คุณสมบัติและข้อกำหนดของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก น.ประทวน เลื่อนฐำนะเป็น น.สัญญำบัตร
โควตำ น.ประทวน ที่ใช้คุณวุฒิปริญญำตรีปรับเป็น น.สัญญำบัตร ประจำปีงบประมำณ ๖๔
๑. คุณสมบัติ
๑.๑ เป็น น.ประทวน มีอำยุระหว่ำง ๒๕ - ๓๕ ปี โดยนับอำยุตำม พ.ร.บ.รับรำชกำรทหำร
พ.ศ.๒๔๙๗ (เกิดระหว่ำงปี พ.ศ.๒๕๒๘ - ๒๕๓๘)
๑.๒ สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี (โดยเป็นผู้ที่ได้รับอนุญำตให้ลำไปศึกษำ หรือเป็น
ผู้ที่สำเร็จกำรศึกษำฯ ก่อนบรรจุเข้ำรับรำชกำรที่ได้รับกำรบันทึกคุณวุฒิกำรศึกษำนั้นในสมุดประวัติรับรำชกำรแล้ว)
ในสำขำวิชำตรงกับคุณวุฒิที่เปิดสอบมำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๒ ปี (นับตั้งแต่วันที่สำเร็จกำรศึกษำ ถึงวันที่ ๑ ต.ค.๖๓
โดยคิด ๓๖๕ วัน เป็น ๑ ปี) และมีระดับคะแนนผลกำรศึกษำ ๒.๒๐ ขึ้นไป
๑.๓ มีเวลำรับรำชกำรไม่น้อยกว่ำ ๕ ปี (นับตั้งแต่วันบรรจุเข้ำรับรำชกำร ถึงวันที่ ๑ ต.ค.๖๓
โดยคิด ๓๖๕ วัน เป็น ๑ ปี)
๑.๔ มี ค ะแนนกำรประเมิ น ผลกำรปฏิ บั ติ ง ำนตำมแนวคิ ด สมรรถนะก ำลั ง พล ทอ.
ในรอบ ต.ค.๖๒ (๑ เม.ย. - ๓๐ ก.ย.๖๒) ต้องไม่ต่ำกว่ำร้อยละ ๗๕
๑.๕ ไม่เป็นผู้ไม่ได้รับกำรเลื่อนชั้นเงินเดือนกรณีกระทำควำมผิด (งดบำเหน็จ) ครั้งใดครั้งหนึ่ง
ในระยะเวลำ ๓ ปีย้อนหลัง (เม.ย.๖๐ - ต.ค.๖๒) ทั้งนี้ รวมถึงกรณีที่ได้กระทำควำมผิดก่อนวันประกำศผลสอบ
ขั้นสุดท้ำย แล้วถูกตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนจนได้ข้อยุติโดยมีคำสั่งลงทัณฑ์ ซึ่งกำรลงทัณฑ์นั้นมีผลให้ไม่ได้รับ
กำรเลื่ อ นชั้ น เงิน เดือ น กรณี กระทำควำมผิ ด (ถูก งดบ ำเหน็จ รอบ เม.ย.๖๓ หรือ รอบ ต.ค.๖๓ แต่ยังไม่ ได้
ดำเนินกำรออกคำสั่ง) ให้ถือว่ำผู้นั้นมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนที่จะเป็นผู้สมัครสอบ
๑.๖ ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่ำงถูกพักรำชกำรหรือสำรองรำชกำร หรือมีกรณีที่ต้องหำว่ำ
กระทำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรงและถูกสอบสวนเพื่อลงทัณฑ์สถำนหนัก
๑.๗ มีสุขภำพสมบูรณ์ แข็งแรง พอที่จะตรำกตรำในกำรฝึกและศึกษำได้ตลอดหลักสูตร
และจะต้องผ่ำนกำรตรวจร่ำงกำยตำมมำตรฐำนทำงกำรแพทย์ที่ ทอ.กำหนด
๒. ข้อกำหนดอื่น ๆ
๒.๑ ผู้ ส มั ค รที่ มี ข้ อ ผู ก พั น ในกำรศึ ก ษำหรื อ ดู ง ำน ให้ มี สิ ท ธิ์ ส มั ค รสอบคั ด เลื อ กได้
โดยมีเงื่อนไขว่ำ หำกผ่ำนกำรสอบคัดเลือกต้องเข้ำรับกำรศึกษำใน รร.นม.ยศ.ทอ.ตำมระยะเวลำที่ กพ.ทอ.กำหนด
กรณีที่ไม่สำมำรถเข้ำรับกำรศึกษำได้ ให้ถือว่ำสละสิทธิ์ และ กพ.ทอ.จะเรียกผู้อยู่ในลำดับสำรองเข้ำทดแทนต่อไป
๒.๒ ผู้ที่ผ่ำนกำรสอบคัดเลือกทุกขั้นตอน หำกพบว่ำตั้งครรภ์ อยู่และไม่สำมำรถจะเข้ำรับ
กำรศึกษำใน รร.นม.ยศ.ทอ.ภำยในปีงบประมำณที่สอบได้ ให้คงสิทธิ์ในกำรเข้ำรับกำรศึกษำฯ ไว้ได้ และจะจัด
ให้เข้ำรับกำรศึกษำในปีงบประมำณถัดไปทดแทน แต่จะต้องผ่ำนกำรตรวจร่ำงกำยตำมมำตรฐำนทำงกำรแพทย์
ที่ ทอ.กำหนด และกำรคงสิทธิ์นี้ให้ใช้ได้เพียงครั้งเดียว
------------------------------------------------

