
                                                                                                                                          ฝน ๐๗ 

                                 

 

 

สมุดบันทึกการฝึกงานในหน้าที่ประจ าวัน 
             ยศ-ชือ่(ผู้รับการฝึก)   .............................................. 

 จ าพวกทหาร           ช่างอากาศ 

 ท าการฝึก ลชทอ.      ๔๓๔๗๐ 

 ประจ าปี                 ๖๑ 



ฝน ๐๓

ยศ ลชทอ.หนาที่ ลชทอ.หลัก ลชทอ.รอง

คะแนน ผาน ไมผาน คะแนน ผาน ไมผาน

แตงตั้งเมื่อ

วัน เดือน ป

                                                                     ผนวก ๑๑                                                    

      ประวัติการฝกงานในหนาที่

 ตอน ๑ สถานภาพกําลังพล

 ชื่อ-สกุล.............................................................เลขประจําตัว..........................................เหลา.................จําพวก..........................

ตําแหนง

 ตอน ๒ สถานภาพการฝกงาน

สอบภาควิชาการ

 ตอน ๓ การแตงตั้ง ลช.ทอ.

ลชทอ.หลัก/รอง คําสั่ง ลง เรื่อง

ลชทอ.ฝก ประเภทการฝก วันเริ่มฝก วันสําเร็จ
สอบภาคปฏิบัติ

 ตอน ๔ บันทึก ปญหา ขอขัดของ เกี่ยวกับการฝก

รายการ/เรื่อง ผูบันทึก

                                                                 (ลงชื่อ)..............................................................................เจาของประวัติ

                                                                  (ลงชื่อ)................................................................................ผูตรวจ/นฝน



 
 

ตารางการฝึกงานในหน้าท่ีภาคปฏบิัติ จ าพวกทหารช่างอากาศ ลชทอ. ๔๓๔๗๐ 
 

วัน/เวลา หัวข้อวิชา / หมวดวิชา ที่ฝึก สถานที่ท าการฝึก ผู้เข้ารับการฝึก ครูฝึก หมายเหตุ 

 ๑.  อุปกรณไ์ฟฟ้าและอีเล็กทรอนกิส์  
     (ใช้มาตรฐานการทดสอบอุปกรณ์ตา่ง ๆ และ APM 52-   
    8,T.O.33AA7-6-2 และ T.O.-2 ของเครื่องบินเฉพาะแบบ) 

    

   ๑.๑  การทดสอบการ (LOAD) การวัดกระแส, แรงเคลื่อน,  
         และความต้านทานของวงจรบรภิัณฑไ์ฟฟ้า 

    

   ๑.๒  การวิเคราะห์การท างานของอุปกรณ์ไฟฟ้า 
         อีเล็กทรอนิกส์ ต่อไปนี ้

    

          ๑.๒.๑  รีซสีเตอร ์     
          ๑.๒.๒  แคปปาชิเตอร ์     
          ๑.๒.๓  อินดักเตอร ์     
          ๑.๒.๔  ทรานสฟอร์เมอร ์     
          ๑.๒.๕  รเีลย ์     
          ๑.๒.๖  เทอรโ์มคอฟเพิล  (THERMOCOUPLE)                    
 ๒.  เครื่องก าเนดิไฟฟ้า  (ใช้ T.O. 35C2-2-3-304-1)     
   ๒.๑  การใช้แผนผังวงจรเพื่อหาข้อขัดข้องเครื่องก าเนิดไฟฟ้า     
   ๒.๒  การบ ารุงรักษาเครื่องก าเนดิไฟฟ้ากระแสตรง 

          และกระแสสลับ 
    

   ๒.๓  การซ่อมเครื่องก าเนดิไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ     
 ๓.  เครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบและแผ่นปาด  

     (ใช้  T.O. 34Y1 – 56 – 44, 71 และ 64 
     T.O. 34Y1 – 87 – 14  และ 17) 

    

   ๓.๑  การเดินเครื่องเพื่อตรวจสภาพความเหมาะสมการใช้งาน     
   ๓.๒  การหาข้อขัดข้องในระบบ และส่วนประกอบตา่ง ๆ      
   ๓.๓  การบ ารุงรักษาและซ่อม     
          ๓.๓.๑  ชุดอัดอากาศ     
          ๓.๓.๒  อุปกรณ์ควบคุมการอัดอากาศ     
          ๓.๓.๓  ชุดกรองและระบายความร้อน 

 
    

 ๔.  เครื่องท าความเย็น  (ใช้ T.O. ล าดับ 35E9 ทั้งหมด)     
   ๔.๑  การตรวจระบบและส่วนประกอบ     
   ๔.๒  การตรวจระบบทางเดินของน้ ายาและการไหลของอากาศ              
   ๔.๓  การหาข้อขัดข้องในระบบและ ส่วนประกอบ     

 
 
 



 
 

ตารางการฝึกงานในหน้าท่ีภาคปฏบิัติ จ าพวกทหารช่างอากาศ ลชทอ. ๔๓๔๗๐ 
 

วัน/เวลา หัวข้อวิชา / หมวดวิชา ที่ฝึก สถานที่ท าการฝึก ผู้เข้ารับการฝึก ครูฝึก หมายเหตุ 

   ๔.๔  การบ ารุงรักษาและการซ่อมระบบเครื่องท าความเย็น     
          ๔.๔.๑  ชุดพัดลม     
          ๔.๔.๒  ระบบให้ความเย็น     
          ๔.๔.๓  อุปกรณ์ควบคุมการท างาน     
 ๕.  เครื่องปรับความดันและระบายอากาศ  

    (ใช้ T.O. 35G11-3-1 & 38AAA-4-8-1) 
    

   ๕.๑  การเดินเครื่องเพื่อตรวจสภาพ ความเหมาะสมกับการใช้งาน     
   ๕.๒  การหาข้อขัดข้องโดยใช้แผนผังท่อทางอากาศ 

         และระบบไฟฟ้า 
    

   ๕.๓  การบ ารุงรักษาและการซ่อมบ ารุงระบบ 
          และส่วนประกอบ 

    

          ๕.๓.๑  หน่วยก าลัง     
          ๕.๓.๒  โครงสรา้งและจาน     
          ๕.๓.๓  พัดลมจ่ายอากาศ     
          ๕.๓.๔  เครื่องควบคุมปรมิาตร และความดัน     
 ๖.  เครื่องอัดอากาศแบบก๊าซเทอร์ไบน์  

      (ใช้ T.O. 35D12-2-2-2) 
    

   ๖.๑  การเดินเครื่องเพื่อตรวจสภาพความเหมาะสมการใช้งาน     
 ๗.  บริภณัฑไ์ฮดรอลคิ  

     (ใช้ T.O. & 33A2-24-21 และ T.O. 33A2-2-11-1) 
    

   ๗.๑  การเดินเครื่องเพื่อตรวจสภาพความเหมาะสมในการใช้งาน     
   ๗.๒  หาข้อขัดข้องในระบบ และส่วนประกอบ     
   ๗.๓  การตรวจและทดสอบในระบบ และส่วนประกอบ 

         ตามความต้องการ 
    

   ๗.๔  การบ ารุงรักษาและถอดประกอบอุปกรณ์ต่าง ๆ       
          ๗.๔.๑  ป้ัม     
          ๗.๔.๒  เครื่องควบคุม ปรมิาตร และความดัน     
          ๗.๔.๓  เครื่องควบคุมอุณหภูม ิ     

