
ส ำเนำคู่ฉบับ 

ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาก าลังพลที่มีความรู้ ความสามารถ หรือความเชี่ยวชาญ 
เพ่ือปฏิบัติภารกิจเฉพาะที่ส าคัญและเร่งด่วน 

เรื่อง  การรับสมัครและสอบคัดเลือกก าลังพลที่มีความรู้ ความสามารถ หรือความเชี่ยวชาญ เพื่อปฏิบัติภารกิจ 
เฉพาะที่ส าคัญและเร่งด่วน 

ด้วยกองทัพอากาศมีความประสงค์จะรับสมัครและสอบคัดเลือกก าลังพลที่มีความรู้ ความสามารถ 
หรือความเชี่ยวชาญ เพื่อปฏิบัติภารกิจเฉพาะที่ส าคัญและเร่งด่วน รายละเอียดดังนี้ 

๑. เปิดรับสมัครสอบต าแหน่งนายทหารสัญญาบัตร จ านวน ๖ อัตรา จากผู้สมัครประเภท
นายทหารประทวน สังกัดกองทัพอากาศ, ประเภทพนักงานราชการทั่วไป สังกัดหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ และ
ประเภทบุคคลพลเรือน โดยมีคุณวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาที่ก าหนด ตามผนวก ก  

๒. คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ 
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป 

๒.๑.๑ มีสัญชาติไทยโดยการเกิด ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ 
๒.๑.๒ มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกาย เหมาะสมแก่ 

การเป็นทหาร ตามระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยมาตรฐานการตรวจทางแพทย์ของบุคคลที่สมัครเข้ารับราชการ 
เป็นผู้ปฏิบัติงานภาคพ้ืนกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามผนวก ข 

๒.๑.๓ มีส่วนสูงไม่ต่ ากว่า ๑๕๐ เซนติเมตร  
๒.๑.๔ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
๒.๑.๕ ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือเป็นบุคคลล้มละลายตามค าพิพากษาของศาล 
๒.๑.๖ ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจ าคุกตามค าพิพากษาของศาลในคดีอาญา ยกเว้น

ความผิดฐานประมาท หรือลหุโทษ 
๒.๑.๗ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการ หรือส ารองราชการอันเนื่องมาจากความผิด 

หรือหนีราชการ 
๒.๑.๘ ไม่เป็นผู้เคยถูกปลดออกจากราชการเพราะความผิดหรือถูกไล่ออกจากราชการ 
๒.๑.๙ ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดหรือสารเสพติดให้โทษ 
๒.๑.๑๐  ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างตั้งครรภ์ 
๒.๑.๑๑  ไม่เป็นผู้ที่ขัดกับข้อก าหนดเกีย่วกับรอยสักบนร่างกาย ตามผนวก ค 
๒.๑.๑๒  คุณสมบัติตามข้อ ๒.๑.๒, ๒.๑.๓, ๒.๑.๙, ๒.๑.๑๐ และ ๒.๑.๑๑ 

ให้ยึดถือผลการตรวจร่างกายของคณะกรรมการตรวจร่างกายทางการแพทย์ กรมแพทย์ทหารอากาศ ที่ได้รับ
การแต่งตั้ง เป็นที่ยุติ ซึ่งจะมีการตรวจเพียงครั้งเดียว ไม่มีการตรวจซ้ าอีกไม่ว่าขั้นตอนใด และจะไม่พิจารณา 
ผลตรวจร่างกายโดยแพทย์จากสถานพยาบาลอ่ืน 

๒.๒  คุณสมบัติ... 
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๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะ 
๒.๒.๑ ผู้สมัครสอบทุกประเภทต้องมีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี โดยส าเร็จการศึกษา 

จากสถานศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรองคุณวุฒิไว้แล้ว ตามหนังสือ
ส านักงาน ก.พ.ที่ นร ๑๐๐๔.๓/ว ๔๑ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓, หนังสือส านักงาน ก.พ.ที่ นร ๑๐๐๔.๓/ว ๒๑ 
ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔, หนังสือส านักงาน ก.พ.ที่ นร ๑๐๐๔.๓/ว ๑๔ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๕, 
หนังสือส านักงาน ก.พ.ที่ นร ๑๐๐๔.๓/ว ๑๑ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ และท่ีส านักงาน ก.พ.แก้ไขเพ่ิมเติม 
(สามารถตรวจสอบข้อมูลคุณวุฒิได้ทาง http://e-accreditation.ocsc.go.th) หรือสถานศึกษาในต่างประเทศ
ที่กระทรวงกลาโหมยินยอมให้บรรจุเข้ารับราชการในสาขาวิชาตรงกับคุณวุฒิที่เปิดรับสมัครสอบ โดยต้อง 
ส าเร็จการศึกษาก่อนวันศุกร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร 
ไม่น้อยกว่า ๒.๒๐ 

๒.๒.๒ นายทหารประทวน สังกัดกองทัพอากาศ 
๒.๒.๒.๑ เป็นผู้มีอายุไม่น้อยกว่า ๒๕ ปี และไม่เกิน ๓๕ ปี (เกิดปี พ.ศ.๒๕๓๐ 

ถึง พ.ศ.๒๕๔๐) 
๒.๒.๒.๒ เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีก่อนบรรจุเข้ารับราชการ 

หรือได้รับอนุญาตให้ลาไปศึกษาและส าเร็จการศึกษาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี ซึ่งได้รับการบันทึกคุณวุฒิการศึกษาในสมุด
ประวัติรับราชการแล้ว (นับตั้งแต่วันที่ส าเร็จการศึกษา ถึงวันศุกร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ โดยคิด ๓๖๕ วัน เป็น ๑ ปี) 

๒.๒.๒.๓ มีเวลารับราชการไม่น้อยกว่า ๕ ปี (นับตั้งแต่วันบรรจุเข้ารับราชการ 
ถึงวันศุกร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ โดยคิด ๓๖๕ วัน เป็น ๑ ปี) 

๒.๒.๒.๔ มีคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวคิดสมรรถนะก าลังพล 
กองทัพอากาศในรอบตุลาคม ๒๕๖๔ (๑ เมษายน ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ 

๒.๒.๒.๕ ไม่เป็นผู้ไม่ได้รับการเลื่อนชั้นเงินเดือนกรณีกระท าความผิด 
(งดบ าเหน็จ) ครั้งใดครั้งหนึ่งในระยะเวลา ๓ ปีย้อนหลัง (รอบตุลาคม ๒๕๖๒ - เมษายน ๒๕๖๕) ทั้งนี้รวมถึง
กรณีที่ได้กระท าความผิดก่อนวันประกาศผลสอบขั้นสุดท้าย แล้วถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนจนได้ข้อยุติ 
โดยมีค าสั่งลงทัณฑ์ ซึ่งการลงทัณฑ์นั้นมีผลให้ไม่ได้รับการเลื่อนชั้นเงินเดือน กรณีกระท าความผิด (ถูกงดบ าเหน็จ 
รอบเมษายน ๒๕๖๕ แต่ยังไม่ได้ออกค าสั่งให้ถือว่าผู้นั้นมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนที่จะเป็นผู้สมัครสอบ) 

๒.๒.๒.๖ ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกพักราชการหรือส ารองราชการ หรือ 
มีกรณีที่ต้องหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงและถูกสอบสวนเพื่อลงทัณฑ์สถานหนัก 

๒.๒.๒.๗ เมื่อสอบผ่านการสอบคัดเลือกแล้วต้องเข้ารับการตรวจร่างกาย 
เพ่ือเข้ารับการฝึกและศึกษาหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด ตามมาตรฐานทางการแพทย์ที่กองทัพอากาศก าหนด 

๒.๒.๒.๘ เป็นผู้ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาโดยตรงให้สมัครสอบได้ 
๒.๒.๓ พนักงานราชการทั่วไป สังกัดหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ 

