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ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหากําลังพลท่ีมีความรู้ ความสามารถ หรอืความเช่ียวชาญ 
เพ่ือปฏิบัติภารกิจเฉพาะที่สําคัญและเร่งด่วน 

เรื่อง  การรับสมัครและสอบคดัเลือกกําลังพลท่ีมีความรู ้ความสามารถ หรือความเช่ียวชาญ เพ่ือปฏิบัติภารกิจ 
 เฉพาะที่สําคัญและเร่งด่วน  

 
 ด้วยกองทัพอากาศมีความประสงค์จะรับสมัครและสอบคัดเลือกกําลังพลท่ีมีความรู้ ความสามารถ 
หรือความเช่ียวชาญ เพ่ือปฏิบัติภารกิจเฉพาะที่สาํคัญและเร่งด่วน จํานวน ๕ อัตรา รายละเอียดดังน้ี 

๑. เปิดรับสมัครตําแหน่งข้าราชการชั้นสัญญาบัตร (แต่งต้ังยศเป็นว่าที่เรืออากาศตรี) 
จํานวน ๕ อัตรา โดยมีคุณวุฒิปริญญาและสาขาวิชาที่กําหนด ตามผนวก ก ดังน้ี 

๑.๑ คุณวุฒิปริญญาเอก  ๑ อัตรา 
๑.๒ คุณวุฒิปริญญาโท  ๔ อัตรา 

๒. คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ 
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป 

๒.๑.๑ มีสัญชาติไทยโดยการเกิด ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ 
๒.๑.๒ มีอายุไม่ตํ่ากว่า ๑๘ ปี และไม่เกิน ๓๕ ปี (เกิดปี พ.ศ.๒๕๒๙ ถึง พ.ศ.๒๕๔๖) 
๒.๑.๓ มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกาย เหมาะสมแก่ 

การเป็นทหาร ตามระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยมาตรฐานการตรวจทางแพทย์ของบุคคลที่สมัครเข้ารับราชการ 
เป็นผู้ปฏิบัติงานภาคพ้ืนกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามผนวก ข 

๒.๑.๔ มีส่วนสูงไม่ตํ่ากว่า ๑๕๐ เซนติเมตร  
๒.๑.๕ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
๒.๑.๖ ไม่เป็นผู้มีหน้ีสินล้นพ้นตัวหรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคําพิพากษาของศาล 
๒.๑.๗ ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจําคุกตามคําพิพากษาของศาลในคดีอาญา ยกเว้น

ความผิดฐานประมาท หรือลหุโทษ 
๒.๑.๘ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการ หรือสํารองราชการอันเน่ืองมาจาก

ความผิด หรือหนีราชการ 
๒.๑.๙ ไม่เป็นผู้เคยถูกปลดออกจากราชการเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ 
๒.๑.๑๐  ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเสพติดให้โทษ 
๒.๑.๑๑  ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างต้ังครรภ์ 
๒.๑.๑๒  ไม่เป็นผู้ที่ขัดกับข้อกําหนดเก่ียวกับรอยสักบนร่างกาย ตามผนวก ค  
๒.๑.๑๓  คุณสมบัติตามข้อ ๒.๑.๓, ๒.๑.๔, ๒.๑.๑๐, ๒.๑.๑๑ และ ๒.๑.๑๒  

ให้ยึดถือผลการตรวจร่างกายของคณะกรรมการตรวจร่างกายทางการแพทย์ กรมแพทย์ทหารอากาศ ที่ได้รับ
การแต่งต้ัง เป็นที่ยุติ ซึ่งจะมีการตรวจเพียงคร้ังเดียวไม่มีการตรวจซ้ําอีกไม่ว่าขั้นตอนใด และจะไม่พิจารณา 
ผลตรวจร่างกายโดยแพทย์จากสถานพยาบาลอ่ืน 

๒.๒  คณุสมบัติ... 
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๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะ 
๒.๒.๑ คุณวุฒิ 

๒.๒.๑.๑ เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือปริญญาโท  
จากสถานศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรองคุณวุฒิไว้แล้ว ตามหนังสือ
สํานักงาน ก.พ.ที่ นร ๑๐๐๔.๓/ว ๔๑ ลงวันที่ ๓๐ ก.ย.๕๓, หนังสือสํานักงาน ก.พ.ที่ นร ๑๐๐๔.๓/ว ๒๑  
ลงวันที่ ๑๘ ส.ค.๕๔, หนังสือสํานักงาน ก.พ.ที่ นร ๑๐๐๔.๓/ว ๑๔ ลงวันที่ ๑๐ ก.ย.๕๕, หนังสือสํานักงาน ก.พ.
ที่ นร ๑๐๐๔.๓/ว ๑๑ ลงวันที่ ๑๓ ส.ค.๕๖ และที่สํานักงาน ก.พ.แก้ไขเพ่ิมเติม (สามารถตรวจสอบข้อมูล
คุณวุฒิทางเว็บไซต์ www.ocsc.go.th) หรือสถานศึกษาในต่างประเทศที่กระทรวงกลาโหมยินยอมให้บรรจุ 
เข้ารับราชการ โดยต้องมีคุณวุฒิและผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ตามผนวก ก ทั้งน้ีต้อง
สําเร็จการศึกษาก่อนวันจันทร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