 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตารางการฝึกงานในหน้าท่ีภาคปฏบิัติ จ าพวกทหารช่างอากาศ ลชทอ. ๔๓๔๗๐ 
 

วัน/เวลา หัวข้อวิชา / หมวดวิชา ที่ฝึก สถานที่ท าการฝึก ผู้เข้ารับการฝึก ครูฝึก หมายเหตุ 

 ๘.  ชุดโครงสร้างและชุดขับเคลื่อน  
     (ใช้ T.O. ล าดับ 35DA16 ทั้งหมด) 

    

   ๘.๑  การหาข้อขัดข้องในชุดโครงสร้าง และชุดขับเคลื่อน     
   ๘.๒  การตรวจระบบและส่วนประกอบตามความต้องการ     
   ๘.๓  การบ ารุงรักษาและซ่อมระบบและส่วนประกอบ  

         ดังต่อไปนี้ 
    

          ๘.๓.๑  ระบบบังคับเลี้ยว     
          ๘.๓.๒  ระบบรับน้ าหนัก และกันสะเทือน     
          ๘.๓.๓  ระบบก าลังขับเคลือ่น     
          ๘.๓.๔  ระบบการส่งก าลังด้วยคลัทช์  

                   และถ่ายทอดก าลงัจากเพลาขับ 
    

 ๙.  การก ากับดูแลและการฝึกอบรม 
     (ใช้คู่มือเกี่ยวกับการบริหารและคู่มือการฝึก) 

    

   ๙.๑  การก ากับดูแล     
          ๙.๑.๑  การก าหนดหน้าทีใ่ห้ผู้ใต้บังคับบัญชา     
          ๙.๑.๒  การประเมินค่าสมรรถนะของงาน     
          ๙.๑.๓  การก าหนดวิธีปฏบิัติงาน     
   ๙.๒  การฝึกอบรม     
          ๙.๒.๑  การก าหนดตัวผู้รบัการฝึก     
          ๙.๒.๒  การก าหนดตัวครฝูึก     
          ๙.๒.๓  การเก็บรักษาประวัติการฝึก      
 ๑๐.  การปฏิบัตติามขั้นตอน Work Procedure ของหน่วย     
      ๑๐.๑      หน่วยก าหนด 

      ๑๐.๒    
      ๑๐.๓      
      ๑๐.๔    
      ๑๐.๕      

 
 
       



สมุดบันทกึการฝึกงานในหน้าที่ประจ าวัน 
                                                         หน่วยที่ฝึก ................................................ 

 

วัน เดือน ปี หน่วยที่ฝึก รายการฝึกโดยย่อ 
จ านวน 
ชั่วโมง 

ปริมาณ 
งาน 

คุณค่า / ประโยชน์ที่ได้รับ / 
ข้อคิดเห็นในการฝึกแต่ละรายการ 

๓ ม.ค.๖๑   ๔   

๔ ม.ค.๖๑   ๔   

๕ ม.ค.๖๑   ๔   

๘ ม.ค.๖๑   ๔   

๙ ม.ค.๖๑   ๔   

๑๐ ม.ค.๖๑   ๔   

๑๑ ม.ค.๖๑   ๔   

๑๒ ม.ค.๖๑   ๔   

๑๕ ม.ค.๖๑   ๔   

๑๖ ม.ค.๖๑   ๔   

๑๗ ม.ค.๖๑   ๔   

๑๘ ม.ค.๖๑ - วันหยุดราชการ 
(วันกองทัพไทย) - - - 

๑๙ ม.ค.๖๑   ๔   

๒๒ ม.ค.๖๑   ๔   

(ลงช่ือ)..................................................................ผู้รับการฝึก 

                             



สมุดบันทกึการฝึกงานในหน้าที่ประจ าวัน 
หน่วยที่ฝึก ………………………………………. 

 

วัน เดือน ปี หน่วยที่ฝึก รายการฝึกโดยย่อ 
จ านวน 
ชั่วโมง 

ปริมาณ 
งาน 

คุณค่า / ประโยชน์ที่ได้รับ / 
ข้อคิดเห็นในการฝึกแต่ละรายการ 

๒๓ ม.ค.๖๑   ๔   

๒๔ ม.ค.๖๑   ๔   

๒๕ ม.ค.๖๑   ๔   

๒๖ ม.ค.๖๑   ๔   

๓๐ ม.ค.๖๑   ๔   

๓๑ ม.ค.๖๑   ๔   

๑ ก.พ.๖๑   ๔   

๒ ก.พ.๖๑   ๔   

๕ ก.พ.๖๑   ๔   

๖ ก.พ.๖๑   ๔   

๗ ก.พ.๖๑   ๔   

๘ ก.พ.๖๑   ๔   

๙ ก.พ.๖๑   ๔   

๑๒ ก.พ.๖๑   ๔   

(ลงช่ือ)..................................................................ผู้รับการฝึก 

 



สมุดบันทกึการฝึกงานในหน้าที่ประจ าวัน 
หน่วยที่ฝึก ………………………………………. 

 

วัน เดือน ปี หน่วยที่ฝึก รายการฝึกโดยย่อ 
จ านวน 
ชั่วโมง 

ปริมาณ 
งาน 

คุณค่า / ประโยชน์ที่ได้รับ / 
ข้อคิดเห็นในการฝึกแต่ละรายการ 

๑๔ ก.พ.๖๑   ๔   

๑๔ ก.พ.๖๑   ๔   

๑๕ ก.พ.๖๑   ๔   

๑๖ ก.พ.๖๑   ๔   

๑๙ ก.พ.๖๑   ๔   

๒๐ ก.พ.๖๑   ๔   

๒๑ ก.พ.๖๑   ๔   

๒๒ ก.พ.๖๑   ๔   

๒๓ ก.พ.๖๑   ๔   

๒๖ ก.พ.๖๑   ๔   

๒๗ ก.พ.๖๑   ๔   

๒๘ ก.พ.๖๑   ๔   

๑ มี.ค.๖๑  มาฆะบูชา - - - 

๒ มี.ค.๖๑   ๔   

(ลงช่ือ)..................................................................ผู้รับการฝึก 

 



สมุดบันทกึการฝึกงานในหน้าที่ประจ าวัน 
หน่วยที่ฝึก ………………………………………. 

 

วัน เดือน ปี หน่วยที่ฝึก รายการฝึกโดยย่อ 
จ านวน 
ชั่วโมง 

ปริมาณ 
งาน 

คุณค่า / ประโยชน์ที่ได้รับ / 
ข้อคิดเห็นในการฝึกแต่ละรายการ 

๕ มี.ค.๖๑   ๔   

๖ มี.ค.๖๑   ๔   

๗ มี.ค.๖๑   ๔   

๘ มี.ค.๖๑   ๔   

๙ มี.ค.๖๑   ๔   

๑๒ มี.ค.๖๑   ๔   

๑๓ มี.ค.๖๑   ๔   

๑๔ มี.ค.๖๑   ๔   

๑๕ มี.ค.๖๑   ๔   

๑๖ มี.ค.๖๑   ๔   

๑๙ มี.ค.๖๑   ๔   

๒๐ มี.ค.๖๑   ๔   

๒๑ มี.ค.๖๑   ๔   

๒๒ มี.ค.๖๑   ๔   

(ลงช่ือ)..................................................................ผู้รับการฝึก 

 



สมุดบันทกึการฝึกงานในหน้าที่ประจ าวัน 
หน่วยที่ฝึก ………………………………………. 