๒.๒.๓.๑ เป็นผู้มีอายุไม่น้อยกว่า ๑๘ ปี และไม่เกิน ๓๕ ปี (เกิดปี พ.ศ.๒๕๓๐ 
ถึง พ.ศ.๒๕๔๗) 

๒.๒.๓.๒ ไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษทางวินัยตั้งแต่ ตัดค่าตอบแทน, ลดค่าตอบแทน 
หรือไล่ออก ทั้งนี้ หากเป็นผู้ที่อยู่ระหว่างถูกสอบสวน รวมถึงกรณีที่ได้กระท าความผิดก่อนวันประกาศผลสอบ
ขั้นสุดท้ายแล้วถูกสอบสวนจนได้ข้อยุติ โดยมีค าสั่งลงโทษทางวินัยตั้งแต่ ตัดค่าตอบแทน , ลดค่าตอบแทน หรือ
ไล่ออก (แต่ยังไม่ได้ออกค าสั่งให้ถือว่าผู้นั้นมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนที่จะเป็นผู้สมัครสอบ) 

๒.๒.๓.๓  มีเวลา... 
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๒.๒.๓.๓ มีเวลาปฏิบัติงานในหน่วยเดียวกันไม่น้อยกว่า ๕ ปี (นับตั้งแต่วัน
ออกค าสั่งจ้างถึงวันศุกร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ โดยคิด ๓๖๕ วัน เป็น ๑ ปี) 

๒.๒.๓.๔ มีคะแนนเฉลี่ยของการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒ ครั้งติดต่อกัน 
(รอบเมษายน ๒๕๖๔ และตุลาคม ๒๕๖๔) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ 

๒.๒.๓.๕ เป็นผู้ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาโดยตรงให้สมัครสอบได้ 
๒.๒.๔ บุคคลพลเรือน เป็นผู้มีอายุ ไม่น้อยกว่า ๑๘ ปี  และไม่ เกิน ๓๕ ปี  

(เกิดปี พ.ศ.๒๕๓๐ ถึง พ.ศ.๒๕๔๗) 
๒.๒.๕ ผู้สมัครสอบตามข้อ ๒.๒.๓ และ ๒.๒.๔ ที่เป็นเพศชายต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ

เกี่ยวกับการรับราชการทหาร ดังนี้ 
๒.๒.๕.๑ ทหารกองหนุน ที่ส าเร็จการฝึกวิชาทหารตามกฎหมายว่าด้วย 

การส่งเสริมการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ ๓ (รด.) ซึ่งได้รับแบบ สด.๘ หรือ สด.๓ 
๒.๒.๕.๒ ทหารกองหนุน ประเภทที ่ ๑ ที ่ผ ่านการรับราชการทหาร 

กองประจ าการ (ทหารเกณฑ์) ซึ่งได้รับแบบ สด.๘ หรือ สด.๓ หรือหนังสือรับรองการเป็นทหารกองประจ าการ 
ที่ปลดประจ าการแล้ว 

๒.๒.๕.๓ ทหารกองเกินหรือทหารกองหนุน ประเภทที่ ๒ ชั้นที่ ๒ ที่ผ่าน 
การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ (การเกณฑ์ทหาร) ซึ่งได้รับแบบ สด.๔๓ 
หรือใบรับรองผลการตรวจเลือก ที่แสดงว่าไม่ต้องเข้าเป็นทหารกองประจ าการ 

๒.๓ เป็นผู้มีคุณสมบัติเพ่ิมเติม ตามผนวก ก 

๓. กองทัพอากาศไม่รับสมัครผู้มีลักษณะ ดังนี้ 
๓.๑ พระภิกษุสามเณร ซึ่งไม่อาจให้เข้าสอบคัดเลือกเพ่ือบรรจุเข้ารับราชการได้ ทั้งนี้

เป็นไปตามหนังสือ กรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ 
และค าสั่งเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘ เรื่อง ห้ามภิกษุสามเณรเรียนวิชาชีพ หรือสอบแข่งขัน หรือ
สอบอย่างคฤหัสถ์ พ.ศ.๒๕๓๘ 

๓.๒ ผู้สมัครสอบตามข้อ ๒.๒.๓ และ ๒.๒.๔ ที่เป็นเพศชายที่มีข้อผูกพันตามกฎหมายว่า
ด้วยการรับราชการทหาร ดังนี้ 

๓.๒.๑ ทหารกองประจ าการ (ทหารเกณฑ์) ที่ต้องปลดจากกองประจ าการเป็น
ทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑ หลังวันอาทิตย์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

๓.๒.๒ ทหารกองเกินที่ต้องเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ (เข้าเป็นทหารเกณฑ์) 
หรือขอผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ (การเกณฑ์ทหาร) 
ในปี ๒๕๖๕ 

๓.๒.๓ ผู้สมัครสอบที่มีคุณสมบัติเกี่ยวกับราชการทหารไม่เป็นไปตามข้อ ๒.๒.๕ 

๔. การสมัครสอบ 
๔.๑ สมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ทางเว็บไซต์ www.rtaf-recruit.com ตั้งแต่ 

วันพุธที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ ถึง วันศุกร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ  

๔.๒  ผู้สมัครสอบ... 
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๔.๒ ผู้สมัครสอบต้องแนบไฟล์เอกสารหลักฐาน (ขนาดของแต่ละไฟล์ ไม่เกิน ๑ เมกะไบต์) ดังนี้ 
๔.๒.๑ รูปถ่ายสีครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาด า โดยถ่ายมาแล้ว 

ไม่เกิน ๓ เดือน ขนาด ๑ × ๑.๕ นิ้ว  
๔.๒.๒ ปริญญาบัตรที่แสดงคุณวุฒิการศึกษาในสาขาวิชาตรงตามต าแหน่งที่สมัครสอบ 
๔.๒.๓ ระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) 
๔.๒.๔ บัตรประจ าตัวข้าราชการกลาโหม หรือบัตรประจ าตัวพนักงานราชการทั่วไป 

หรือบัตรประจ าตัวประชาชน 
๔.๒.๕ หนังสืออนุญาตให้สมัครสอบจากผู้บังคับบัญชาโดยตรง (ส าหรับผู้สมัครสอบ

ประเภทนายทหารประทวน สังกัดกองทัพอากาศ และประเภทพนักงานราชการทั่วไป สังกัดหน่วยขึ้นตรง
กองทัพอากาศ) 

๔.๒.๖ หลักฐานการรับราชการทหาร (แบบ สด.๘, สด.๓ หรือ สด.๔๓) กรณีเป็น
ผู้สมัครสอบตามข้อ ๒.๒.๓. และ ๒.๒.๔ ที่เป็นเพศชาย  

๔.๒.๗ หลักฐานใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล ของตนเอง (ในกรณี ชื่อตัว-ชื่อสกุล 
ไม่ตรงกับหลักฐานการสมัครอ่ืน) 

๔.๒.๘ หลักฐานอ่ืนที่แสดงว่าเป็นผู้มีสมบัติเป็นไปตามคุณสมบัติเพ่ิมเติมของ
ต าแหน่งที่สมัคร 

๔.๒.๙ ผลการรับรองคุณวุฒิ กรณีชื่อคุณวุฒิที่สมัครสอบไม่ตรงตามที่ก าหนด 
จากการตรวจสอบข้อมูลคุณวุฒิทาง http://e-accreditation.ocsc.go.th  

๕. เงื่อนไขการสมัครสอบ 
๕.๑ ผู้สมัครสอบต้องกรอกข้อมูลลงในใบสมัครถูกต้องครบถ้วน กรณีมีข้อผิดพลาด 

