบการ
ตัดสินใจเปนสวนใหญ

วินิจฉัย ตัดสินใจ ตกลงใจไดอยาง
ถูกตองมีเหตุผลดีมาก มีความ
ละเอียด รอบคอบดีมาก คนควา
หาขอมูล ความรูและใชหลักเกณฑ
มาประกอบการตัดสินใจทุกครั้ง
มีความคิดสมเหตุสมผลเปนที่
ยอมรับของหมูคณะ
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เกณฑความรูความสามารถ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช
ไมผานเกณฑ

ขอรับรองวาถูกตอง
ยศ ชื่อ
(....................................)
ตําแหนง ........................................
........./......../.........
หมายเลขโทรศัพท

ใชประกอบระเบียบ ยศ.ทอ.วาดวยการวัดและประเมินผลการศึกษา ป ๕๖ ขอ ๒๓.๑ (การประเมินผลเปนรอยละ)
หมายเหตุ เรียงลําดับตามลําดับที่สอบได

คะแนน
รอยละ

ผาน(ประเภท)/
ไมผาน

ลําดับที่
สอบได

หมายเหตุ

ผนวก ค
ผลการศึกษาของผูเขารับการศึกษาหลักสูตร.......................................................................................................รุนที่.........................ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕...........
คาระดับคะแนน
ลําดับ

ยศ ชื่อ สกุล

สังกัด

หมวดวิชาที่... หมวดวิชาที่... หมวดวิชาที่... หมวดวิชาที่... หมวดวิชาที่... หมวดวิชาที่...
(นน.คะแนน)

(นน.คะแนน)

(นน.คะแนน)

(นน.คะแนน)

(นน.คะแนน)

คาระดับ
คะแนนเฉลี่ย

ผาน(ประเภท)/
ไมผาน

(นน.คะแนน)

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

คาระดับคะแนนเฉลี่ย
๓.๕๐ - ๔.๐๐
๓.๐๐ - ๓.๔๙
๒.๕๐ - ๒.๙๙
๒.๐๐ - ๒.๔๙
ต่ํากวา ๒.๐๐

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

หมายเหตุ เรียงลําดับตามลําดับที่สอบได

เกณฑความรูความสามารถ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช
ไมผานเกณฑ

ขอรับรองวาถูกตอง
ยศ ชื่อ
(.....................................................)
ตําแหนง ............................................................
............/........../.............
หมายเลขโทรศัพท

ลําดับที่
สอบได

หมายเหตุ

ผนวก ง
...........................................................(๑).................................................กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
รายงานผลการศึกษารายบุคคล
หลักสูตร............................(๒)..........................รุนที่...................(๓)........................ประจําปงบประมาณ พ.ศ........(๔).................
ตอนที่ ๑ ประวัติทั่วไป
ยศ ชื่อ สกุล
เลขประจําตัว....................(๖)......................................................................
..........................(๕)........................................................ เหลาทหาร..........................(๗)..................จําพวกทหาร................. ลชทอ......(๘)...............
ตําแหนง..............................(๙).........................................................................
สังกัด..................................(๑๐).......................................................................
ระยะเวลาการศึกษา.........(๑๑)..................สัปดาห
ชั่วโมงการศึกษา
ตั้งแต...................................(๑๒)........................
ตามหลักสูตร
ลากิจ
ลาปวย
เวลาศึกษาคิดเปนรอยละ
ถึง................................................................
.......(๑๓)............ ......(๑๔)........... ......(๑๕)......... ................(๑๖)......................
ตอนที่ ๒ ผลการประเมินความรูความสามารถ
รายชื่อหมวดวิชา
๑. ...............................................................
๒. .......................(๑๗)...............................
๓. ...............................................................
๔. ...............................................................
๕. ...............................................................
๖. ...............................................................
คะแนนรวม

คะแนนเต็ม
.................
........(๑๘)..........
..................
..................
..................
..................

คะแนนที่ได
..................
......(๑๙).....
..................
...................
...................
...................

คิดเปนรอยละ
..................
.......(๒๐)....
....................
....................
....................
....................

ผลการประเมิน
.................................
.............(๒๑)..........
.................................
................................
................................
................................

..................

.......................

........(๒๒)......

...............(๒๓)............

ตอนที่ ๔ ผลการศึกษา............(๒๗)..............................................
ตอนที่ ๓ ผลการประเมินคาคุณลักษณะสวนบุคคล
คุณลักษณะสวนบุคคล
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได
สอบไดลําดับที.่ ....(๒๘)............ประเภท......(๒๙).........
๑. ความวิริยะอุตสาหะ
๔
จํานวนผูเขารับการศึกษา.........(๓๐)................คน
๒. วินัย
๔
ตอนที่ ๕ ความเห็นของผูบังคับบัญชา
๓. ความประพฤติ
๔
๔. บุคลิกลักษณะ
๔
............................................................................................................
๕. นิสัย และอุปนิสัย
๔
....(๒๔)....
......................................(๓๑)......................................................................
๖. การสังคม
๔
...........................................................................................................
๗. ความเปนผูนํา*
๔
...........................................................................................................
๘. เชาวนริเริ่ม
๔
๙. การปฏิบัติงาน
๔
ยศ ชื่อ .............................. (๓๒)................
๑๐. ดุลยพินิจ
๔
(....................(๓๓)...................................)
คะแนนเฉลี่ย
.....(๒๕)..
ตําแหนง ................... (๓๔).................
ผลการประเมิน
.....(๒๖)..
.............../.............../......(๓๕)........
หมายเหตุ * รร.คท.ยศ.ทอ. ใช "ความเปนครู" แทน "ความเปนผูนํา"
ใชประกอบระเบียบ ยศ.ทอ.วาดวยการวัดและประเมินผลการศึกษา ป ๕๖ ขอ ๒๔.๑ (การประเมินผลเปนรอยละ)