๒.๒.๑.๒ ผู้สมัครสอบที่สําเร็จการศึกษาในคุณวุฒิที่ไม่ตรงตามที่กําหนด 
ในข้อ ๒.๒.๑.๑ ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครสอบประสานกับสถานศึกษา เพ่ือขอเอกสารยืนยันว่า
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้รับรองหลักสูตรการศึกษาที่สําเร็จมาว่ามีคุณวุฒิ 
ตรงตามประกาศรับสมัคร โดยให้นํามาแสดงแก่คณะกรรมการ ภายในวันอังคารที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔  
ในวันและเวลาราชการ 

๒.๒.๒ ผู้สมัครสอบชายต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเก่ียวกับการรับราชการทหาร ดังน้ี 
๒.๒.๒.๑ ทหารกองหนุน ที่สําเร็จการฝึกวิชาทหารตามกฎหมายว่าด้วย

การส่งเสริมการฝึกวิชาทหารช้ันปีที่ ๓ (รด.) ซึ่งได้รับแบบ สด.๘ หรือ สด.๓ 
๒.๒.๒.๒ ทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑ ที่ผ่านการรับราชการทหาร 

ในกองประจําการ (ทหารเกณฑ์) ซึ่งได้รับแบบ สด.๘ หรือ สด.๓ หรือหนังสือรับรองการเป็นทหารกองประจําการ 
ที่ปลดประจําการแล้ว 

๒.๒.๒.๓ ทหารกองเกิน หรือทหารกองหนุน ประเภทที่ ๒ ช้ันที่ ๒ ที่ผ่าน
การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจําการ (การเกณฑ์ทหาร) ซึ่งได้รับแบบ สด.๔๓ หรือใบรับรอง 
ผลการตรวจเลือก ที่แสดงว่าไม่ต้องเข้าเป็นทหารกองประจําการ 

๒.๓ คุณสมบัติเพ่ิมเติม 
๒.๓.๑ ผู้สมัครสอบในตําแหน่งที่มีคุณสมบัติเพ่ิมเติม นอกเหนือจากคุณสมบัติ 

ตามข้อ ๒.๑ และ ๒.๒ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเพ่ิมเติม ตามผนวก ก 
๒.๓.๒ ผู้สมัครสอบที่เป็นนายทหารประทวน สังกัดกองทัพอากาศ ต้องมีคุณสมบัติ

เพ่ิมเติม ดังน้ี 
๒.๓.๒.๑ มีเวลารับราชการเป็นนายทหารประทวน ไม่น้อยกว่า ๕ ปี

นับตั้งแต่วันบรรจุเข้ารับราชการ ถึงวันจันทร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ (บรรจุเข้ารับราชการก่อนวันอังคาร 
ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙) 

๒.๓.๒.๒ ได้รับอนุญาตให้ลาไปศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาในคุณวุฒิ 
ที่ใช้ในการสมัครสอบก่อนบรรจุเข้ารับราชการ และได้บันทึกคุณวุฒิในสมุดประวัติรับราชการแล้ว 
 
 
 

๓.  กองทัพอากาศ... 
 



- ๓ - 
 

๓. กองทัพอากาศไม่รับสมัคร ผู้มีลักษณะ ดังน้ี 
๓.๑ พระภิกษุหรือสามเณร ซึ่งไม่อาจให้เข้าสอบคัดเลือกเพ่ือเข้ารับราชการได้ ทั้งน้ี

เป็นไปตามหนังสือ กรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ 
และคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘ เรื่อง ห้ามภิกษุสามเณรเรียนวิชาชีพ หรือสอบแข่งขัน 
หรือสอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์ พ.ศ.๒๕๓๘ 

๓.๒ ผู้สมัครสอบชายที่มีข้อผูกพันตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร ดังน้ี 
๓.๒.๑ ทหารกองประจําการ (ทหารเกณฑ์) ที่ยังไม่ปลดจากกองประจําการ 

เป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑ ช้ันที่ ๑  
๓.๒.๒ ทหารกองเกิน ที่ต้องเข้ารับราชการทหารในกองประจําการ (เข้าเป็นทหารเกณฑ์) 

หรือขอผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจําการ (การเกณฑ์ทหาร) ในปี พ.ศ.๒๕๖๔ 
๓.๒.๓ ผู้สมัครสอบชายที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ ๒.๒.๒ 

๔. การสมัครสอบ 
๔.๑ สมัครสอบด้วยตนเองเท่าน้ัน ต้ังแต่วันจันทร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึง วันอังคาร 

ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ ในวันและเวลาราชการ ณ กองการสรรหากําลังพล สํานักนโยบายและบริหารกําลังพล  
กรมกําลังพลทหารอากาศ 

๔.๒ ผู้สมัครสอบต้องย่ืนใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัคร (ฉบับจริง
พร้อมสําเนา จํานวน ๑ ชุด) ดังน้ี 