 

วัน เดือน ปี หน่วยที่ฝึก รายการฝึกโดยย่อ 
จ านวน 
ชั่วโมง 

ปริมาณ 
งาน 

คุณค่า / ประโยชน์ที่ได้รับ / 
ข้อคิดเห็นในการฝึกแต่ละรายการ 

๒๓ มี.ค.๖๑   ๔   

๒๖ มี.ค.๖๑   ๔   

๒๗ มี.ค.๖๑   ๔   

๒๘ มี.ค.๖๑   ๔   

๒๙ มี.ค.๖๑   ๔   

๓๐ มี.ค.๖๑   ๔   

๒ เม.ย.๖๑   ๔   

๓ เม.ย.๖๑   ๔   

๔ เม.ย.๖๑   ๔   

๕ เม.ย.๖๑   ๔   

๖ เม.ย.๖๑ - วันหยุดราชการ 
(วันจักรี) - - - 

๙ เม.ย.๖๑   ๔   

๑๐ เม.ย.๖๑   ๔   

๑๑ เม.ย.๖๑   ๔   

(ลงช่ือ)..................................................................ผู้รับการฝึก 

 



สมุดบันทกึการฝึกงานในหน้าที่ประจ าวัน 
หน่วยที่ฝึก ………………………………………. 

 

วัน เดือน ปี หน่วยที่ฝึก รายการฝึกโดยย่อ 
จ านวน 
ชั่วโมง 

ปริมาณ 
งาน 

คุณค่า / ประโยชน์ที่ได้รับ / 
ข้อคิดเห็นในการฝึกแต่ละรายการ 

๑๒ เม.ย.๖๑   ๔   

๑๓ เม.ย.๖๑ - วันหยุดราชการ 
(วันสงกรานต์) - - - 

๑๖ เม.ย.๖๑ - ชดเชยวันหยุดราชการ 
(วันสงกรานต์) - - - 

๑๗ เม.ย.๖๑   ๔   

๑๘ เม.ย.๖๑   ๔   

๑๙ เม.ย.๖๑   ๔   

๒๐ เม.ย.๖๑   ๔   

๒๓ เม.ย.๖๑   ๔   

๒๔ เม.ย.๖๑   ๔   

๒๕ เม.ย.๖๑   ๔   

๒๖ เม.ย.๖๑   ๔   

๒๗ เม.ย.๖๑   ๔   

๓๐ เม.ย.๖๑   ๔   

๑ พ.ค.๖๑   ๔   

(ลงช่ือ)..................................................................ผู้รับการฝึก 

 



สมุดบันทกึการฝึกงานในหน้าที่ประจ าวัน 
หน่วยที่ฝึก ………………………………………. 

 

วัน เดือน ปี หน่วยที่ฝึก รายการฝึกโดยย่อ 
จ านวน 
ชั่วโมง 

ปริมาณ 
งาน 

คุณค่า / ประโยชน์ที่ได้รับ / 
ข้อคิดเห็นในการฝึกแต่ละรายการ 

๒ พ.ค.๖๑   ๔   

๓ พ.ค.๖๑   ๔   

๔ พ.ค.๖๑   ๔   

๗ พ.ค.๖๑   ๔   

๘ พ.ค.๖๑   ๔   

๙ พ.ค.๖๑   ๔   

๑๐ พ.ค.๖๑      

๑๑ พ.ค.๖๑   ๔   

๑๔ พ.ค.๖๑ - วันหยุดราชการ 
(วันรัฐพิธีมงคล) - - - 

๑๕ พ.ค.๖๑   ๔   

๑๖ พ.ค.๖๑   ๔   

๑๗ พ.ค.๖๑   ๔   

๑๘ พ.ค.๖๑   ๔   

๒๑ พ.ค.๖๑   ๔   

(ลงช่ือ)..................................................................ผู้รับการฝึก 

 



สมุดบันทกึการฝึกงานในหน้าที่ประจ าวัน 
หน่วยที่ฝึก ………………………………………. 

 

วัน เดือน ปี หน่วยที่ฝึก รายการฝึกโดยย่อ 
จ านวน 
ชั่วโมง 

ปริมาณ 
งาน 

คุณค่า / ประโยชน์ที่ได้รับ / 
ข้อคิดเห็นในการฝึกแต่ละรายการ 

๒๒ พ.ค.๖๑   ๔   

๒๓ พ.ค.๖๑   ๔   

๒๔ พ.ค.๖๑   ๔   

๒๕ พ.ค.๖๑   ๔   

๒๘ พ.ค.๖๑   ๔   

๒๙ พ.ค.๖๑  หยุดวันวิสาขะบูชา - - - 

๓๐ พ.ค.๖๑   ๔   

๓๑ พ.ค.๖๑   ๔   

๑ มิ.ย.๖๑   ๔   

๔ มิ.ย.๖๑   ๔   

๕ มิ.ย.๖๑   ๔   

๖ มิ.ย.๖๑   ๔   

๗ มิ.ย.๖๑   ๔   

๘ มิ.ย.๖๑   ๔   

(ลงช่ือ)..................................................................ผู้รับการฝึก 

 



สมุดบันทกึการฝึกงานในหน้าที่ประจ าวัน 
หน่วยที่ฝึก ………………………………………. 

 

วัน เดือน ปี หน่วยที่ฝึก รายการฝึกโดยย่อ 
จ านวน 
ชั่วโมง 

ปริมาณ 
งาน 

คุณค่า / ประโยชน์ที่ได้รับ / 
ข้อคิดเห็นในการฝึกแต่ละรายการ 

๑๑ มิ.ย.๖๑   ๔   

๑๒ มิ.ย.๖๑   ๔   

๑๓ มิ.ย.๖๑   ๔   

๑๔ มิ.ย.๖๑   ๔   

๑๕ มิ.ย.๖๑   ๔   

๑๘ มิ.ย.๖๑   ๔   

๑๙ มิ.ย.๖๑   ๔   

๒๐ มิ.ย.๖๑   ๔   

๒๑ มิ.ย.๖๑   ๔   

๒๒ มิ.ย.๖๑   ๔   

๒๕ มิ.ย.๖๑   ๔   

๒๖ มิ.ย.๖๑   ๔   

๒๗ มิ.ย.๖๑   ๔   

๒๘ มิ.ย.๖๑   ๔   

(ลงช่ือ)..................................................................ผู้รับการฝึก 

 



สมุดบันทกึการฝึกงานในหน้าที่ประจ าวัน 
หน่วยที่ฝึก ………………………………………. 

 

วัน เดือน ปี หน่วยที่ฝึก รายการฝึกโดยย่อ 
จ านวน 
ชั่วโมง 

ปริมาณ 
งาน 

คุณค่า / ประโยชน์ที่ได้รับ / 
ข้อคิดเห็นในการฝึกแต่ละรายการ 

๒๙ มิ.ย.๖๑   ๔   

๓๐ มิ.ย.๖๑  หยุดชดเชย - - - 

(ลงช่ือ)..................................................................ผู้รับการฝึก 

 
 



 

เอกสารประกอบการศึกษา   REV : 1.0/19 ม.ค.59 
สถานี ๑๓ ฝึกการใช้ Stand     
     26 ของ 26 

 

                           โรงเรียนเหล่าทหารช่างอากาศ  
         แผนกวิทยาการ กองวิทยาการ กรมช่างอากาศ 

ใบประเมินสถานีที่ 1 ฝึกการใช้เครื่องมือ 

วันที่เข้ารับการทดสอบ.............................................. 
ยศ ชื่อ-สกุล.............................................................. ....เลขที.่.....................หลักสูตร.................................................. 

