
 

กำหนดการ 
การฝึกอบรมหลักสูตรรับรองการปฏิบัติงานอากาศยานไร้คนขับในระยะสายตา (Multi-Rotor)/ 

Remote Pilot Visual Line of Sight Certificate : RVC (Multi-Rotor) 
อากาศยานไร้คนขับแบบปีกหมุน รุ่นที ่7 ประจำปี 2565 

(หลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย) 
ศูนย์ฝึกอบรมระบบอากาศยานไร้คนขับ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ  

Defence Technology Institute Unmanned Aircraft Systems Training Centre (DTI-UTC) 

 

 

 
 

หลักสูตร Remote Pilot Visual Line of Sight Certificate : RVC (Multi-Rotor) รุ่นที ่7  
ระยะเวลาการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 8 – 9 พฤศจิกายน 2564 

วัน/เดือน/ป ี เวลา กำหนดการ รายละเอียด 

วันจันทร์ที ่8 พฤศจิกายน 2564  
 

08.00 น. – 09.00 น. 
09.00 น. – 12.00 น. 
12.00 น. – 13.00 น. 
13.00 น. – 16.00 น.  

ปฐมนิเทศ 
การฝึกอบรมภาคทฤษฎีวิชา Air Law 
พักรับประทานอาหาร 
การฝึกอบรมภาคทฤษฎีวิชา RPAS General 
 

ห้องฝึกอบรมนักบิน 
ช้ัน 6  

สถาบันเทคโนโลย ี
ป้องกันประเทศ 

 

วันอังคารที ่9 พฤศจิกายน 2564 
 

09.00 น. – 11.00 น. 
11.00 น. – 12.00 น. 
12.00 น. – 13.00 น. 
13.00 น. – 15.00 น. 
15.00 น. – 17.00 น. 
 

การฝึกอบรมภาคทฤษฎีวิชา RPAS General 
การฝึกอบรมภาคทฤษฎีวิชา Navigation & Meteorology 

พักรับประทานอาหาร 
การฝึกอบรมภาคทฤษฎีวิชา Navigation & Meteorology 

การฝึกอบรมภาคทฤษฎีวิชา Human Performance 

ห้องฝึกอบรมนักบิน 
ช้ัน 6  

สถาบันเทคโนโลย ี
ป้องกันประเทศ 

 

วันพุธท่ี 10 พฤศจิกาย 2564 
 

09.00 น. – 12.00 น. 
 
12.00 น. – 13.00 น. 
13.00 น. – 15.00 น. 
 
15.00 น. – 16.30 น. 

การฝึกอบรมภาคทฤษฎีวิชา  Operation Procedures & 
Safety 
พักรับประทานอาหาร 
การฝึกอบรมภาคทฤษฎีวิชา Operation Procedures & 
Safety 
การสอบประเมินผลภาคทฤษฎ ี
 

ห้องฝึกอบรมนักบิน 
ช้ัน 6  

สถาบันเทคโนโลย ี
ป้องกันประเทศ 

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 
2564  

08.00 น. – 08.30 น. 
08.30 น. – 11.30 น. 
11.30 น. – 12.00 น. 
12.00 น. – 13.00 น. 
13.00 น. – 13.30 น. 
13.30 น. – 16.30 น. 
16.30 น. – 17.00 น. 

บรรยายสรุปก่อนทำการบิน 
การฝึกอบรมภาค Simulator 
บรรยายสรุปหลังทำการบิน 
พักรับประทานอาหาร 
บรรยายสรุปก่อนทำการบิน 
การฝึกอบรมภาค Simulator 
บรรยายสรุปหลังทำการบิน 
 
 

ห้องฝึกอบรมนักบิน 
ช้ัน 6  

สถาบันเทคโนโลย ี
ป้องกันประเทศ 

 



 

 
 
 
 
 

 

หมายเหตุ :  ระยะเวลาการฝึกอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับปัจจัยทางสภาพแวดล้อม เช่น สภาพอากาศ ,  

ความขัดข้องทางระบบเทคนิค, ทักษะและความสามารถของผู้เรียน เป็นต้น 

 

วัน/เดือน/ป ี เวลา กำหนดการ รายละเอียด 

วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564  

08.00 น. – 08.30 น. 
08.30 น. – 11.30 น. 
11.30 น. – 12.00 น. 
12.00 น. – 13.00 น. 
13.00 น. – 13.30 น. 
13.30 น. – 16.30 น. 
16.30 น. – 17.00 น. 

บรรยายสรุปก่อนทำการบิน 
การฝึกอบรมภาค Simulator 
บรรยายสรุปหลังทำการบิน 
พักรับประทานอาหาร 
บรรยายสรุปก่อนทำการบิน 
การฝึกอบรมภาค Simulator 
บรรยายสรุปหลังทำการบิน 
 

ห้องฝึกอบรมนักบิน 
ช้ัน 6  

สถาบันเทคโนโลย ี
ป้องกันประเทศ 

 

วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 
2564  

- วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน
2564 

08.00 น. – 08.30 น. 
08.30 น. – 11.30 น. 
11.30 น. – 12.00 น. 
12.00 น. – 13.00 น. 
13.00 น. – 13.30 น. 
13.30 น. – 16.30 น. 
16.30 น. – 17.00 น. 

บรรยายสรุปก่อนทำการบิน 
การฝึกอบรมภาคอากาศ 
บรรยายสรุปหลังทำการบิน 
พักรับประทานอาหาร 
บรรยายสรุปก่อนทำการบิน 
การฝึกอบรมภาคอากาศ 
บรรยายสรุปหลังทำการบิน 
 

สนามบินโพธาราม 
อำเภอโพธาราม 
จังหวัดราชบุร ี

 
 

วันศุกร์ที ่18 พฤศจิกายน 2564 
 

08.00 น. – 08.30 น. 
08.30 น. – 11.30 น. 
11.30 น. – 12.00 น. 
12.00 น. – 13.00 น. 
13.00 น. – 13.30 น. 
13.30 น. – 16.30 น. 
16.30 น. – 17.00 น. 

บรรยายสรุปก่อนทำการบิน 
การฝึกอบรมภาคอากาศ 
บรรยายสรุปหลังทำการบิน 
พักรับประทานอาหาร 
บรรยายสรุปก่อนทำการบิน 
การสอบประเมินผลภาคอากาศ 
บรรยายสรุปหลังทำการบิน 
 

สนามบินโพธาราม  
อำเภอโพธาราม  
จังหวัดราชบุร ี