๔.๒.๑ รูปถ่ายสีครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดํา ถ่ายมาแล้วไม่เกิน  
๓ เดือน ขนาด ๑ × ๑.๕ น้ิว จํานวน ๑ รูป 

๔.๒.๒ สําเนาคุณวุฒิการศึกษา ที่ตรงกับตําแหน่งที่สมัคร 
๔.๒.๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้สมัคร 
๔.๒.๔ สําเนาหลักฐานการรับราชการทหาร กรณีเป็นผู้สมัครชาย (แบบ สด.๘, สด.๓ 

หรือ สด.๔๓) 
๔.๒.๕ สําเนาหลักฐานใบเปลี่ยนช่ือตัว - ช่ือสกุล ของตนเอง (ในกรณี ช่ือตัว - ช่ือสกุล 

ไม่ตรงกับหลักฐานการสมัครอ่ืน) 
๔.๒.๖ สําเนาหลักฐานอ่ืนที่แสดงคุณสมบัติเพ่ิมเติม ตามผนวก ก 
๔.๒.๗ สําเนาแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่เก่ียวข้องกับตําแหน่งที่สมัครสอบ 

๕. เง่ือนไขการสมัครสอบ 
๕.๑ ผู้สมัครสอบต้องกรอกข้อมูลลงในใบสมัครถูกต้องครบถ้วน กรณีมีข้อผิดพลาด 

อันเกิดจากผู้สมัครสอบเอง คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาสิทธ์ิในการสมัครสอบต่อไป 
๕.๒ ผู้สมัครสอบต้องติดตามประกาศต่าง ๆ เก่ียวกับการสอบคัดเลือกน้ีของกองทัพอากาศ 

ตลอดจนประกาศของคณะกรรมการอย่างใกล้ชิด 
๕.๓ ผู้สมัครสอบต้องใช้คุณวุฒิและสาขาตรงตามท่ีประกาศรับสมัครเท่าน้ัน โดยไม่สามารถ

ใช้คุณวุฒิที่สูงกว่ามาสมัครในคุณวุฒิที่ตํ่ากว่าได้  
๕.๔ ผู้สมัครสอบต้องรับรองเอกสารหลักฐานทุกฉบับที่นํามาแสดงต่อคณะกรรมการ 

ในทุกขั้นตอนว่าเป็นเอกสารที่ทางราชการหรือสถานศึกษาออกให้จริง 
 

๕.๕  ผู้สมคัร... 
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๕.๕ ผู้สมัครสอบที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร ไม่ว่าจะพบในข้ันตอนใด 
เช่น การสมัครสอบ การสอบคัดเลือกทุกขั้นตอน การประกาศผล การรายงานตัว เมื่อคณะกรรมการตรวจพบ 
ในขั้นตอนใด คณะกรรมการมีสิทธ์ิที่จะระงับการสอบคัดเลือก หรือดําเนินการขั้นต่อไป หรือแม้จะส่งหลักฐาน
หรือสัญญาแล้วก็ตาม ให้ถือว่าผู้สมัครสอบขาดคุณสมบัติมาต้ังแต่ต้น ไม่มีสิทธ์ิเข้ารับราชการ หรือหากมีคําสั่งบรรจุ
เข้ารับราชการแล้วก็สามารถยกเลิกการบรรจุเข้ารับราชการได้ ซึ่งหากตรวจสอบแลว้ปรากฏว่าเกิดจากผู้สมัครสอบ
กรอกข้อมูลลงในใบสมัครอันเป็นเท็จ หรือแสดงเอกสารเท็จที่ทางราชการหรือสถานศึกษามิได้ออกให้จริง  
อาจมีความผิดฐานแจ้งความอันเป็นเท็จต่อเจ้าหน้าที่ และจะถูกดําเนินคดีตามประมวลกฎหมายอาญา  
โดยถือว่าค่าใช้จ่ายในการสอบคัดเลือก ค่าที่พัก หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนใด ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเอง 

๕.๖ ผู้สมัครสอบรับทราบและยินยอมให้คณะกรรมการตรวจร่างกายทางการแพทย์  
กรมแพทย์ทหารอากาศ ตรวจร่างกายตามข้อ ๒.๑.๑๓ รวมถึงการตรวจหาเช้ือ HIV  

๖. รายละเอียดการสอบคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสิน ตามผนวก ง 
๗. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือก กําหนดการสอบ และสถานที่สอบ ในวันศุกร์ 

ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต์ www.rtaf-recruit.com 
๘. สิทธิประโยชน์เมื่อบรรจุเข้ารับราชการ (อาจมีการเปลี่ยนแปลง) 

๘.๑ ผู้ที่ใช้คุณวุฒิปริญญาเอกสมัครสอบ จะได้รับการแต่งต้ังยศเป็นว่าที่เรืออากาศตรี 
รับเงินเดือน เดือนละ ๒๑,๑๔๐ บาท 

๘.๒ ผู้ที่ใช้คุณวุฒิปริญญาโทสมัครสอบ จะได้รับการแต่งต้ังยศเป็นว่าที่เรืออากาศตร ี