อันเกิดจากผู้สมัครสอบเอง คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาสิทธิ์ในการสมัครสอบต่อไป 
๕.๒ ผู้สมัครสอบต้องใช้คุณวุฒิและสาขาตรงตามที่ประกาศรับสมัครเท่านั้น โดยไม่สามารถ

ใช้คุณวุฒิที่สูงกว่ามาสมัครในคุณวุฒิที่ต่ ากว่าได้  
๕.๓ ผู้สมัครสอบต้องรับรองเอกสารหลักฐานทุกฉบับที่น ามาแสดงต่อคณะกรรมการ 

ในทุกขั้นตอนว่าเป็นเอกสารที่ทางราชการหรือสถานศึกษาออกให้จริง 
๕.๔ ผู้สมัครสอบที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร ไม่ว่าจะพบในขั้นตอนใด 

เช่น การสมัครสอบ การสอบคัดเลือกทุกขั้นตอน การประกาศผล การรายงานตัว เมื่อคณะกรรมการตรวจพบ 
ในขั้นตอนใด คณะกรรมการมีสิทธิ์ที่จะระงับการสอบคัดเลือก หรือการด าเนินการขั้นต่อไป หรือแม้จะส่งหลักฐาน
หรือสัญญาแล้วก็ตาม ให้ถือว่าผู้สมัครสอบขาดคุณสมบัติมาตั้งแต่ต้น ไม่มีสิทธิ์ เลื่อนฐานะ หรือเข้ารับราชการ 
หากมีค าสั่งเลื่อนฐานะ หรือค าสั่งบรรจุเข้ารับราชการแล้ว ก็สามารถยกเลิกการเลื่อนฐานะ หรือบรรจุเข้ารับราชการได้ 
ซึ่งหากตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเกิดจากผู้สมัครสอบกรอกข้อมูลลงในระบบรับสมัครอันเป็นเท็จ หรือแสดง
เอกสารเท็จที่ทางราชการหรือสถานศึกษามิได้ออกให้จริง อาจมีความผิดฐานแจ้งความอันเป็นเท็จต่อเจ้าหน้าที่ 
และจะถูกด าเนินคดีตามประมวลกฎหมายอาญา รวมถึงค่าใช้จ่ายในการสอบคัดเลือก ค่าที่พัก หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนใด 
ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเอง 

๖. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ก าหนดการสอบ รายละเอียดการสอบ และสถานที่สอบ 
ในวันศุกร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ ทางเว็บไซต์ www.rtaf-recruit.com 

๗. รายละเอียดการสอบและเกณฑ์การตัดสิน ตามผนวก ง 

๘.  สิทธิประโยชน์ ... 
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๘. สิทธิประโยชน์ (อาจมีการเปลี่ยนแปลง) 
๘.๑ ผู้สมัครสอบประเภทนายทหารประทวน สังกัดกองทัพอากาศ จะได้รับสิทธิ์ 

ตามหลักเกณฑ์การเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรที่ทางราชการก าหนด 
๘.๒ ผู้สมัครสอบประเภทพนักงานราชการทั่วไป สังกัดหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ 

และประเภทบุคคลพลเรือน  
๘.๒.๑ ได้รับการแต่งตั้งยศเป็นว่าที่เรืออากาศตรี รับเงินเดือน เดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท 
๘.๒.๒ ปัจจัยให้ได้รับขั้นเงินเดือนเพ่ิม โดยขึ้นอยู่กับต าแหน่งที่ได้รับการพิจารณาบรรจุ 

ผลสอบภาษาอังกฤษ ประสบการณ์การท างานและคุณวุฒิที่สูงกว่าวุฒิที่เปิดรับสมัคร จะได้รับขั้นเงินเดือนเพ่ิม
ปัจจัยละ ๐.๕ ขั้น สูงสุดไม่เกิน ๒ ขั้น 

๘.๓ ผู้ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการจะได้รับสิทธิ์ตามที่ทางราชการก าหนด 

๙. เงื่อนไขการบรรจุเข้ารับราชการ 
๙.๑ ผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกยินดีให้ทางราชการพิจารณาเลื่อนฐานะ หรือบรรจ ุ

เข้ารับราชการ ทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล หรือต่างจังหวัด หากไม่ประสงคป์ฏิบัติงานหรือเข้ารับราชการตามที่ก าหนด 
จะถือว่าผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกสละสิทธิ์เลื่อนฐานะ หรือบรรจุเข้ารับราชการทุกกรณี  

๙.๒ ผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกล าดับส ารองทั้งหมด กองทัพอากาศจะขึ้นบัญชีรายชื่อ
ทดแทนในกรณีท่ีมีการสละสิทธิ์ หรือคุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้ที่ผ่านการคัดเลือก (ตัวจริง) ไม่เป็นไปตามระเบียบ
ที่ทางราชการก าหนดเท่านั้น โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิก หรือสิ้นผลไปนับตั้งแต่ประกาศรับสมัคร
ในต าแหน่งเดียวกันนี้ใหม่ หรือตามแต่กรณีท่ีกองทัพอากาศก าหนด 

๙.๓ กองทัพอากาศจะไม่รับโอนหรือย้าย ข้าราชการในกระทรวง ทบวง หรือกรมอ่ืน 
ที่มิได้สังกัดกองทัพอากาศ โดยผู้สมัครสอบคัดเลือกที่เป็นข้าราชการที่มิได้สังกัดกองทัพอากาศ จะต้องลาออก
จากส่วนราชการต้นสังกัดเดิมก่อนการบรรจุเข้ารับราชการ ซึ่งจะได้รับการพิจารณาบรรจุเข้ารับราชการใน
กองทัพอากาศในต าแหน่งและรับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่สมัครสอบคัดเลือกนี้ 

๑๐.  ข้อมูลเพิ่มเติม 
๑๐.๑  สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ กองอ านวยการรับสมัครและสอบคัดเลือก 

ก าลั งพลที่มีความรู้  ความสามารถ หรือความเชี่ยวชาญ เพ่ือปฏิบัติภารกิจเฉพาะที่ส าคัญและเร่งด่วน 
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๓๔ ๐๐๓๖ 

๑๐.๒  ติดตามและตรวจสอบรายละเอียดการรับสมัครและสอบคัดเลือกเพ่ิมเติม 
ทางเว็บไซต์ www.rtaf-recruit.com 

๑๐.๓  กองทัพอากาศขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงก าหนดการ วัน เวลา หรือสถานที่ 
ตามประกาศนี้ ทั้งนี้ขอให้ผู้สมัครสอบติดตามประกาศต่าง ๆ ของคณะกรรมการอย่างใกล้ชิด 

อนึ่ง ... 
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อนึ่ง การสอบคัดเลือกก าลังพลที่มีความรู้ ความสามารถ หรือความเชี่ยวชาญ เพ่ือปฏิบัติ
ภารกิจเฉพาะที่ส าคัญและเร่งด่วน ด าเนินการโดยคณะกรรมการระดับสูงของกองทัพอากาศ ขอแจ้งให้ทราบว่า
ไม่มีผู้ใดสามารถช่วยเหลือได้นอกจากใช้ความรู้  ความสามารถของผู้สมัครสอบเอง หากพบว่ามีผู้ใดแอบอ้าง 
ไม่ว่ากรณีใด ๆ พร้อมเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทน ขอได้โปรดแจ้งโดยตรงที่กองอ านวยการรับสมัคร  
และสอบคัดเลือกก าลังพลที่มีความรู้ ความสามารถ หรือความเชี่ยวชาญ เพ่ือปฏิบัติภารกิจเฉพาะที่ส าคัญ 
และเร่งด่วน โทรศัพท์ ๐ ๒๕๓๔ ๐๐๓๖ ในวันและเวลาราชการ 

ประกาศ  ณ  วันที่    กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๕ 

 พลอากาศโท 
(ประกาศิต  เจริญยิ่ง) 