ล าดับ แบบทดสอบ เกณฑ์การประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

1 จับคู่รูปเครื่องมือกับค าอธิบาย จับคูไ่ด้ถูกต้องตามทีผู่้ควบคุมการฝึกได้
แนะน าไว้ 

20  

2 ให้นักเรียนเตรียมเครื่องมือถอด 
ป ร ะ ก อ บ ตั ว ยึ ด ENGINE 
CRANKCASE 

ปฏิบัติได้ถูกต้องตามท่ีผู้ควบคุมการฝึกได้
แนะน าไว้ 

20  

3 ให้นักเรียนเตรียมเครื่องมือถอด 
ประกอบหัวเทียน(SPARK PLUG) 

ปฏิบัติได้ถูกต้องตามที่ผู้ควบคุมการฝึกได้
แนะน าไว้ 

20  

4 ให้นักเรียนเตรียมเครื่องมือถอด 
ประกอบแท่นเครื่องยนต์(ENGINE 
MOUNT) 

ปฏิบัติได้ถูกต้องตามที่ผู้ควบคุมการฝึกได้
แนะน าไว้ 

20  

5 ให้นักเรียนเตรียมเครื่องมือถอด 
ประกอบฝาครอบ(NUT LOCKER 
BLOCK) 

ปฏิบัติได้ถูกต้องตามที่ผู้ควบคุมการฝึกได้
แนะน าไว้ 

20  

คะแนนรวม 100  
 

ผลการประเมินนักเรียน                ผ่าน                    ไม่ผ่าน 

                                                                   ลงช่ือ ............................................................... 

                                                                               (ครูประจ าสถานีทดสอบ) 

                                                                             ............../.............../................ 



 

 

เอกสารประกอบการศึกษา                                                                              สถานี 2 ฝึกใช้ประแจรู้แรงบิด 
15 ของ 15 

 

                           โรงเรียนเหล่าทหารช่างอากาศ  
 

ใบประเมินสถานีที่ 2 ฝึกการใช้ Torque 

วันที่เข้ารับการทดสอบ.............................................. 
ยศ ชื่อ-สกุล..................................................................เลขที.่.....................หลักสูตร............. ..................................... 

ล่าดับ แบบทดสอบ เกณฑ์การประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

1 อธิบาย Torque ที่มีใช้งานปัจจุบัน
และท่ีใช้ใน ทอ. 

อธิบายและตอบค าถามได้ถูกต้องตามคู่มือ
ประจ าสถานีฝึก 

20  

2 ให้นักเรียนบอกข้อควรระวังในการ
ใช้งาน Torque อย่างน้อย 3 ข้อ 

อธิบายและตอบค าถามได้ถูกต้องตามคู่มือ
ประจ าสถานีฝึก 

20  

3 ครูให้นักเรียนอธิบายและท าการตั้ง
ค่า Torque ตามค่าที่ครูก าหนดให้ 

อธิบายขั้นตอนการตั้งค่า Torque 20  

4 ครูให้นักเรียนฝึกใช้งาน Torque
โดยถอด -ประกอบชิ้ นส่ วนของ
เครื่องยนต์ ตามท่ีครูก าหนดให้ 

การตรวจสอบความถูกต้องและท่าทางการ
ใช้จับเครื่องมือ 

20  

5 ครูให้นักเรียนอธิบายการเก็บรักษา 
Torque ก่อนใช้งานและหลังใช้งาน 
และอธิบายเกี่ยวกับการบ ารุงรักษา 

การอธิบายตามหลักการในคู่มือและการ
ดูแลรักษาและการท าความสะอาด 

20  

คะแนนรวม 100  
 

ผลการประเมินนักเรียน           ผ่าน                    ไม่ผ่าน 

                                                                   ลงช่ือ ............................................................... 

                                                                               (ครูประจ่าสถานีทดสอบ) 

                                                                             ............../.............../................ 

 



 

เอกสารประกอบการศึกษา   REV : 1.0/19 ม.ค.59 
สถานี 3 Measuring Tools     
     16 ของ 16    

                             

 

                           โรงเรียนเหล่าทหารช่างอากาศ  
 

ใบประเมิน STATION 3 MEASURING TOOLS. 
วันที่เข้ารับการทดสอบ.............................................. 

ยศ ชื่อ-สกุล..................................................................เลขที.่.....................หลักสูตร
.................................................. 

ล าดับ แบบทดสอบ เกณฑ์การประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

1 ชิ้นงานที่1ชื่อ….................................
โดวัดด้วย Vernier caliper 

สามารถวัดและอ่านค่าได้ถูกต้องแม่นย า 
ผิดพลาดไม่เกิน 0.005 

25  

2 ชิ้นงานที่1ชื่อ….................................
โดวัดด้วย Micro meter 

สามารถวัดและอ่านค่าได้ถูกต้องแม่นย า 
ผิดพลาดไม่เกิน 0.005 

25  

3 ครูก าหนดระยะห่างของ R  กับ  S สามารถแก้ปัญหาได้ วัดและอ่านค่าได้
ถูกต้องแม่นย า ผิดพลาดไม่เกิน 0.005 มี
ความเป็นผู้น า รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
สามัครคี กระตือรือร้น  

25  

4 Tighten Bolt ที่ก าหนดไห้ ไห้มี
ร ะ ยะยื ด ออกร ะห ว่า ง  0.005-
0.010 

สามารถแก้ปัญหาได้ วัดและอ่านค่าได้
ถูกต้องแม่นย า ผิดพลาดไม่เกิน 0.005 มี
ความเป็นผู้น า รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
สามัครคี กระตือรือร้น ละเอียดรอบคอบ 

25  

คะแนนรวม 100  
 
ผลการประเมินนักเรียน           ผ่าน                    ไม่ผ่าน 
 
                                                                ลงช่ือ ....................................................... 
                                                                               (ครูประจ าสถานีทดสอบ) 
                                                                             ............../.............../................ 

 



 

เอกสารประกอบการศึกษา                                                           สถาน ี4 สถานีฝึกถอด ประกอบและตรวจท่อทาง     
     11 ของ 11 

 

                           โรงเรียนเหล่าทหารช่างอากาศ  

ใบประเมินสถานีที่ 4 สถานีฝึกถอด ประกอบและตรวจท่อทาง 

วันที่เข้ารับการทดสอบ.............................................. 
ยศ ชื่อ-สกุล..................................................................เลขที.่.....................หลักสูตร.......................................... ........ 