รับเงินเดือน เดือนละ ๑๗,๕๕๐ บาท 
๘.๓ ปัจจัยให้ได้รับขั้นเงินเดือนเพ่ิม โดยขึ้นอยู่กับตําแหน่งที่ได้รับการพิจารณาบรรจุ  

ผลสอบภาษาอังกฤษ ประสบการณ์การทํางานและคุณวุฒิที่สูงกว่าวุฒิที่เปิดรับสมัคร จะได้รับขั้นเงินเดือนเพ่ิม
ปัจจัยละ ๐.๕ ขั้น สูงสุดไม่เกิน ๒ ขั้น 

๘.๔ ผู้ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการจะได้รับสิทธ์ิตามท่ีทางราชการกําหนด 
๙. เง่ือนไขการบรรจุเข้ารับราชการ 

๙.๑ ผู้ที่สอบผ่านการสอบคัดเลือกยินดีให้ทางราชการพิจารณาบรรจุเข้ารับราชการ  
ณ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ทั้งที่ต้ัง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ และที่ต้ัง อําเภอมวกเหล็ก 
จังหวัดสระบุรี หากไม่ประสงค์เข้ารับราชการตามที่กําหนด จะถือว่าผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกสละสิทธ์ิ 
เข้ารับราชการทุกกรณี   

๙.๒ กองทัพอากาศจะไม่รับโอนข้าราชการในกระทรวง ทบวง กรมอ่ืน หรือย้ายสังกัด
นอกกองทัพอากาศ ผู้ที่สอบผ่านการสอบคัดเลือกที่มิได้สังกัดกองทัพอากาศ จะต้องลาออกจากส่วนราชการเดิม
ก่อนการบรรจุเข้ารับราชการ ซึ่งจะได้รับการพิจารณาบรรจุในตําแหน่งและรับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่สมัครสอบ
คัดเลือกน้ี 

๙.๓ ผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกลําดับสํารองทั้งหมด กองทัพอากาศจะขึ้นบัญชีรายช่ือ
ทดแทนผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตัวจริงที่สละสิทธ์ิ หรือขาดคุณสมบัติการบรรจุเข้ารับราชการ หรืออาจพิจารณา
เรียกเข้าเพ่ือบรรจุเข้ารับราชการเพ่ิมเติมในตําแหน่งที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติสอดคล้องตามความต้องการ 
ของกองทัพอากาศ โดยบัญชีรายช่ือดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิก หรือสิ้นผลไปนับต้ังแต่ประกาศรับสมัครในตําแหน่ง
เดียวกันน้ีใหม่ หรือตามแต่กรณีที่กองทัพอากาศกําหนด 

๑๐.  ข้อมูล... 
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ผนวก ก
ต ำแหน่งสอบคัดเลือกและคุณสมบัติเพ่ิมเติมก ำลังพลท่ีมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ หรือควำมเช่ียวชำญ เพ่ือปฏิบัติภำรกิจเฉพำะท่ีส ำคัญและเร่งด่วน

รหัสต ำแหน่ง คุณวุฒิ ต ำแหน่ง เพศ จ ำนวน
๑๐๑๓ ปริญญำเอกในสำขำวิชำใดวิชำหน่ึง ทำงคอมพิวเตอร์, วิทยำกำรคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, 

เทคโนโลยีสำรสนเทศ, ควำมม่ันคงไซเบอร์และกำรประกันสำรสนเทศ, กำรจัดกำรควำมม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ 
หรือควำมม่ันคงคอมพิวเตอร์และไซเบอร์

อำจำรย์ ชำยหรือหญิง ๑

๑๐๒๓ ปริญญำโทในสำขำวิชำใดวิชำหน่ึง ทำงกำรจัดกำรกำรบิน, กำรจัดกำรขนส่งทำงอำกำศ, เทคโนโลยีกำรบิน, 
วิทยำศำสตร์กำรบิน หรือวิศวกรรมอุตสำหกำร และมีผลกำรศึกษำคะแนนเฉล่ียสะสมตลอดหลักสูตร  
ไม่น้อยกว่ำ ๓.๒๕ ท้ังน้ีหำกมีคุณวุฒิปริญญำโท สำขำวิชำวิศวกรรมศำสตร์ ทำงวิศวกรรมอุตสำหกำร 
จะต้องมีคุณวุฒิปริญญำตรีในสำขำวิชำใดวิชำหน่ึง ทำงกำรจัดกำรกำรบิน, กำรจัดกำรขนส่งทำงอำกำศ, 
ทำงเทคโนโลยีกำรบิน หรือวิทยำศำสตร์กำรบิน