 เจ้ากรมก าลังพลทหารอากาศ 
 ประธานอนุกรรมการสรรหาก าลังพลที่มีความรู้ ความสามารถ  

 หรือความเชี่ยวชาญ เพ่ือปฏิบัติภารกิจเฉพาะที่ส าคัญและเร่งด่วน 

    น.ท. …………...…..….ร่าง……….…....... ก.พ.๖๕ 

    ร.ท. .………..….....พิมพ์/ทาน ….…….. ก.พ.๖๕ 

    น.อ. ……………..…….ตรวจ….…..…....... ก.พ.๖๕ 
       ผอ.กสพ.ฯ (อนุกรรมการและ ผช.เลขานุการ) 

    น.อ. ……………..…….ตรวจ….…..…....... ก.พ.๖๕ 
       รอง ผอ.สนพ.ฯ (อนุกรรมการและเลขานุการ) 





ผนวก ก แนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาก าลังพลท่ีมีความรู้ ความสามารถ หรือความเช่ียวชาญ เพ่ือปฏิบัติภารกิจเฉพาะท่ีส าคัญและเร่งด่วน ลงวันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

รหัสต าแหน่ง คุณวุฒิ คุณสมบัติเพ่ิมเติม เพศ ท่ีต้ังหน่วย ต าแหน่ง จ านวน
๑๐๑๓๑๐ ปริญญาตรี ในสาขาวิชาใด วิชาหน่ึงทางวิทยาศาตร์ท่ัวไป,

ทางการสอนวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 
มีคะแนนเฉล่ียสะสมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๒.๒๐ ชายหรือหญิง กรุงเทพฯ อาจารย์ (วิชาวิทยาศาสตร์) ๒

๑๐๒๓๑๐ ปริญญาตรี ในสาขาวิชาใด วิชาหน่ึง ทางภาษาอังกฤษ, 
ทางการสอนภาษาอังกฤษ

- มีคะแนนเฉล่ียสะสมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๒.๒๐
- มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ IELT ไม่น้อยกว่า ๖ 
หรือTOEFL IBT ไม่น้อยกว่า ๖๐ หรือ
CEFR Level ไม่ต่ ากว่า C1

ชายหรือหญิง กรุงเทพฯ อาจารย์ (วิชาภาษาอังกฤษ), 
ครูภาษา

๔

๖

  

รวม

เร่ือง แก้ไขประกาศรับสมัครและสมัครสอบคัดเลือกก าลังพลท่ีมีความรู้ ความสามารถ หรือความเช่ียวชาญ เพ่ือปฏิบัติภารกิจเฉพาะท่ีส าคัญและเร่งด่วน

ต าแหน่งท่ีเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกก าลังพลท่ีมีความรู้ ความสามารถ หรือความเช่ียวชาญ เพ่ือปฏิบัติภารกิจเฉพาะท่ีส าคัญและเร่งด่วน



ผนวก ข 
โรค หรือสภาพร่างกาย หรือสภาพจิตใจ ซึ่งไม่สามารถจะรับราชการเป็นผู้ปฏิบัติงานภาคพ้ืนกองทัพอากาศ 

ตามระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยมาตรฐานการตรวจทางแพทย์ของบุคคลที่สมัครเข้ารับราชการ 
เป็นผู้ปฏิบัติงานภาคพ้ืนกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๖๓ 

 ๑. โรคความดันโลหิตสูง คือ วัดท่านั่ง ความดันโลหิตสูงกว่าหรือเท่ากับ ๑๔๐/๙๐ มิลลิเมตรปรอท 

 ๒. โรคหรือความผิดปกติของตา 
   ๒.๑ ตาข้างหนึ่งข้างใดบอด คือ เมื่อรักษาและแก้สายตาด้วยแว่นแล้ว การมองเห็นยังอยู่

ในระดับต่่ากว่า ๓/๖๐ (๒๐/๔๐๐) หรือลานสายตาโดยเฉลี่ยแคบกว่า ๑๐ องศา 
   ๒.๒ สายตาไม่ปกติ คือ เมื่อรักษาและแก้สายตาด้วยแว่นแล้ว การมองเห็นยังอยู่ในระดับ 

๖/๒๔ (๒๐/๗๐) หรือต่่าว่าทั้งสองข้าง 
   ๒.๓ สายตาสั้นมากกว่า ๘ ไดออปเตอร์ หรือสายตายาวมากกว่า ๕ ไดออปเตอร์ ทั้งสองข้าง 

   ๒.๔ ต้อแก้วตาทั้งสองข้าง (Bilateral Cataract) 
   ๒.๕ ต้อหิน (Glaucoma) 
   ๒.๖ โรคขั้วประสาทตาเสื่อมทั้ง ๒ ข้าง (Optic Atrophy) 
   ๒.๗ กระจกตาอักเสบเรื้อรังหรือขุ่นทั้งสองข้าง 
   ๒.๘ ประสาทการเคลื่อนไหวลูกตาไม่ท่างานสูญเสียอย่างถาวร (Cranial Nerve 3rd, 4th, 6th) 
   ๒.๙ ตาบอดสี 

 ๓.  โรคหรือความผิดปกติของหู 
   ๓.๑ หูหนวกทั้งสองข้าง คือ ต้องใช้เสียงในช่วงคลื่นความถ่ี ๕๐๐ - ๒,๐๐๐ รอบต่อวินาที

หรือเกินกว่า ๒๐ เดซิเบล จึงจะได้ยินทั้งสองข้าง หรือไม่สามารถได้ยินจากการพูดคุยในระดับเสียงปกติ ระยะ ๓ - ๔ ฟุต 
   ๓.๒ หูชั้นกลางอักเสบเรื้อรังทั้งสองข้าง 
   ๓.๓ เยื่อแก้วหูทะลุทั้งสองข้าง 

 ๔.  โรคของหัวใจและหลอดเลือด 
   ๔.๑ หัวใจหรือหลอดเลือดพิการอย่างถาวร จนอาจเกิดอันตรายร้ายแรง 
   ๔.๒ ลิ้นหัวใจพิการ 
   ๔.๓ การเต้นของหัวใจผิดปกติอย่างถาวร จนอาจเกิดอันตรายร้ายแรง 
   ๔.๔ โรคของกล้ามเนื้อหัวใจชนิดที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้และอาจเป็นอันตราย 
   ๔.๕ หลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง 
   ๔.๖ หลอดเลือดภายในกระโหลกศีรษะโป่งพองหรือผิดปกติชนิดที่อาจเป็นอันตราย 

 ๕.  โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด 
   ๕.๑ โลหิตจาง โดยระดับฮีโมโกลบิน (HB) น้อยกว่า ๑๐ มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร  
   ๕.๒ โรคเลือดหรืออวัยวะสร้างเลือดผิดปกติอย่างรุนแรงและอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต 
   ๕.๓ ภาวะม้ามโต (Hypersplenism) ที่รักษาไม่หายและอาจเป็นอันตราย 
 
 
 
 

๖.  โรคของ... 
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 ๖.  โรคของระบบหายใจ 
   ๖.๑ โรคหืด (Asthma)  
   ๖.๒ โรคทางปอดที่มีอาการไอ หอบเหนื่อย และมีการสูญเสียการท่างานของระบบทางเดิน
หายใจ โดยตรวจสมรรถภาพปอดได้ค่า Forced Expiratory Volume in One Second และ/หรือ Forced Vital 
Capacity ต่่ากว่าร้อยละ ๖๐ ของค่ามาตรฐานตามเกณฑ์ 
   ๖.๓ โรคความดันเลือดในปอดสูง (Pulmonary Hypertension) ซึ่งวินิจฉัยโดยการตรวจ
หัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Echocardiogram) หรือโดยการใส่สายวัดความดันเลือดในปอด 
   ๖.๔ โรคถุงน้่าในปอด (Lung Cyst) ที่ตรวจวินิจฉัยได้โดยภาพถ่ายรังสีทรวงอก หรือเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์ปอด 
   ๖.๕ โรคหยุดการหายใจขณะนอนหลับ (Obstructive Sleep Apnea) ซึ่งวินิจฉัยด้วย
การตรวจการนอนหลับ (Polysomnography)  