ล าดับ แบบทดสอบ เกณฑ์การประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

1 ให้ผู้ควบคุมก าหนดท่อทาง 3 ท่อ
ท า ง  ใ ห้ ผู้ เ ข้ า รั บ ก า ร ฝึ ก  ตอบ
ความหมายของสีที่ติดอยู่กับท่อทาง 

อธิบายเรื่องสีของท่อทางและความหมายได้
ถูกต้องตามคู่มือประจ าสถานีฝึก 

10  

2 ให้ผู้เข้ารับการฝึกถอดท่อทางที่ 1 
และน ามาวางตามจุดที่ผู้ควบคุมการ
ฝึกก าหนดให ้

ปฏิบัติ และใช้เครื่องมือได้ถูกต้อง 15  

3 ให้ผู้เข้ารับการฝึกถอดท่อทางที่ 2 
และน ามาวางตามจุดที่ผู้ควบคุมการ
ฝึกก าหนดให ้

ปฏิบัติ และใช้เครื่องมือได้ถูกต้อง 15  

4 ให้ผู้เข้ารับการฝึกถอดท่อทางที่ 3 
และน ามาวางตามจุดที่ผู้ควบคุมการ
ฝึกก าหนดให ้

ปฏิบัติ และใช้เครื่องมือได้ถูกต้อง 15  

5 ให้ผู้เข้ารับการฝึก ประกอบท่อทาง 
ที่ 1 

ปฏิบัติ และใช้เครื่องมือได้ถูกต้อง 15  

6 ให้ผู้เข้ารับการฝึก ประกอบท่อทาง 
ที ่2 

ปฏิบัติ และใช้เครื่องมือได้ถูกต้อง 15  

7 ให้ผู้เข้ารับการฝึก ประกอบท่อทาง 
ที่ 3 

ปฏิ บั ติ  ใ ช้ เ ค รื่ อ ง มื อ  มี ก า ร เ ก็ บ แ ล ะ
บ ารุงรักษาเครื่องมือได้ถูกต้อง 

15  

คะแนนรวม 100  

 

ผลการประเมินนักเรียน           ผ่าน                    ไม่ผ่าน 

                                                                   ลงช่ือ ............................................................... 

                                                                               (ครูประจ าสถานีทดสอบ) 

                                                                             ............../.............../................ 

 



 

เอกสารประกอบการศึกษา             สถานี 5 ฝึกการห้ามลวด     
     10 ของ 11 

 

                           โรงเรียนเหล่าทหารช่างอากาศ  

ใบประเมินสถานีที่ 5 ฝึกการห้ามลวด 

วันที่เข้ารับการทดสอบ.............................................. 
ยศ ชื่อ-สกุล..................................................................เลขที.่.....................หลักสูตร............. ..................................... 

ล าดับ แบบทดสอบ เกณฑ์การประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

1 ให้ ผู้ เ ข้ า รั บกา รทดสอบ เลื อก
เครื่องมือมาวางแล้วยืนรอสถานี
ทดสอบ 

ครูฝึกตรวจสอบเครื่องมือในการห้ามลวด 
ครบถ้วนถูกต้องตามท่ีมอบภารกิจให้
นักเรียนประจ าสถานีห้ามลวด 

20  

2 ให้นักเรียนห้ามลวด 2 แบบใน
ส่ วนของแบบทดสอบบนโต๊ ะ
ประจ าสถานีฝึกห้ามลวด 
1. การห้ามลวดแบบเส้นเดียว    
2. การห้ามลวดเกลียวสองเส้น 

ครูฝึกตรวจสอบความถูกต้องตามท่ี
มอบหมายภารกิจให้กับนักเรียนประจ า
สถานีฝึก ห้ามลวดทั้ง 2 แบบ 
1. การห้ามลวดแบบเส้นเดียว     
2. การห้ามลวดเกลียวสองเส้น 

 
 
 

10 
10 
 

 

3 ให้นักเรียนท าแบบทดสอบห้าม
ลวดในจุดที่ก าหนดให้ของ
เครื่องยนต์อากาศยานประจ า
สถานี 

ครูฝึกตรวจสอบความถูกต้องตามท่ี
มอบหมายภารกิจให้กับนักเรียนประจ า
สถานีฝึก รวมถึงดูความเข้าใจในภารกิจที่
มอบหมายให้ 
 

20  

4 ครูประจ าสถานีตรวจสอบการใช้
เครื่องมือและ วิธีการห้ามลวด 

ดูกริยา ท่าทาง ความตั้งใจ ตามเจตนคติ 
และนิรภัยภาคพื้น  ก่อนและหลังการ
ปฎิบัติของนักเรียนประจ าสถานี 

20  

5 ดูการเก็บรักษาเครื่องมือห้ามลวด 
การมีนิรภัยภาคพิ้น ตรวจสอบเศษ
ลวด หลังปฎิบัติงานเสร็จสิ้น 

ตรวจเครื่องมือในการห้ามลวด ความ
เรียบร้อยในส่วนของสถานี เครื่องยนต์
ประจ าสถานี และการก าจัดเศษลอด 

20  

คะแนนรวม 100  
 

ผลการประเมินนักเรียน           ผ่าน                    ไม่ผ่าน 

                                                                   ลงช่ือ ............................................................... 

                                                                               (ครูประจ าสถานีทดสอบ) 

                                                                             ............../.............../................ 



 

เอกสารประกอบการศึกษา                                                    สถานท่ี 6 ฝึกปรับ Turnbuckle และความตงึลวด  
16 ของ 16 

 

                           โรงเรียนเหล่าทหารช่างอากาศ  
          

ใบประเมินสถานีที่ 6 ฝึกปรับ Turnbuckle และความตึงลวด 

วันที่เข้ารับการทดสอบ.............................................. 
ยศ ชื่อ-สกุล..............................................................เลขที่...................หลักสูตร.......................... .................. 

ล าดับ แบบทดสอบ เกณฑ์การประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

1 ต้ังเครื่องวัด Tension Meter ที่จะ
ใช้กับขนาด Cable 

เลือก Canal ของ Tension Meter ให้
ถูกต้อง 

20  

2 วิธีการวัดความตึงลวด และการอ่าน
ค่าเครื่องวัด Tension Meter 

การจับเครื่องวัด และการอ่านค่าได้ถูกต้อง 20  

3 วิธีการห้ามลวด Turnbuckle มีก่ีวิธี อธิบายวิธีการห้ามลวด Turnbuckle ได้
อย่างถูกต้อง 

20  

4 การห้ามลวด Turnbuckle แบบ 
Single Wrap (Spiral) 

ห้ามได้ถูกต้อง สวยงามตามแบบฝึก 20  
 

5 การห้ามลวด Turnbuckle แบบ 
Double Wrap (Spiral) 

ห้ามได้ถูกต้อง สวยงามตามแบบฝึก 20  

คะแนนรวม 100  
 

ผลการประเมินนักเรียน           ผ่าน                    ไม่ผ่าน 

                                                                   ลงช่ือ.......................................................... 

                                                                               (ครูประจ าสถานีทดสอบ) 

                                                                             ............../.............../................ 

 
  



 

                           โรงเรียนเหลาทหารชางอากาศ  

         แผนกวิทยาการ กองวิทยาการ กรมชางอากาศ 

ใบประเมินสถานีท่ี 7 ฝกการใช Multimeter 

วันท่ีเขารับการทดสอบ.............................................. 

ยศ ช่ือ-สกุล..................................................................เลขท่ี......................หลักสูตร.............................. 