อำจำรย์ ชำยหรือหญิง ๑

๑๐๓๓ ปริญญำโทในสำขำวิชำใดวิชำหน่ึง ทำงวิศวกรรมโลจิสติกส์และกำรจัดกำรโซ่อุปทำน, กำรจัดกำรโลจิสติกส์, 
กำรจัดกำรโซ่อุปทำน, กำรจัดกำรโลจิสติกส์และซับพลำยเชน หรือกำรจัดกำรโซ่อุปทำนแบบบูรณำกำร 
และมีผลกำรศึกษำคะแนนเฉล่ียสะสมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่ำ ๓.๒๕ ท้ังน้ีต้องมีคุณวุฒิปริญญำตรี
ในสำขำวิชำใดวิชำหน่ึง ทำงวิศวกรรมโลจิสติกส์, เทคโนโลยีโลจิสติกส์, เทคโนโลยีโลจิสติกส์และกำรจัดกำร, 
เทคโนโลยีโลจิสติกส์และกำรจัดกำรระบบขนส่ง, กำรจัดกำรโลจิสติกส์, กำรจัดกำรโลจิสติกส์และโซ่อุปทำน, 
กำรจัดกำรโลจิสติกส์และซัพพลำยเชน หรือวิศวกรรมอุตสำหกำร

อำจำรย์ ชำยหรือหญิง ๑

๑๐๔๓ ปริญญำโทในสำขำวิชำใดวิชำหน่ึง ทำงเคมี, เคมีอนินทรีย์, เคมีวิเครำะห์ หรือเคมีเชิงฟิสิกส์ 
และมีผลกำรศึกษำคะแนนเฉล่ียสะสมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่ำ ๓.๒๕ 
ท้ังน้ีต้องมีคุณวุฒิปริญญำตรีในสำขำวิชำใดวิชำหน่ึง ทำงเคมีหรือเคมีประยุกต์

อำจำรย์ ชำยหรือหญิง ๑

๑๐๕๓ ปริญญำโทในสำขำวิชำใดวิชำวิศวกรรมศำสตร์ ทำงวิศวกรรมอำกำศยำน หรือวิศวกรรมอวกำศ
และมีผลกำรศึกษำคะแนนเฉล่ียสะสมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่ำ ๓.๒๕ ท้ังน้ีต้องมีคุณวุฒิปริญญำตรี
ในสำขำวิชำวิศวกรรมศำสตร์ ทำงวิศวกรรมอำกำศยำน, วิศวกรรมกำรบินและอวกำศ 
หรือวิศวกรรมกำรบินและอวกำศยำน

อำจำรย์ ชำยหรือหญิง ๑

๕รวม



ก - ๒
ต ำแหน่งสอบคัดเลือกและคุณสมบัติเพ่ิมเติมก ำลังพลท่ีมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ หรือควำมเช่ียวชำญ เพ่ือปฏิบัติภำรกิจเฉพำะท่ีส ำคัญและเร่งด่วน

คุณสมบัติเพิ่มเติมส ำหรับต ำแหน่งในกลุ่มงำนอำจำรย์
๑. มีผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษและมีผลคะแนนตำมเกณฑ์ อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดังนี้

๑.๑  TOEFL
๑.๑.๑ Paper ไม่น้อยกว่ำ ๕๐๐ คะแนน
๑.๑.๒ CBT ไม่น้อยกว่ำ ๑๖๐ คะแนน
๑.๑.๓ IBT ไม่น้อยกว่ำ ๕๕ คะแนน

๑.๒  TOEIC ไม่น้อยกว่ำ ๕๓๐ คะแนน
๑.๓  IELTS ไม่น้อยกว่ำระดับ ๔.๘

๒.  มีผลงำนทำงวิชำกำรท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกำรรับปริญญำ อย่ำงน้อย ๑ เรื่อง ภำยในระยะเวลำ ๕ ปีย้อนหลัง ที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดังนี้
๒.๑  บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ ที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรวิชำกำรระดับชำติ หรือระดับนำนำชำติ ที่มีคุณภำพ ตำมระเบียบ

คณะกรรมกำรอุดมศึกษำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำร ส ำหรับเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.๒๕๖๒
๒.๒  บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ ได้รับกำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ หรือระดับนำนำชำติ 



ผนวก ข 
โรค หรือสภาพร่างกาย หรือสภาพจิตใจ ซึ่งไม่สามารถจะรบัราชการเป็นผู้ปฏิบัติงานภาคพื้นกองทัพอากาศ 

ตามระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยมาตรฐานการตรวจทางแพทย์ของบุคคลที่สมัครเข้ารับราชการ 
เป็นผู้ปฏิบัติงานภาคพื้นกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๖๓ 

 ๑. โรคความดันโลหิตสูง คือ วัดท่านั่ง ความดันโลหิตสูงกว่าหรือเท่ากับ ๑๔๐/๙๐ มิลลิเมตร
ปรอท 

 ๒. โรคหรือความผิดปกติของตา 
   ๒.๑ ตาข้างหนึ่งข้างใดบอด คือ เมื่อรักษาและแก้สายตาด้วยแว่นแล้ว การมองเห็นยังอยู่