 ๗.  โรคของระบบปัสสาวะ 
   ๗.๑ ไตอักเสบเรื้อรัง 
   ๗.๒ กลุ่มอาการไตพิการ (Nephrotic Syndrome) 
   ๗.๓ ไตวายเรื้อรัง 
   ๗.๔ ไตพองเป็นถุงน้่าแต่ก่าเนิด (Polycystic Kidney) 
   ๗.๕ อัตราการกรองของไต (eGFR) น้อยกว่า ๖๐ มิลลิลิตรต่อนาที ๑.๗๓ ตารางเมตร 
   ๗.๖ ไข่ขาวในปัสสาวะ (Urine Albumin) มากกว่าหรือเท่ากับสามบวก (3+) 

 ๘.  โรคหรือความผิดปกติของกระดูก ข้อ และกล้ามเนื้อ 
   ๘.๑ โรคข้อหรือความผิดปกติของข้อ  
    ๘.๑.๑ ข้ออักเสบเรื้อรัง (Chronic Arthritis) 
    ๘.๑.๒ ข้อเสื่อมเรื้อรัง (Chronic Osteoarthritis) 
    ๘.๑.๓ โรคข้อและกระดูกสันหลังอักเสบเรื้อรัง (Spondyloarthropathy) 
   ๘.๒ แขน ขา มือ เท้า หรือนิ้ว อย่างใดอย่างหนึ่งผิดปกติ  
    ๘.๒.๑ ความผิดรูปของนิ้วมือหรือนิ้วเท้านิ้วใดนิ้วหนึ่งและเห็นเด่นชัด 
    ๘.๒.๒ ความพิการของข้อส่วนปลายนิ้วมือที่ใช้การไม่ได้ 
    ๘.๒.๓ นิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกันไม่ได้หรือก่ามือไม่ได ้

    ๘.๒.๔ แขน ขา มือ หรือเท้าด้วน หรือพิการ ถึงแม้ว่าจะรักษาด้วยวิธีใหม่ที่สุด
แล้วก็ยังใช้การไม่ได้ 

    ๘.๒.๕ นิ้วหัวแม่มือด้วนจนถึงข้อปลายนิ้วหรือพิการถึงขั้นใช้การไม่ได้ 
    ๘.๒.๖ นิ้วชี้ของมือด้วนตั้งแต่ข้อปลายนิ้ว 
    ๘.๒.๗ นิ้วมือในมือข้างเดียวกันตั้งแต่สองนิ้วขึ้นไปด้วนจนถึงข้อปลายนิ้วหรือพิการ

ถึงข้ันใช้การไม่ได้ 
    ๘.๒.๘ นิ้วหัวแม่เท้าด้วนจนถึงข้อปลายนิ้วหรือพิการถึงขั้นใช้การไม่ได้ 
    ๘.๒.๙ นิ้วเท้าในเท้าข้างเดียวกันตั้งแต่สองนิ้วขึ้นไปด้วนจนถึงข้อปลายนิ้วหรือ

พิการถึงขั้นใช้การไม่ได้ 

๘.๒.๑๐  นิ้วเท้า... 
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    ๘.๒.๑๐  นิ้วเท้าในเท้าแต่ละข้าง ตั้งแต่หนึ่งนิ้วขึ้นไปด้วนจนถึงข้อปลายนิ้วหรือพิการ
ถึงข้ันใช้การไม่ได้ 

    ๘.๒.๑๑  นิ้วเท้าในเท้าข้างใดข้างหนึ่ง ตั้งแต่หนึ่งนิ้วขึ้นไปด้วนจนถึงข้อโคนนิ้ว
หรือพิการถึงขั้นใช้การไม่ได้ 
   ๘.๓ คอเอียงหรือแข็งทื่อชนิดถาวร 
   ๘.๔ กระดูกสันหลังโก่ง หรือคด หรือแอ่นจนเห็นได้ชัด หรือแข็งทือ่ชนิดถาวร 

   ๘.๕ กล้ามเนื้อเหี่ยวลีบหรือหดสั้น (Atrophy or Contracture) จนเป็นผลให้อวัยวะส่วนหนึ่ง
ส่วนใดใช้การไม่ได ้

 ๙.  โรคของต่อมไร้ท่อและภาวะผิดปกติของเมตะบอลิสัม 
   ๙.๑ ภาวะต่อมธัยรอยด์ท่างานน้อยไปอย่างถาวรหรือท่างานมากผิดปกติ 
   ๙.๒ ภาวะต่อมพาราธัยรอยด์ท่างานน้อยไปอย่างถาวร 
   ๙.๓ ภาวะต่อมใต้สมองผิดปกติอย่างถาวร 
   ๙.๔ เบาหวาน โดยระดับน้่าตาลในเลือด ไม่เกิน ๑๒๖ มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร 

   ๙.๕ ภาวะอ้วน  (Obesity) ซึ ่งมีด ัชนีความหนาของร่างกาย  (Body Mass Index) 
ตั้งแต ่๓๕ กิโลกรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป 

   ๙.๖ โรค หรือความผิดปกติเกี่ยวกับเมตะบอลิสัมของแร่ธาตุ สารอาหาร ดุลสารน้่า      
อิเล็กโทรลัยท์ และกรดด่าง ตลอดจนเมตะบอลิสัมอ่ืน ๆ ชนิดถาวร และอาจเป็นอันตราย 

 ๑๐.  โรคติดเชื้อ 
     ๑๐.๑  โรคเรื้อน 
     ๑๐.๒  โรคเท้าช้าง 
     ๑๐.๓  โรคติดเชื้อเรื้อรังแสดงอาการรุนแรง 

 ๑๑.   โรคทางประสาทวิทยา 
     ๑๑.๑ ใบ้ (Mutism) หรือพูดไม่เป็นภาษา หรือฟังภาษาไม่รู้เรื่อง (Aphasia) ชนิดถาวร 
     ๑๑.๒ ลมชัก (Epilepsy) หรือโรคท่ีท่าให้มีอาการชัก (Seizures) อย่างถาวร 
     ๑๑.๓ อัมพาต (Paralysis) ของแขน ขา มือ หรือเท้า ชนิดถาวร 
     ๑๑.๔ สมองเสื่อม (Dementia) 
     ๑๑.๕ โรค หรือความผิดปกติของสมองหรือไขสันหลังที่ท่าให้เกิดความผิดปกติอย่างมาก
ในการเคลื่อนไหวของแขน หรือขาอย่างถาวร 
     ๑๑.๖ กล้ามเนื้อหมดก่าลังอย่างหนัก (Myasthenia Gravis) 

๑๒.   โรคทางจิตเวช 
    ๑๒.๑ โรคจิตที่มีอาการรุนแรงหรือเรื้อรัง 
      ๑๒.๑.๑ โรคจิตเภท (Schizophrenia) 
      ๑๒.๑.๒ โรคจิตกลุ่มหลงผิด (Resistant Delusional Disorder, Induced 

Delusional Disorder) 
      ๑๒.๑.๓ โรคสคิซโซแอฟแฟ็คทีป (Schizoaffective Disorder) 

๑๒.๑.๔  โรคจิต... 
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      ๑๒.๑.๔ โรคจิตทีเ่กิดจากโรคทางกาย (Other Mental Disorder due to Brain 