ลําดับ แบบทดสอบ เกณฑการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

1 สามารถใชงานมัลติมิเตอรในการตรวจสอบหาคา

แรงดันไฟฟาของไฟฟากระแสสลับ (AC Volt)           

ในวงจรไฟฟาไดอยางถูกตอง 

แสดงคาไดถูกตอง 15  

2 สามารถใชงานมัลติมิเตอรในการตรวจสอบหาคา

แรงดันไฟฟาของไฟฟากระแสตรง (DC Volt)             

ในวงจรไฟฟาไดถูกตอง 

แสดงคาไดถูกตอง 15  

3 สามารถใชงานมัลติมิเตอรในการตรวจสอบหาคา

กระแสไฟฟาของไฟฟากระแสสลับ (AC Amp)           

ในวงจรไฟฟาไดอยางถูกตอง 

แสดงคาไดถูกตอง 20  

4 สามารถใชงานมัลติมิเตอรในการตรวจสอบหาคา

กระแสไฟฟาของไฟฟากระแสตรง (DC Amp)             

ในวงจรไฟฟาไดอยางถูกตอง 

แสดงคาไดถูกตอง 20  

5 สามารถใชงานมัลติมิเตอรในการตรวจสอบหา

คาความตานทาน (Resistance) ของตัวตานทาน 

(Resistor) ในวงจรไฟฟาไดอยางถูกตอง 

แสดงคาไดถูกตอง 10  

6 สามารถใชงานมัลติมิเตอรในการตรวจสอบหาคา

ความตานทาน (Resistance) ของอุปกรณท่ีใชงาน ใน

ระบบไฟฟาเพื่อนําไปวิเคราะหหาสาเหตุการ

ชํารุดของอุปกรณไฟฟาไดอยางถูกตอง  

แสดงคาไดถูกตอง 20  

คะแนนรวม 100  

 

ผลการประเมินนักเรียน           ผาน                   ไมผาน 

 

                                                           ลงช่ือ ............................................................... 

                                                                               (ครูประจําสถานีทดสอบ) 

                                                                             ............../.............../................ 



 

เอกสารประกอบการศึกษา   สถานี 8 ฝึก Riveting     
     16 ของ 16   

                             

 

                           โรงเรียนเหล่าทหารช่างอากาศ  

 

ใบประเมินสถานีที่ 8 ฝึกการย ้าสลัก Riveting 

วันที่เข้ารับการทดสอบ.............................................. 
ยศ ชื่อ-สกุล..................................................................เลขที.่.....................หลักสูตร ..................................... 

ล้าดับ แบบทดสอบ เกณฑ์การประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

1 ให้ผู้ฝึกหัดอธิบายขั นตอนการ 
ย ้าสลัก 

อธิบายและตอบค้าถามได้ถูกต้องตามคู่มือ
ประจ้าสถานีฝึก 

25  

2 ให้ผู้ฝึกหัดท้าการทดสอบการ 
ย ้าสลัก 
 

ปฏิบัติได้ถูกต้องตามคู่มือประจ้าสถานีฝึก 25  

3 
 

ให้ผู้ฝึกหัดอธิบายขั นตอนการถอน 
สลักที่ล้มเหลว หรือสลักที่ช้ารุด 
 

อธิบายและตอบค้าถามได้ถูกต้องตามคู่มือ
ประจ้าสถานีฝึก 

25  

4 ให้ผู้ฝึกหัดท้าการทดสอบการถอน 
สลักท่ีล้มเหลว หรือสลักที่ช้ารุด 
 

ปฏิบัติได้ถูกต้องตามคู่มือประจ้าสถานีฝึก 25  

คะแนนรวม 100  
 

ผลการประเมินนักเรียน           ผ่าน                    ไม่ผ่าน 

                                                                   ลงช่ือ.......................................................... 

                                                                               (ครูประจ้าสถานีทดสอบ) 

                                                                             ............../.............../................ 

 



 
 

                           โรงเรียนเหลาทหารชางอากาศ  

ใบประเมินสถานีท่ี 9  เครื่องยนต Turbofan 
วนัท่ีเข้ารับการทดสอบ………………………………… 

ยศ ช่ือ-สกลุ …………………………………………………………เลขท่ี ……………………หลกัสตูร………………………………....……  

ลําดับ แบบทดสอบ เกณฑการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 

ความรูทั่วไปเก่ียวกับเครื่องยนตกาซเทอรไบน 

1 Air Inlet อธิบายหนาท่ีของ Air Inlet ไดถูกตอง 2   

2 Fan อธิบายหนาท่ีและหลักการทํางานของ Fan ไดถูกตอง 5   

3 Compressor อธิบายหนาท่ีและหลักการทํางานของ Compressor ไดถูกตอง 5   

4 Combustion Chamber 
อธิบายหนาท่ีและหลักการทํางานของ Combustion Chamber ได

ถูกตอง 
5   

5 Turbine อธิบายหนาท่ีและหลักการทํางานของ Turbine ไดถูกตอง 5   

6 Exhaust อธิบายหนาท่ีของทอทายไดถูกตอง 2   

7  Accessories อธิบายหนาท่ีของชุด Accessories ไดถูกตอง 5   

การถอดประกอบ Thermocouple 

8 หนาท่ีของ Thermocouple ระบุตําแหนงติดต้ังและหนาท่ีของ Thermocouple ไดถูกตอง 2   

9 การเลือกเครื่องมือ เลือกเครื่องมือถอดประกอบไดถูกตอง 2   

10 การถอด Thermocouple ถอดไดรวดเร็ว ถูกตอง ตามข้ันตอน  3   

11 การติดต้ัง Thermocouple ติดต้ังไดรวดเร็ว ถูกตอง ตามข้ันตอน สภาพงานเรียบรอย 5   

การถอดประกอบ Fuel Nozzle 

12 หนาท่ีของ Fuel Nozzle ระบุตําแหนงติดต้ังและหนาท่ีของ Fuel Nozzle ไดถูกตอง 2   

13 การเลือกเครื่องมือ เลือกเครื่องมือถอดประกอบไดถูกตอง 2   

14 การถอด Fuel Nozzle ถอดไดรวดเร็ว ถูกตอง ตามข้ันตอน  3   

15 การติดต้ัง Fuel Nozzle ติดต้ังไดรวดเร็ว ถูกตอง ตามข้ันตอน สภาพงานเรียบรอย 5   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                           โรงเรียนเหลาทหารชางอากาศ  

การถอดประกอบ Igniter Plug 

16 หนาท่ีของ Igniter Plug ระบุตําแหนงติดต้ังและหนาท่ีของ Igniter Plug ไดถูกตอง 2   

17 การใชเอกสารเทคนิค คนหาเอกสารเทคนิคท่ีเกี่ยวของไดถูกตอง 3   

18 การเลือกเครื่องมือ เลือกเครื่องมือถอดประกอบไดถูกตอง 3   

19 การถอด Igniter Plug ถอดไดรวดเร็ว ถูกตอง ตามข้ันตอน  3   

20 การติดต้ัง Igniter Plug ติดต้ังไดรวดเร็ว ถูกตอง ตามข้ันตอน สภาพงานเรียบรอย 5   

การถอดประกอบ Ignition Unit 

21 หนาท่ีของ Ignition Unit ระบุตําแหนงติดต้ังและหนาท่ีของ Ignition Unit ไดถูกตอง 2   