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

๖/๒๔ (๒๐/๗๐) หรือต่่าว่าทั้งสองข้าง 
   ๒.๓ สายตาสั้นมากกว่า ๘ ไดออปเตอร ์หรือสายตายาวมากกว่า ๕ ไดออปเตอร ์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.  โรคหรือความผิดปกติของห ู
   ๓.๑ หูหนวกทั้งสองข้าง คือ ต้องใช้เสียงในช่วงคลื่นความถี่ 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.  โรคของระบบ... 
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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 ของค่ามาตรฐานตามเกณฑ ์
   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 น้ิว อย่างใดอย่างหนึ่งผิดปกต ิ 
    ๘.๒.๑ ความผิดรูปของน้ิวมือหรือนิ้วเท้านิ้วใดนิ้วหนึ่งและเห็นเด่นชัด 
    ๘.๒.๒ ความพิการของข้อส่วนปลายนิ้วมือที่ใช้การไม่ได้ 
    ๘.๒.๓ นิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกันไม่ได้ หรือก่ามือไม่ได ้

    ๘.๒.๔ แขน ขา มือ หรือเท้าด้วน หรือพิการ ถึงแม้ว่าจะรักษาด้วยวิธีใหม่ที่สุด
แล้วก็ยังใช้การไม่ได ้

    ๘.๒.๕ นิ้วหัวแม่มือด้วนจนถึงข้อปลายน้ิวหรือพิการถึงขั้นใช้การไม่ได้ 
    ๘.๒.๖ นิ้วช้ีของมือด้วนตั้งแต่ข้อปลายนิ้ว 
    ๘.๒.๗ นิ้วมือในมือข้างเดียวกันตั้งแต่สองนิ้วขึ้นไปด้วนจนถึงข้อปลายนิ้วหรือพิการ

ถึงขั้นใช้การไม่ได ้
    ๘.๒.๘ นิ้วหัวแม่เท้าด้วนจนถึงข้อปลายนิ้วหรือพิการถึงขั้นใช้การไม่ได้ 
    ๘.๒.๙ นิ้วเท้าในเท้าข้างเดียวกันตั้งแต่สองนิ้วขึ้นไปด้วนจนถึงข้อปลายนิ้วหรือ

พิการถึงขั้นใช้การไม่ได้ 
 

๘.๒.๑๐  นิ้วเท้า... 
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    ๘.๒.๑๐  นิ้วเท้าในเท้าแต่ละข้าง ตั้งแต่หนึ่งนิ้วขึ้นไปด้วนจนถึงข้อปลายนิ้วหรือพิการ
ถึงขั้นใช้การไม่ได ้

    ๘.๒.๑๑  นิ้วเท้าในเท้าข้างใดข้างหนึ่ง ตั้งแต่หนึ่งนิ้วขึ้นไปด้วนจนถึงข้อโคนนิ้ว
หรือพิการถึงขั้นใช้การไม่ได ้
   ๘.๓ คอเอียงหรือแข็งทื่อชนิดถาวร 
   ๘.๔ กระดูกสันหลังโก่ง หรือคด หรือแอ่นจนเห็นได้ชัด หรือแข็งทื่อชนิดถาวร 

   ๘.๕ กล้ามเนื้อเหี่ยวลีบหรือหดสั้น (Atrophy or Contracture) จนเป็นผลให้อวัยวะส่วนหนึ่ง
ส่วนใดใชก้ารไม่ได ้

 ๙.  โรคของต่อมไรท้่อและภาวะผิดปกติของเมตะบอลิสัม 
   ๙.๑ ภาวะต่อมธัยรอยด์ท่างานน้อยไปอย่างถาวร หรือท่างานมากผิดปกต ิ
   ๙.๒ ภาวะต่อมพาราธัยรอยด์ท่างานน้อยไปอย่างถาวร 
   ๙.๓ ภาวะต่อมใต้สมองผิดปกติอย่างถาวร 
   ๙.๔ เบาหวาน โดยระดับน้่าตาลในเลือด ไม่เกิน ๑๒๖ มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร 

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

   ๙.๖ โรค หรือความผิดปกติเกี่ยวกับเมตะบอลิสัมของแร่ธาตุ สารอาหาร ดุลสารน้่า      
อิเล็กโทรลัยท์ และกรดด่าง ตลอดจนเมตะบอลิสัมอื่น 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) หรือโรคที่ท่าให้มีอาการชัก (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 โรคจิตที่เกิดจากโรคทางกาย (Other Mental Disorder due to Brain 

Damage and Dysfunction) 
      ๑๒.๑.๕ โรคจิตอ่ืน 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 โรคอารมณ์แปรปรวนอื่น 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.   โรคอื่น 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 ได้แก ่
      ๑๕.๘.๑ จมูกโหว ่
      ๑๕.๘.๒ เพดานโหว่หรือสูงหรือลิ้นไก่สั้นพูดไม่ชัด 
      ๑๕.๘.๓ ปากแหว่ง 
    ๑๕.๙ โรคผิวหนังลอกหลุดตัวผิดปกติแต่ก่าเนิดชนิดเด็กดักแด้ (Lamellar Ichthyosis & 
Congenital Ichthyosiform Erythroderma) 
 ๑๖.  โรคอื่น ๆ ตามกฎกระทรวงและฉบับแก้ไขเพิ่มเติมที่เป็นปัจจุบัน 
 ๑๗.  โรคหรือความพิการอื่น นอกเหนือจากที่ระบุไว้แล้ว ซึ่งคณะกรรมการแพทย์เห็นว่า 
ไม่สามารถรับราชการในกองทัพอากาศได้ 