Damage and Dysfunction) 
      ๑๒.๑.๕ โรคจิตอื่น ๆ (Unspecified Nonorganic Psychosis) 
   ๑๒.๒ โรคอารมณ์แปรปรวนที่มีอาการรุนแรงหรือเรื้อรัง 
      ๑๒.๒.๑ โรคอารมณ์แปรปรวน (Manic Episode, Bipolar Affective Disorder) 
      ๑๒.๒.๒ โรคอารมณ์แปรปรวนที่เกิดจากโรคทางกาย (Other Mental Disorder 

due to Brain Damage and Dysfunction to Physical Disorder) 
      ๑๒.๒.๓ โรคอารมณ์แปรปรวนอ่ืน ๆ (Other Mood (Affective) Disorder, 

Unspecified Mood Disorder) 
      ๑๒.๒.๔ โรคซึมเศร้า (Depressive Disorder, Recurrent Depressive Disorder)

     ๑๒.๓ โรคพัฒนาการทางจิตเวช 
      ๑๒.๓.๑ จิตเจริญล่าช้า (Mental Retardation) ที่มีระดับเชาว์ปัญญา ๗๐ 

หรือต่่ากว่านั้น  
      ๑๒.๓.๒ โรคหรือความผิดปกติในการพัฒนาการของทักษะทางสังคมและภาษา

(Pervasive Development) 

๑๓.   โรคพิษสุราเรื้อรัง 

๑๔.   โรคติดยาเสพติดให้โทษ 

๑๕.   โรคอ่ืน ๆ 
     ๑๕.๑ กะเทย (Hermaphrodism) 
     ๑๕.๒ มะเร็ง (Malignant Neoplasm) 
     ๑๕.๓ โรคตับอักเสบเรื้อรัง (Chronic Hepatitis) 
     ๑๕.๔ ตับแข็ง (Cirrhosis of Liver) 
     ๑๕.๕ คนเผือก (Albino) 
     ๑๕.๖ โรคลูปัสอิริธิมาโตซัสทั่วร่างกาย (Systemic Lupus Erythematosus) 
     ๑๕.๗ กายแข็งทั่วร่างกาย (Systemic Sclerosis) 
    ๑๕.๘ รูปวิปริตต่าง ๆ ได้แก่ 
      ๑๕.๘.๑ จมูกโหว่ 
      ๑๕.๘.๒ เพดานโหว่หรือสูงหรือลิ้นไก่สั้นพูดไม่ชัด 
      ๑๕.๘.๓ ปากแหว่ง 
    ๑๕.๙ โรคผิวหนังลอกหลุดตัวผิดปกติแต่ก่าเนิดชนิดเด็กดักแด้ (Lamellar Ichthyosis & 
Congenital Ichthyosiform Erythroderma) 

 ๑๖.  โรคอ่ืน ๆ ตามกฎกระทรวงและฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมที่เป็นปัจจุบัน 

 ๑๗.  โรคหรือความพิการอ่ืน นอกเหนือจากที่ระบุไว้แล้ว ซึ่งคณะกรรมการแพทย์เห็นว่า 
ไม่สามารถรับราชการในกองทัพอากาศได้ 

------------------------------------------------ 
 

 
 



ผนวก ค 
ข้อก่าหนดเกี่ยวกับรอยสักบนร่างกาย 

 
ลักษณะรอยสักบนร่างกายที่คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่าไม่เหมาะสมต่อการบรรจุ

เข้ารับราชการและส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของกองทัพอากาศ ดังนี้ 

๑.  เมื่อสวมชุดกีฬา ได้แก่ เสื้อแขนสั้นคอแหลมหรือคอวี และกางเกงขาสั้น ซึ่งเป็นอาภรณ์ภัณฑ์
ของกองทัพอากาศ ส่าหรับแจกจ่ายให้ข้าราชการทหารใช้สวมใส่ประกอบเครื่องแบบ รวมทั้งเล่นกีฬา หรือ
ปฏิบัติกิจกรรมอื่น แล้วปรากฏรอยสักบนร่างกายที่เห็นเด่นชัด (บริเวณสีแดง ตามภาพประกอบ) ดังนี้ 

 ๑.๑ บริเวณศีรษะและใบหน้า ตั้งแต่บริเวณหนังศีรษะ เปลือกตาด้านนอก ปาก ใบหู 
ล่าคอ จนถึงกึ่งกลางด้านบนของช่องหน้าอกและต้นคอที่พ้นบริเวณคอเสื้อ 
 ๑.๒ บริเวณแขนและมือ ตั้งแต่ครึ่งแขนท่อนบนส่วนล่าง (วัดระยะกึ่งกลางระหว่างกระดูก
หัวไหล่ถึงปลายกระดูกข้อศอก) ข้อพับแขน ข้อศอก แขนท่อนล่าง ข้อมือ หลังมือ ฝ่ามือ จนถึงปลายนิ้วมือทุกนิ้ว  
 ๑.๓ บริเวณขาและเท้า ตั้งแต่ครึ่งขาท่อนบนส่วนล่าง (วัดระยะกึ่งกลางระหว่างกระดูก
ข้อสะโพกและกระดูกหัวเข่า) ข้อพับขา เข่า ขาท่อนล่าง ข้อเท้า ข้างเท้าด้านนอกและด้านใน หลังเท้า ฝ่าเท้า 
จนถึงปลายนิ้วเท้าทุกนิ้ว  

๒.  รอยสักบนร่างกายที่อยู่ภายใต้ร่มผ้า (บริเวณสีน้่าเงิน ตามภาพประกอบ) ที่มีรูป ตัวอักษร 
ข้อความ หรือสัญลักษณ์ใด ๆ ที่แสดงถึงความรุนแรง ลามก หรือก่อให้เกิดความขัดแย้ง หรือขัดกับหลักศาสนา 
วัฒนธรรม และศีลธรรมอันดี ในกรณีอ่ืน ๆ ให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการ 

 
 

 
 
                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบค่าอธิบายข้อก่าหนดเกี่ยวกับรอยสักบนร่างกาย 

------------------------------------------------ 



ผนวก ง 
รายละเอียดการสอบและเกณฑ์การตัดสิน ก าลังพลที่มีความรู้ ความสามารถ หรือความเชี่ยวชาญ  

เพ่ือปฏิบัติภารกิจเฉพาะที่ส าคัญและเร่งด่วน 
 

 ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกทุกคนจะต้องเข้าสอบตามหัวข้อที่ก าหนดไว้ โดยมีรายละเอียด 
การสอบคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสิน ดังนี้ 

๑. ก าหนดหัวข้อการสอบคัดเลือกก าลังพลที่มีความรู้ ความสามารถ หรือความเชี่ยวชาญ
เพ่ือปฏิบัติภารกิจเฉพาะที่ส าคัญและเร่งด่วน ซึ่งผู้มีสิทธิ์สอบจะต้องเข้ารับการทดสอบเพ่ือวัดและประเมินความรู้ 
ทักษะการปฏิบัติงาน และคุณลักษณะ ดังนี้ 

๒. การสอบคัดเลือกขั้นที่ ๑ เป็นการสอบภาควิชาการ (Knowledge Test) โดยใช้ข้อสอบ
แบบปรนัย ๔ ตัวเลือก จ านวน ๑๐๐ ข้อ (๑๐๐ คะแนน) มีรายละเอียด ดังนี้ 

๒.๑ วิชาความรู้พ้ืนฐานทั่วไป จ านวน ๓๐ ข้อ (๓๐ คะแนน) ซึ่งทุกรหัสต าแหน่ง
จะต้องท าการสอบ มีเนื้อหาครอบคลุมในวิชา ดังนี้ 

 

 

 

 

 

๒.๒  วชิาความรู้... 