เกณฑการประเมินความรูความสามารถ (การประเมินผลเปนรอยละ)
คะแนนรวมรอยละ
๙๐.๐๐ - ๑๐๐.๐๐
๘๐.๐๐ - ๘๙.๙๙
๗๐.๐๐ - ๗๙.๙๙
๖๐.๐๐ - ๖๙.๙๙
ต่ํากวา ๖๐.๐๐

เกณฑความรูความสามารถ
ดีมาก
ดี ดี
ปานกลาง
ปานกลาง
พอใช
พอใช
ไมผไม
านเกณฑ
ผาน

เกณฑการประเมินคาคุณลักษณะบุคคล
คะแนนเฉลี่ย
๓.๕๐ - ๔.๐๐
๓.๐๐ - ๓.๔๙
๒.๕๐ - ๒.๙๙
๒.๐๐ - ๒.๔๙
ต่ํากวา ๒.๐๐

เกณฑคุณลักษณะสวนบุคคล
ดีมาก
ดี ดี
ปานกลาง
ปานกลาง
พอใช
พอใช
ไมผไม
านเกณฑ
ผาน

ผนวก จ
...........................................................(๑).................................................กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
รายงานผลการศึกษารายบุคคล
หลักสูตร.............................(๒).........................................รุนที่..................(๓).........................ประจําปงบประมาณ พ.ศ......(๔).........
ตอนที่ ๑ ประวัติทั่วไป
ยศ ชื่อ สกุล
........................(๕).......................................

ระยะเวลาการศึกษา......(๑๑).................สัปดาห
ตั้งแต............................(๑๒)...........................
ถึง...................................................................
ตอนที่ ๒ ผลการประเมินความรูความสามารถ
รายชื่อหมวดวิชา
๑. ...................................................................
๒. .......................(๑๗)....................................
๓. ...................................................................
๔. ...................................................................
๕. ...................................................................
๖. ...................................................................
เฉลี่ยตลอดหลักสูตร

เลขประจําตัว..............................(๖)............................................................
เหลาทหาร.................................(๗)...............จําพวกทหาร................ ลชทอ.....(๘)........
ตําแหนง....................................(๙).....................................
สังกัด........................................(๑๐)...................................
ชั่วโมงการศึกษา
ตามหลักสูตร
ลากิจ
ลาปวย
เวลาศึกษาคิดเปนรอยละ
......(๑๓)......
.....(๑๔)......
.....(๑๕).......
..............(๑๖)..................

น.น.คะแนน/หนวยกิต ระดับคะแนนที่ได คาระดับคะแนน

...................
.....(๑๘)......
...................
...................
...................
...................

.................
.....(๑๙).....
.................
.................
.................
.................

...............
....(๒๐)....
...............
...............
...............
...............

ผลการประเมิน
..............................
.........(๒๑)............
..............................
..............................
..............................
..............................

.....(๒๒)....

..........(๒๓)...........

ตอนที่ ๔ ผลการศึกษา.......(๒๗).............................
ตอนที่ ๓ ผลการประเมินคาคุณลักษณะสวนบุคคล
คุณลักษณะสวนบุคคล
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได
สอบไดลําดับที.่ ...(๒๘)....ประเภท.....(๒๙).....
๑. ความวิริยะอุตสาหะ
๔
จํานวนผูเขารับการศึกษา.......(๓๐)............คน
๒. วินัย
๔
ตอนที่ ๕ ความเห็นของผูบังคับบัญชา
๓. ความประพฤติ
๔
๔. บุคลิกลักษณะ
๔
.............................................................................................................
๕. นิสัย และอุปนิสัย
๔
...(๒๔)...
.......................................................(๓๑)............................................
๖. การสังคม
๔
............................................................................................................
๗. ความเปนผูนํา*
๔
............................................................................................................
๘. เชาวนริเริ่ม
๔
ยศ ชื่อ .............................. (๓๒)................
๙. การปฏิบัติงาน
๔
(....................(๓๓).............................)
๑๐. ดุลยพินิจ
๔
ตําแหนง ................... (๓๔).................
คะแนนเฉลี่ย
...(๒๕)...
.........../............/.....(๓๕)......
ผลการประเมิน
...(๒๖)...
หมายเหตุ * รร.คท.ยศ.ทอ. ใช "ความเปนครู" แทน "ความเปนผูนํา"
ใชประกอบระเบียบ ยศ.ทอ.วาดวยการวัดและประเมินผลการศึกษา ป ๕๖ ขอ ๒๔.๒ (การประเมินผลเปนระบบระดับคะแนน)

เกณฑการประเมินความรูความสามารถ (การประเมินผลเปนระบบระดับคะแนน)
คาระดับคะแนนเฉลี่ย
๓.๕๐ - ๔.๐๐
๓.๐๐ - ๓.๔๙
๒.๕๐ - ๒.๙๙
๒.๐๐ - ๒.๔๙
ต่ํากวา ๒.๐๐

เกณฑความรูความสามารถ
ดีมาก
ดี ดี
ปานกลาง
ปานกลาง
พอใช
พอใช
ไมผไม
านเกณฑ
ผาน

เกณฑการประเมินคาคุณลักษณะบุคคล
คะแนนเฉลี่ย
๓.๕๐ - ๔.๐๐
๓.๐๐ - ๓.๔๙
๒.๕๐ - ๒.๙๙
๒.๐๐ - ๒.๔๙
ต่ํากวา ๒.๐๐

เกณฑคุณลักษณะสวนบุคคล
ดีมาก
ดี ดี
ปานกลาง
ปานกลาง
พอใช
พอใช
ไมผไม
านเกณฑ
ผาน