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

 
 
 
 



ผนวก ค 
ข้อก่าหนดเกี่ยวกับรอยสักบนร่างกาย 

 
ลักษณะรอยสักบนร่างกายที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสมต่อการบรรจุ

เข้ารับราชการและส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของกองทัพอากาศ ดังนี ้

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

 ๑.๑ บริเวณศีรษะและใบหน้า ตั้งแต่บริเวณหนังศีรษะ เปลือกตาด้านนอก ปาก ใบหู 
ล่าคอ จนถึงกึ่งกลางด้านบนของช่องหน้าอกต้นคอด้านหลังที่พ้นบริเวณคอเสื้อ 
 ๑.๒ บริเวณแขนและมือ ตั้งแตค่รึ่งแขนท่อนบนส่วนล่าง (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 และศีลธรรมอันด ีในกรณีอื่น ๆ ให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการ 

 
 

 
 
                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบค่าอธิบายข้อก่าหนดเกี่ยวกับรอยสักบนร่างกาย 

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



ผนวก ง 
รายละเอียดการสอบคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสินก าลังพลที่มีความรู้ ความสามารถ หรอืความเชี่ยวชาญ  

เพื่อปฏิบัติภารกิจเฉพาะที่ส าคัญและเร่งด่วน 
 

 ผู้สมัครสอบคัดเลือกทุกคนจะต้องเข้าสอบภาควิชาการ ภาคปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ 
โดยมีรายละเอียดการสอบคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสิน ดังนี ้

๑. การสอบภาควิชาการ (Knowledge Test) ก าหนดคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน  
มีเนื้อหาการสอบภาควิชาการ ดังนี ้

๑.๑ รหัสต าแหน่ง ๑๐๑๓  

๑.๒ รหัสต าแหน่ง ๑๐๒๓ 

 
 
 
 
 
 

๑.๓  รหสัต าแหน่ง ... 
 

ล าดับ หัวข้อสอบภาควิชาการ (ข้อสอบอัตนัย) คะแนน หมายเหตุ 
๑ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ๓๐  
๒ ระบบฐานข้อมูลและวิทยาศาสตร์ข้อมูล ๓๐  
๓ การเขียนโปรแกรม ๔๐  

รวม ๑๐๐  

ล าดับ หัวข้อสอบภาควิชาการ (ข้อสอบปรนัยและอัตนัย) คะแนน หมายเหตุ 
๑ หลักการบินเบื้องต้น 

 (๑)  อากาศพลศาสตร์เบ้ืองต้น 
 (๒)  ส่วนประกอบของเครื่องบิน 
 (๓)  พื้นผิวควบคุมการบิน  

 
๒๐ 
๑๐ 
๑๐ 

 

๒ การจัดการการบิน 
 (๑)  องค์กรทางการบิน 
 (๒)  ใบอนุญาตนักบนิ 
 (๓)  มาตรฐานใบส าคัญแพทย์แต่ละชั้น  
 (๔)  ความแตกต่างของระดับการซ่อมบ ารุงอากาศยาน  
 (๕)  ประเภทของห้วงอากาศ 

 
๑๐ 
๕ 
๕ 
๕ 
๕ 

 

๓ การจัดการท่าอากาศยาน  
 (๑)  องค์ประกอบ  
 (๒)  ประเภทของท่าอากาศยาน 
 (๓)  รายได้และรายจ่าย 
 (๔)  สัญลักษณ์ทางการจัดการท่าอากาศยาน 

 
๑๐ 
๑๐ 
๕ 
๕ 

 

รวม ๑๐๐  
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๑.๓ รหัสต าแหน่ง ๑๐๓๓  

๑.๔ รหัสต าแหน่ง ๑๐๔๓  

๑.๕ รหัสต าแหน่ง ๑๐๕๓  

๒.  การสอบ... 

ล าดับ หัวข้อสอบภาควิชาการ (ข้อสอบปรนัยและอัตนัย) คะแนน หมายเหตุ 
๑ เทคนิคการลดต้นทุนในระบบงานโลจิสติกส ์

(๑)  การลดต้นทุนในการบริหารงานจัดส่งและกระจายสินค้า 
(๒)  การลดต้นทุนงานจัดซื้อจัดหา 
(๓)  การลดต้นทุนการบริหารคลังสินค้า 
(๔)  การลดต้นทุนการบริหารสินค้าคงคลัง 

 
๑๐ 
๑๐ 
๑๐ 
๑๐ 

 

๒ เทคโนโลยีส าหรับการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน 
(๑)  การอ่านข้อมูลด้วยระบบ Barcode และ RFID 
(๒)  การติดตามยานพาหนะด้วยระบบก าหนดต าแหน่ง (GPS) 
(๓)  การวางแผนทรัพยากรองค์การโดยรวม (ERP) 

 
๑๐ 
๑๐ 
๑๐ 

 