 

รหัสต าแหน่ง 
สอบคัดเลือกขั้นที่ ๑ สอบคัดเลือกขั้นที่ ๒ 

ภาควิชาการ วิภาววิสัย ภาคปฏิบตั ิ สัมภาษณ ์ สมรรถภาพรา่งกาย 
๑๐๑๓๑๐ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
๑๐๒๓๑๐ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

วิชา เนื้อหาการสอบ จ านวนข้อ 
๑. ความสามารถทางด้าน 
การคิดค านวณและเหตุผล 

(๑) การประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์เบือ้งตน้ 
(๒) การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจ านวนหรือปริมาณ 
(๓) การแก้ปญัหาเชิงปริมาณและข้อมูล 
(๔) ความสามารถทางด้านเหตุผล 
(๕) ความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยง 
(๖) การหาข้อยุติหรือข้อสรุปอยา่งสมเหตุสมผล 

๘ 

๒. ภาษาไทย ความเขา้ใจและการใช้ภาษา ๖ 
๓. ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ๖ 
๔. คอมพิวเตอร์ขั้นพ้ืนฐาน (๑) การใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 

(๒) การใช้โปรแกรมขั้นพ้ืนฐาน 
(๓) การเชื่อมตอ่เครือข่ายและข้อมูลบนอินเทอรเ์น็ต 

๕ 

๕. ความรู้ทั่วไป การทหารและกองทัพอากาศ ๕ 
รวม ๓๐ 
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๒.๒ วิชาความรู้พ้ืนฐานเฉพาะต าแหน่ง (จ าแนกตามรหัสต าแหน่ง) จ านวน ๗๐ ข้อ 
(๗๐ คะแนน) มีเนื้อหาครอบคลุมในวิชา ดังนี้ 

๓. การสอบคัดเลือกขั้นที่ ๒ (เฉพาะผู้ผ่านการสอบคัดเลือกขั้นที่ ๑ เท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์
เข้ารับการสอบคัดเลือกขั้นที่ ๒ ) มีรายละเอียด ดังนี้ 

๓.๑ ต้องเข้ารับการทดสอบวิภาววิสัย (Affective Domain Test) เพ่ือประกอบ 
การสอบสัมภาษณ์  

๓.๒ การสอบภาคปฏิบัติ (Job Practice Test)  
๓.๒.๑ รหัสต าแหน่ง ๑๐๑๓๑๐ มีเนื้อหาการสอบภาคปฏิบัติ ๑๐๐ คะแนน 

รายละเอียด ดังนี้ 

 
 
 
 

๓.๒.๒  รหัสต าแหน่ง... 
 

รหัสต าแหน่ง เนื้อหาการสอบ จ านวนข้อ 
๑.  ๑๐๑๓๑๐ (๑) การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง 

(๒) การเคลื่อนที่แบบโพรเจคไทล์ 
(๓) การเคลื่อนที่แบบวงกลม 
(๔) การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกส์ 
(๕) ปริมาณทางฟิสิกส์ 
(๖) แรงและชนิดของแรง คลื่นกล เสียง สมบัติของเสียง 
(๗) สเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า อนุภาคของ 
ประจุไฟฟ้า 
(๘) โครงสร้างอะตอม สมบัติของสาร 
(๙) แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคในนิวเคลียส  
พลังงานนิวเคลียร์ 
(๑๐) ปฏิกิริยานิวเคลียร์ กัมมันตรังสี 
(๑๑) ไอโซโทป 
(๑๒) สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

๗๐ 

๒.  ๑๐๒๓๑๐ (๑) หลักไวยากรณ์ (Grammar) 
(๒) ศัพท์และส านวน (Vocabulary, Phrasal Verbs, 
Idioms/Special Expressions) 
(๓) การอ่าน (Reading) 

๗๐ 

ล าดับ รายละเอียดการสอบภาคปฏิบัติ คะแนน หมายเหตุ 
๑ ทักษะการถ่ายทอดความรู้ ๕๐  
๒ ทักษะการน าความรู้ทางวิชาการมาใช้ในการสอน ๓๐  
๓ การแสดงออกถึงคุณลักษณะความเป็นอาจารย์ ๒๐  

รวม ๑๐๐  
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๓.๒.๒ รหัสต าแหน่ง ๑๐๒๓๑๐ มีเนื้อหาการสอบภาคปฏิบัติ ๑๐๐ คะแนน 
รายละเอียดดังนี้ 

๓.๒.๓ ให้ผู้เข้าสอบเตรียมเนื้อหาการสอนที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อสอบภาควิชาการ
ตามต าแหน่งที่สมัครสอบ โดยการน าเสนอ ในรูปแบบ PowerPoint และการใช้กระดาน พร้อมเอกสาร
ประกอบการสอน จ านวน ๕ ชุด 

๓.๓ การสอบสัมภาษณ์ (Interview) มีเนื้อหาการสอบสัมภาษณ์ ๑๐๐ คะแนน 
รายละเอียด ดังนี้ 

๓.๓.๑ ทักษะการเป็นผู้น า (Leadership Skills) 
๓.๓.๒ การท างานเป็นทีม (Teamwork) 
๓.๓.๓ การเรียนรู้และพัฒนาตนเอง (Individual Learning and Development) 
๓.๓.๔ ความพร้อมปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง (Adaptive to Change)  
๓.๓.๕ การยึดมั่นในความซื่อสัตย์และหลักความถูกต้อง (Honesty and Integrity) 
๓.๓.๖ ทักษะการติดต่อสื่อสาร (Communication Skills) 
๓.๓.๗ ผู้เข้าสอบจะต้องน าเสนอตนเองและความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับ

ต าแหน่งที่สมัคร ระยะเวลา ๕ - ๗ นาที โดยต้องจัดเตรียมส าเนาแฟ้มสะสมผลงาน จ านวน ๓ ชุด และไฟล์
น าเสนอ (นามสกุล .ppt หรือ .pdf) มาในวันสอบสัมภาษณ์ 

๓.๔ การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (Physical Fitness Test)  
๓.๔.๑ ก าหนดคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน (น้ าหนักคะแนนการลุกนั่ง : ดันพื้น : 

วิ่ง ๑,๐๐๐ ม. = ๒๐ : ๒๐ : ๖๐) และมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

 
 
 
 

ดันพื้น... 
 

ล าดับ รายละเอียดการสอบภาคปฏิบัติ คะแนน หมายเหตุ 
๑ สอบวัดระดับความเข้าใจภาษาอังกฤษ ๒๕  
๒ สอบการเขียนภาษาอังกฤษ ๒๕  
๓ สอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ ๒๕  
๔ สอบสอนวิชาภาษาอังกฤษ ๒๕  

รวม ๑๐๐  

ลุกนั่ง 
(SIT-UP) 

จ านวนครั้งท่ีปฏิบัตไิด้ใน ๑ นาที (ครั้ง/นาที) 

เพศ อาย ุ ๕๐ คะแนน ๔๐ คะแนน ๓๐ คะแนน ๒๐ คะแนน ๑๐ คะแนน 

ชาย 
๑๘ - ๒๙ ๔๕ ขึ้นไป ๔๑ - ๔๔ ๓๒ - ๔๐ ๒๘ - ๓๑ ๒๐ - ๒๗ 

๓๐ - ๓๕ ๔๓ ขึ้นไป ๓๘ - ๔๒ ๒๙ - ๓๗ ๒๔ - ๒๘ ๑๕ - ๒๓ 

หญิง 
๑๘ - ๒๙ ๓๒ ขึ้นไป ๓๐ - ๓๑ ๒๕ - ๒๙ ๒๓ - ๒๔ ๑๙ - ๒๒ 

๓๐ - ๓๕ ๓๐ ขึ้นไป ๒๖ - ๒๙ ๑๗ - ๒๕ ๑๓ - ๑๖ ๕ - ๑๒ 
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ดันพื้น  
(PUSH-UP) 