22 การใชเอกสารเทคนิค คนหาเอกสารเทคนิคท่ีเกี่ยวของไดถูกตอง 3   

23 การเลือกเครื่องมือ เลือกเครื่องมือถอดประกอบไดถูกตอง 3   

24 การถอด Ignition Unit ถอดไดรวดเร็ว ถูกตอง ตามข้ันตอน  5   

25 การติดต้ัง Ignition Unit ติดต้ังไดรวดเร็ว ถูกตอง ตามข้ันตอน สภาพงานเรียบรอย 5   

อันตรายที่เกิดจาก FOD 

26 อันตรายท่ีเกิดจาก FOD 

ทราบถึงอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนกับเครื่องยนตกาซเทอรไบน อธิบาย

ถึงผลกระทบท่ีตามมาในการซอมวาทําให เสียเวลาและเสีย

งบประมาณอยางไร 

5   

27 
Visual Inspection ชุดแฟนและชุด

อัดอากาศ 
ปฏิบัติตามข้ันตอน visual inspection ไดถูกตอง 5   

28 การแยกแยะชิ้นสวนชํารุด สามารถแยกแยะระหวางชิ้นสวนชํารุดและชิ้นสวนปกติได 3   

คะแนนรวม 100   

 

ผลการประเมินนักเรียน   ผ่าน   ไม่ผ่าน  

ลงช่ือ……………………………………… 

      (ครูประจําสถานีทดสอบ) 

………/………/……… 

 

 



 

                           โรงเรียนเหลาทหารชางอากาศ  

         แผนกวิทยาการ กองวิทยาการ กรมชางอากาศ 

ใบประเมินฝกการปฏิบัติงานสถานีท่ี ๑๐ เครื่องยนตลูกสูบ 

วันท่ีเขารับการทดสอบ............................... 

ยศ-ช่ือ-สกุล......................................................................เลขท่ี..........หลักสูตร........................... .......................... 

ลําดับ แบบทดสอบ หลักเกณฑการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 
1 วินัย ใหดูการปฏิบัติตัวของนักเรียนต้ังแตเริ่มเขาสถานีฝกจนจบ

การฝกปฏิบัติในเรื่องการตรงตอเวลา การแสดงความ
เคารพ การแตงกาย และอื่นๆ  

15  

2 ทดสอบความรูความ
เขาใจในหลักการทํางาน
ของเครื่องยนตลูกสูบ 
และระบบตาง ๆ ของ
เครื่องยนตลูกสูบ 

ใหทําการทดสอบความรูดวยแบบทดสอบ จํานวน 10 ขอ 
หรือทดสอบโดยการถามและใหนักเรียนตอบ 5 ขอ 

20  

3 การถอด-ประกอบ
อุปกรณ 

ใหดูการปฏิบัติในการถอดและประกอบอุปกรณ มีความ
ระมัดระวังเพียงใด ข้ันตอนการถอด-ประกอบกอน-หลัง 
การวางอุปกรณเปนระเบียบเรียนรอย การใชเครื่องมือให
ถูกวิธี 

20  

4 การปฏิบัติตามคูมือ
เอกสารเทคนิค 
T.O.1T-SF260MT-2 

ใหดูนักเรียนวามีการนําคูมือมาใชในการปฏิบัติงานหรือไม 
ในการถอด-ประกอบใชคูมืออยูตลอดเวลาหรือไม 

30  

5 ความสะอาดเรียบรอย
หลังการฝกปฏิบัติ 

ใหดูนักเรียนระหวางปฏิบัติงานในเรื่องความสะอาดของ
โตะปฏิบัติงาน เครื่องมือ พื้น วามีคราบน้ํามันหรือไข
เปรอะเปอนหรือไม และหลังจากจบการฝกปฏิบัติใหทํา
ความสะอาดโตะปฏิบัติงาน เครื่องมือ พื้นท่ีการฝกให
สะอาดเรียบรอย 
 

15  

คะแนนรวม 100  
 

ผลการประเมิน         ผาน           ไมผาน 

ครูประจําสถานี......................................................... 

(......................................................) 

                                                                                               ............./............./............. 



 
 

                           โรงเรียนเหล่าทหารช่างอากาศ  

ใบประเมินสถานีที่ 11 ฝึกงาน ใบพัดอากาศยาน(Propeller)  

วันที่เข้ารับการทดสอบ.............................................. 

ยศ ชื่อ-สกุล...........................................................เลขที่......................หลักสูตร.................................................. 

ล าดับ แบบทดสอบ เกณฑ์การประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

1. 
สามารถอธิบายหน้าที่ และหลักการท างานพ้ืนฐาน
ของใบพัดฯ ท่ัวไป ได้อย่างถูกต้อง  

มีความเข้าใจหลักการท างาน
พื้นฐานใบพัด 

20  

2. 
สามารถจ าแนกชนิด/ประเภทของใบพัดฯ ได้อย่าง
ถูกต้อง 

-Fixed-Pitch  
-Ground-Adjustable 
-Variable-Pitch 

10  

3. 
สามารถอธิบายหน้าที่ และหลักการท างานพ้ืนฐาน
ของใบพัดฯ ที่มีคุณสมบัติแบบตา่งๆ ได้ถูกต้อง  

อธิบายALPHA Range, BETA 
Range,Feathering, Reversing 

10  

4. 
สามารถเรียกช่ือ, อธิบายหน้าที่ และหลักการ
ท างานพ้ืนฐานของช้ินส่วนหลัก และส่วนประกอบ
ต่างๆ ของใบพัดฯ ได้อย่างถูกต้อง  

อธิบาย หลักการท างานพ้ืนฐาน
ส่วนประกอบหลัก ของใบพัด 

 

10  

5. 
สามารถบอกคุณลักษณะ และจดุประสงค์ของมุม
ต่างๆ จากกลีบใบพัดได ้

อธิบายมุม Reverse, Low 
Pitch, High Pitch , Feather 

10  

6. 
สามารถอธิบายหลักการของแรงท่ีมีผลต่อการปรับ
มุมกลีบของใบพัดฯ ได้อย่างถูกต้อง 

อธิบายแรงพยามดันใบพัดไปหา
มุมสูง และมุมต่ าโดยอัตโนมัต ิ

10  

7. 
สามารถอธิบายหน้าที่ และหลักการท างานพ้ืนฐาน
ของ Governor ได้อย่างถูกต้อง 

อธิบาย Onspeed, 
Overspeed , Underspeed 

10  

8. 
สามารถอธิบายหน้าที่ และหลักการท างานพ้ืนฐาน
ของ De-Ice System ได้อย่างถูกต้อง 

อธิบายการท างานพ้ืนฐาน    
De-ice system  

10  

9. 
สามารถตรวจสอบการช ารุดเบื้องต้นของช้ินส่วน
หลัก และส่วนประกอบต่างๆ ของใบพัดฯ ได้อย่าง
ถูกต้อง 

ทักษะการตรวจสอบการช ารุด
ของอุปกรณ์ของใบพัด 

10  

 คะแนนรวม    
 

ผลการประเมินนักเรียน           ผ่าน                    ไม่ผ่าน 

                                                                   ลงช่ือ ............................................................... 
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                           โรงเรียนเหลาทหารชางอากาศ  

         แผนกวิทยาการ กองวิทยาการ กรมชางอากาศ 

ใบประเมินสถานีท่ี 12 ฝกการใชคูมือ เอกสารเทคนิค คําส่ัง แจงความวิทยาการ 

วันท่ีเขารับการทดสอบ.............................................. 

ยศ ช่ือ-สกุล..................................................................เลขท่ี......................หลักสูตร.............................. 