๓ การบริหารจัดการคลังสินค้า 
(๑)  บทบาทและประโยชน์ของสินค้าคงคลัง 
(๒)  ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง 
(๓)  การก าหนดการสั่งซื้ออย่างประหยัด (EOQ) 

 
๑๐ 
๑๐ 
๑๐ 

 

รวม ๑๐๐  

ล าดับ หัวข้อสอบภาควิชาการ (ข้อสอบปรนัยและอัตนัย) คะแนน หมายเหตุ 
๑ วิชาเคมีพื้นฐาน 

(๑)  เคมีทั่วไป 
(๒)  เคมีอินทรีย ์
(๓)  เคมีอนินทรีย ์
(๔)  เคมีเชิงฟิสิกส์ 
(๕)  เคมีวิเคราะห ์

 
๑๐ 
๑๐ 
๑๐ 
๑๐ 
๑๐ 

 

๒ เคมีส าหรับวัสดุศาสตร ์
(๑)  โลหะ 
(๒)  พอลิเมอร ์
(๓)  เซรามิกส์ 

 
๒๐ 
๑๕ 
๑๕ 

 

รวม ๑๐๐  

ล าดับ หัวข้อสอบภาควิชาการ (ข้อสอบปรนัยและอัตนัย) คะแนน หมายเหตุ 
๑ อากาศพลศาสตร ์ ๒๐  
๒ สมรรถนะอากาศยาน ๒๐  
๓ เสถียรภาพและการควบคุม ๒๐  
๔ การขับเคลื่อนอากาศยาน ๒๐  
๕ โครงสร้างอากาศยาน ๒๐  

รวม ๑๐๐  
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๒. การสอบภาคปฏิบัติ (Job Practice Test) ก าหนดคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน มีรายละเอียด
การทดสอบ ดังนี ้

ให้ผู้เข้าสอบเตรียมเนื้อหาการสอนที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อสอบภาควิชาการ ตามต าแหน่ง 
ที่สมัครสอบ โดยการน าเสนอ ในรูปแบบ PowerPoint และการใช้กระดาน พร้อมเอกสารประกอบการสอน 
จ านวน ๕ ชุด 

๓. การสอบสัมภาษณ์ (Interview) ก าหนดคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เป็นการสอบ 
เพื่อประเมินสมรรถนะที่เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ในการรับราชการทหาร มีรายละเอียดดังนี ้

๓.๑ ทักษะการเป็นผู้น า (Leadership Skills) 
๓.๒ การท างานเป็นทีม (Teamwork) 
๓.๓ การเรียนรู้และพัฒนาตนเอง (Individual Learning and Development) 
๓.๔ ความพร้อมปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง (Adaptive to Change) 
๓.๕ การยึดมั่นในความซื่อสัตย์และหลักความถูกต้อง (Honesty and Integrity) 
๓.๖ ทักษะการติดต่อสื่อสาร (Communication Skills) 
๓.๗ ผู้เข้าสอบจะต้องน าเสนอตนเองและความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับต าแหน่ง

ที่สมัคร ระยะเวลา ๕ - ๗ นาที โดยต้องจัดเตรียมไฟล์น าเสนอ (นามสกุล .ppt หรือ .pdf) มาในวันสอบสัมภาษณ ์

๔. เกณฑ์การตัดสิน การสอบภาควิชาการ การสอบภาคปฏิบัติ และการสอบสัมภาษณ์ 
ก าหนดคะแนนรวม ๓๐๐ คะแนน ดังน้ี 

๔.๑ การสอบภาควิชาการ (Knowledge Test) ก าหนดคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน  
ผู้ผ่านเกณฑก์ารตัดสินต้องได้คะแนนสอบวิชาการ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 

๔.๒ การสอบภาคปฏิบัติ (Job Practice Test) ก าหนดคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน  
ผู้ผ่านเกณฑ์การตัดสินต้องได้คะแนนสอบภาคปฏิบัติ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 

๔.๓ การสอบสัมภาษณ์ (Interview) ก าหนดคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ผู้ผ่านเกณฑ์
การตัดสินต้องได้คะแนนสอบสัมภาษณ์ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ 

๕. การประกาศผลการสอบคัดเลือกจะประกาศโดยเรียงล าดับผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
ตามผลคะแนนรวม การสอบภาควิชาการ การสอบภาคปฏิบัติ และการสอบสัมภาษณ์จากมากไปหาน้อย  
กรณีมีคะแนนรวมเท่ากัน ให้พิจารณา ผู้ที่สอบได้คะแนนสอบสัมภาษณ์มากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในล าดับสูงกว่า 
หากยังมีคะแนนเท่ากัน ให้พิจารณาผู้ที่สอบได้คะแนนสอบปฏิบัติมากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในล าดับสูงกว่า 
 

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

ล าดับ รายละเอียดการสอบปฏิบัติ คะแนน หมายเหตุ 
๑ ทักษะการถ่ายทอดความรู ้ ๕๐  
๒ ทักษะการน าความรู้ทางวิชาการมาใช้ในการสอน ๓๐  
๓ การแสดงออกถึงคุณลักษณะความเป็นอาจารย ์ ๒๐  

รวม ๑๐๐  