จ านวนครั้งที่ปฏิบัติได้ใน ๑ นาท ี
(ครั้ง/นาที) 

เพศ อายุ ๕๐ คะแนน ๔๐ คะแนน ๓๐ คะแนน ๒๐ คะแนน ๑๐ คะแนน 

ชาย 
๑๘ - ๒๙ ๔๖ ขึ้นไป ๔๑ - ๔๕ ๓๐ - ๔๐ ๒๕ - ๒๙ ๑๕ - ๒๔ 
๓๐ - ๓๕ ๔๑ ขึ้นไป ๓๖ - ๔๐ ๒๕ - ๓๕ ๒๐ - ๒๔ ๑๐ - ๑๙ 

หญิง ๑๘ - ๓๕ ๒๘ ขึ้นไป ๒๔ - ๒๗ ๑๗ - ๒๓ ๑๓ - ๑๖ ๖ - ๑๒ 
 

วิ่ง 
๑,๐๐๐ เมตร 

จ านวนเวลาที่ปฏิบัติได้เป็นนาทีและวินาที 
(นาที/วินาที) 

เพศ อายุ ๕๐ คะแนน ๔๐ คะแนน ๓๐ คะแนน ๒๐ คะแนน ๑๐ คะแนน 

ชาย 
๑๘ - ๒๙ ต่ ากว่า ๔.๓๑ ๔.๓๑ - ๕.๑๑ ๕.๑๒ - ๕.๕๒ ๕.๕๓ - ๖.๓๓ ๖.๓๔ - ๗.๑๕ 
๓๐ - ๓๕ ต่ ากว่า ๕.๓๑ ๕.๓๑ - ๖.๑๑ ๖.๑๒ - ๖.๕๒ ๖.๕๓ - ๗.๓๓ ๗.๓๔ - ๘.๑๔ 

หญิง 
๑๘ - ๒๙ ต่ ากว่า ๖.๓๓ ๖.๓๓ - ๗.๑๓ ๗.๑๔ - ๗.๕๔ ๗.๕๕ - ๘.๓๕ ๘.๓๖ - ๙.๑๖ 
๓๐ - ๓๕ ต่ ากว่า ๖.๕๑ ๖.๕๑ - ๗.๓๑ ๗.๓๒ - ๘.๑๒ ๘.๑๓ - ๘.๕๓ ๘.๕๔ - ๙.๓๔ 

๓.๔.๒ เกณฑ์การประเมินสมรรถภาพร่างกาย 

คะแนนทดสอบสมรรถภาพร่างกาย เกณฑ์การประเมินสมรรถภาพร่างกาย 

ต่ ากว่า ๔๐ คะแนน สมรรถภาพร่างกายอยู่ในเกณฑ์ “ต้องปรับปรุง” 

๔๐ - ๕๙ คะแนน สมรรถภาพร่างกายอยู่ในเกณฑ์ “ปานกลาง” 

๖๐ - ๗๙ คะแนน สมรรถภาพร่างกายอยู่ในเกณฑ์ “ดี” 

๘๐ คะแนนขึ้นไป สมรรถภาพร่างกายอยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” 

๔. เกณฑ์การตัดสินและการประกาศผลการสอบคัดเลือก 
๔.๑ การสอบคัดเลือกขั้นที่ ๑ (การสอบภาควิชาการ (Knowledge Test) 

๔.๑.๑ ก าหนดคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ผู้ผ่านเกณฑ์การตัดสินต้องได้คะแนน
สอบภาควิชาการ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 

๔.๑.๒ ประกาศผลการสอบคัดเลือกขั้นที่ ๑ โดยเรียงล าดับตามเลขประจ าตัวสอบ
และคัดเลือกผู้สอบผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกไวจ านวนไมเกิน ๓ เทาของอัตราที่เปดรับ ยกเว้นรหัสต าแหนง 
ทีม่ีผู้ผ่านเกณฑ์ไม่ครบตามจ านวนคณะกรรมการจะพิจารณาตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 

๔.๒  การสอบคัดเลือก... 
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๔.๒ การสอบคัดเลือกขั้นที่ ๒ ก าหนดคะแนนรวม ๓๐๐ คะแนน ดังนี้ 
๔.๒.๑ การสอบภาควิชาการ (Knowledge Test) ก าหนดคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 

ผู้ผ่านเกณฑ์การตัดสินต้องได้คะแนนสอบภาควิชาการ ตามท่ีก าหนดในข้อ ๔.๑ 
๔.๒.๒ การสอบภาคปฏิบัติ (Job Practice Test) ก าหนดคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 

ผู้ผ่านเกณฑ์การตัดสินต้องได้คะแนนสอบภาคปฏิบัติ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 
๔.๒.๓ การสอบสัมภาษณ์ ( Interview) ก าหนดคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน  

ผู้ผ่านเกณฑ์การตัดสินต้องได้คะแนนสอบสัมภาษณ์ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ 
๔.๒.๔ ผู้ เข้าสอบจะต้องมีผลทดสอบสมรรถภาพร่างกายอยู่ ใน เกณฑ์   

“ปานกลาง” ขึ้นไป จึงจะถือว่าผ่านการทดสอบ 
๔.๒.๕ ประกาศผลการสอบคัดเลือกขั้นที่ ๒ โดยเรียงล าดับผู้สอบผ่านเกณฑ ์

การสอบคัดเลือกตัวจริงตามจ านวนอัตราที่เปิดรับ และตัวส ารองไม่น้อยกว่า ๑ เท่าของจ านวนที่เปิดรับ  
เว้นแต่มีผู้สอบผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกไม่ครบตามจ านวน คณะกรรมการจะพิจารณาตามผลคะแนนรวม 
การสอบภาควิชาการ การสอบภาคปฏิบัติ และการสอบสัมภาษณ์จากมากไปหาน้อย กรณีมีคะแนนรวมเท่ากัน 
ให้พิจารณา ผู้ที่สอบได้คะแนนสอบสัมภาษณ์มากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในล าดับสูงกว่า หากยังมีคะแนนเท่ากัน  
ให้พิจารณาผู้ที่สอบได้คะแนนสอบภาคปฏิบัติมากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในล าดับสูงกว่า หากคะแนนสอบดังกล่าว
เท่ากันทั้งหมด ให้พิจารณาผู้ที่มีคะแนนทดสอบสมรรถภาพมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 

๔.๓ การตรวจร่างกายทางการแพทย์และการประกาศผลสอบคัดเลือกข้ันสุดท้าย 
๔.๓.๑ ผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกขั้นที่ ๒ ที่เป็นพนักงานราชการทั่วไป  

สังกัดหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ หรือบุคคลพลเรือนจะต้องเข้ารับการตรวจร่างกายทางการแพทย์ 
๔.๓.๒ ผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกขั้นที่  ๒ ที่ เป็นนายทหารประทวน  

สังกัดกองทัพอากาศไม่ต้องเข้ารับการตรวจร่างกายทางการแพทย์ในขั้นตอนนี้ และถือเป็นผู้สอบผ่าน  
เกณฑ์การสอบคัดเลือกขั้นสุดท้าย ทั้งนี้จะต้องเข้ารับการตรวจร่างกายเพ่ือเข้ารับการฝึกและศึกษาหลักสูตร
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด ตามมาตรฐานทางการแพทย์ที่กองทัพอากาศก าหนด 

๔.๓.๓ ประกาศผลสอบคัดเลือกขั้นสุดท้าย โดยเรียงล าดับตามข้อ ๔.๒.๕ 
เฉพาะผู้ผ่านเกณฑ์การตรวจร่างกายตามข้อ ๔.๓.๑ และผู้สอบผ่านการสอบขั้นที่ ๒ ตามข้อ ๔.๓.๒ 

 
------------------------------------------------ 