ลําดับ แบบทดสอบ เกณฑการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

1 การตรวจและบันทึกแบบพิมพ ทอ.ชอ.๒๒๑-๑ ปฏิบัติไดถูกตอง 5  

2 การตรวจและบันทึกแบบพิมพ ทอ.ชอ.๒๒๑-๒ ปฏิบัติไดถูกตอง 5  

3 การตรวจและบันทึกแบบพิมพ ทอ.ชอ.๒๒๑-๓ ปฏิบัติไดถูกตอง 5  

4 การตรวจและบันทึกแบบพิมพ ทอ.ชอ.๒๒๑-๔ ปฏิบัติไดถูกตอง 5  

5 การตรวจและบันทึกแบบพิมพ ทอ.ชอ.๒๒๑-๕ ปฏิบัติไดถูกตอง 5  

6 การตรวจและบันทึกแบบพิมพ ทอ.ชอ.๒๒๑-๖ ปฏิบัติไดถูกตอง 5  

7 จําแนกกลุมเอกสารเทคนิคท่ีกระดานทดสอบได

ถูกตอง 

ปฏิบัติไดถูกตอง 5  

8 คนหาคูมือท่ีเกี่ยวของในการซอมบํารุงตาม

สถานการณท่ี ๑ ไดถูกตอง 

ปฏิบัติไดถูกตอง 5  

9 เก็บคูมือซอมบํารุงคืนท่ีเดิมเรียบรอย และการ

ทําความเคารพ 

ปฏิบัติไดถูกตอง 5  

10 เก็บคูมือซอมบํารุงคืนท่ีเดิมเรียบรอย และการ

ทําความเคารพ 

ปฏิบัติไดถูกตอง 5  

11 บอก Item, Figure, Page, NSN. ไดถูกตอง ปฏิบัติไดถูกตอง 5  

12 เก็บคูมือซอมบํารุงคืนท่ีเดิมเรียบรอย และความ

นอบนอมถอมตน 

ปฏิบัติไดถูกตอง 5  

13 บอกรายการ Chapter ท่ีเกี่ยวของในการซอม

บํารุงไดถูกตอง 

ปฏิบัติไดถูกตอง 5  

14 เลือกคูมือ และเปดChapter ท่ีเกี่ยวของในการ

ซอมบํารุงไดถูกตอง 

ปฏิบัติไดถูกตอง 5  



 

                           โรงเรียนเหลาทหารชางอากาศ  

         แผนกวิทยาการ กองวิทยาการ กรมชางอากาศ 

ลําดับ แบบทดสอบ เกณฑการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

15 เก็บคูมือซอมบํารุงคืนท่ีเดิมเรียบรอย และความ

กระตือรือรนในการปฏิบัติงาน 

ปฏิบัติไดถูกตอง 5  

16 ตอบคําถามเกี่ยวกับแจงความวิทยาการ ชอ.

ขอบสีแดงไดถูกตอง 

ปฏิบัติไดถูกตอง 5  

17 ตอบคําถามเกี่ยวกับแจงความวิทยาการ ชอ.

ขอบสีเหลืองไดถูกตอง 

ปฏิบัติไดถูกตอง 5  

18 ตอบคําถามเกี่ยวกับแจงความวิทยาการ ชอ.

ขอบสีเขียวไดถูกตอง 

ปฏิบัติไดถูกตอง 5  

19 ตอบคําถามเกี่ยวกับแจงความวิทยาการ ชอ.

ขอบสีเขียวไดถูกตอง 

ปฏิบัติไดถูกตอง 5  

20 เก็บแจงความวิทยาการ ชอ.คืนท่ีเดิมเรียบรอย 

และเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ 

ปฏิบัติไดถูกตอง 5  

คะแนนรวม 100  
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เอกสารประกอบการศึกษา          สถานี 13 ฝึกการใช้ Stand     
     1 ของ 26 

 

                           โรงเรียนเหล่าทหารช่างอากาศ  

ใบประเมินสถานีที่ 13 ฝึกการใช้ Stand 

วันที่เข้ารับการทดสอบ.............................................. 
ยศ ชื่อ-สกุล..................................................................เลขที.่.....................หลักสูตร............. ..................................... 

ล าดับ แบบทดสอบ เกณฑ์การประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

1 Stand ที่มีใช้งานใน ทอ. มีกี่
ประเภท 

อธิบายและตอบค าถามได้ถุกต้องตามคู่มือ
ประจ าสถานีฝึก 

20  

2 ให้นักเรียนบอกข้อควรระวังในการ
ใช้งาน Stand อย่างน้อย 3 ข้อ 

อธิบายและตอบค าถามได้ถุกต้องตามคู่มือ
ประจ าสถานีฝึก 

20  

3 ครูก าหนดต าบลแก้ไขข้อขัดข้องใน
อากาศยาน แล้วสั่ ง ให้นัก เรียน
เลือกใช้ Stand ที่เหมาะสม 

ความเหมาะสมของ Stand กับต าบล
ข้อขัดข้องที่จะท าการแก้ไข, ตรวจสอบก่อน
น าไปใช้งาน, ท่าทาง, การเลือกใช้ Stand 

20  

4 ครู ให้ นั ก เ รี ยนประกอบ Stand 
Portable  ให้เรียบร้อยแล้วน าเข้า
พ้ืนที่การปฏิบัติงานซ่อมบ ารุง 

การตรวจสอบความถูกต้องพร้อมการตรวจ
ความปลอดภัย และตรวจการห้ามล้อของ 
Stand, การใช้ Safety lock 

20  

5 ครู ให้ นั ก เ รี ยนอธิบายการลาก 
Stand ด้วยรถลาก เก็บเข้าที่หลังใช้
งานเสร็จ และอธิบายเกี่ยวกับการ
บ ารุงรักษา 

การอธิบายตามหลักการในคู่มือและหลัก
นิรภัยตรวจการห้ามล้อของ Stand, การ
ดูแลรักษาและการท าความสะอาด 

20  

คะแนนรวม 100  
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                           โรงเรียนเหลาทหารชางอากาศ  

         แผนกวิทยาการ กองวิทยาการ กรมชางอากาศ 

ใบประเมินสถานีท่ี 14 ฝกการตรวจกอนบิน 

วันท่ีเขารับการทดสอบ.............................................. 

ยศ ช่ือ-สกุล..................................................................เลขท่ี......................หลักสูตร............................................. 

 

ลําดับ แบบทดสอบ เกณฑการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

1 ผูเขารับการทดสอบ มีความพรอมเขารับการฝก

การตรวจอากาศยาน 

ลักษณะทหาร การเช่ือฟงคําส่ัง

มีสมาธิต้ังใจขณะปฏิบัติ 

20  

2 สามารถตรวจสอบแบบพิมพอากาศยานไดอยาง

ถูกตอง 

เขาใจแบบพิมพและใชแบบ

พิมพประจําอากาศยานได

ถูกตอง 

20  

3 ความละเอียดรอบคอบ ปฏิบัติการตรวจดวยความ

ละเอียด 

20  

4 สามารถปฏิบัติตามข้ันตอน คูมือการตรวจได

อยางถูกตอง 

ปฏิบัติไดถูกตองตามข้ันตอน 20  

5 การตระหนักถึงความปลอดภัย บอกถึงขอควรระวังท่ีจะเกิด

อันตรายจาการปฏิบัติ 

20  

คะแนนรวม 100  
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