การสอบคัดเลือกรอบแรกและการประกาศผลสอบ
ผู้เข้าสอบทุกคนจะต้องเข้าสอบคัดเลือกรอบแรก โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. การสอบวิชาการ
๑.๑ กาหนดสอบในวัน ที่ ๖ เม.ย.๖๓ ตั้งแต่เวลา ๑๓๐๐ - ๑๕๓๐ ซึ่งผู้ ส มัครทุกคน
จะต้องเข้าทาการสอบ มีรายละเอียดเนื้อหาการสอบวิชาการแต่ละวิชา ดังนี้
๑.๒ เนื้อหาการสอบวิชาการ
๑.๒.๑ ข้อ สอบวิช าการ เป็ น ข้อ สอบแบบปรนั ย ๔ ตั ว เลื อ ก จานวน ๑๕๐ ข้ อ
มีรายละเอียดเนื้อหาการสอบวิชาการแต่ละวิชาดังนี้
๑.๒.๑.๑ วิ ช าความ รู้ พื้ น ฐาน ทั่ วไป จ าน วน ๗ ๐ ข้ อ ซึ่ ง ทุ กกลุ่ ม
(ยกเว้น TOF - 05) ต้องทาการสอบ มีเนื้อหาครอบคลุมในวิชา ดังนี้
วิชา
๑. ความสามารถทางด้าน
การคิดคานวณและเหตุผล

๒. ภาษาไทย
๓. ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร
๔. คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน
๕. ความรู้ทั่วไป

เนื้อหาการสอบ
จานวนข้อ
(๑) การประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์เบื้องต้น
๑๗
(๒) การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจานวนหรือ
ปริมาณ
(๓) การแก้ปัญหาเชิงปริมาณ และข้อมูล
(๔) ความสามารถทางด้านเหตุผล
(๕) ความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์
เชื่อมโยง
(๖) การหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผล
ความเข้าใจและการใช้ภาษา
๘
ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
๓๐
ในชีวิตประจาวัน
(๑) การใช้ระบบปฏิบัติการ Windows
๑๑
(๒) การใช้โปรแกรมขั้นพื้นฐาน
(๓) การเชื่อมต่อเครือข่ายและข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต
การทหารและกองทัพอากาศ
๔
รวม
๗๐

๑.๒.๑.๒ วิชา…

-๒๑.๒.๑.๒ วิชาความรู้พื้นฐานเฉพาะตาแหน่ง จานวน ๘๐ ข้อ ซึ่งจาแนก
ตามกลุ่ม โดยมีเนื้อหาครอบคลุมในวิชา ดังนี้
กลุ่ม/รหัส
TOF - 01
๑๐๑๓๙๙

TOF - 02
๑๐๒๓๙๙

TOF - 03
๑๐๓๑๙๙, ๑๐๓๓๙๙

เนื้อหาการสอบ
(๑) กลศาสตร์วิศวกรรมพื้นฐาน
(๒) กลศาสตร์ของเครื่องจักรกล
(๓) การทาความเย็น และการปรับอากาศ
(๔) การควบคุมอัตโนมัติ
(๕) วัสดุวิศวกรรม
(๖) การควบคุมความชื้น
(๗) การอนุรักษ์พลังงาน
(๘) เครื่องทุ่นแรงและการบารุงรักษา
(๑) การบริหารงานก่อสร้าง
(๒) การวิเคราะห์โครงสร้างทางวิศวกรรม
(๓) คอนกรีตเทคโนโลยีและวัสดุ
(๔) อาคารและการปรนนิบัติบารุง
(๕) การประมาณราคาก่อสร้าง
(๖) การควบคุมงาน
(๗) การสารวจ
(๘) การออกแบบและการซ่อมบารุงถนนและทาง
(๑) พื้นฐานการเขียนโปรแกรม
(๒) ความซับซ้อนและขั้นตอนวิธี
(๓) ภาษาการเขียนโปรแกรม
(๔) ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์
(๕) โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
(๖) ระบบฐานข้อมูล
(๗) การจัดการสารสนเทศ
(๘) เครือข่ายคอมพิวเตอร์
(๙) ความจาเป็นของคอมพิวเตอร์
(๑๐) พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
(๑๑) การบารุงรักษาและการบริหารระบบ
(๑๒) สถาปัตยกรรมและการบูรณาการระบบ
(๑๓) ระบบปฏิบัติการ
(๑๔) พื้นฐานคณิตศาสตร์และวิศวกรรม
(๑๕) ความมั่นคงและการประกันสารสนเทศ
(๑๖) ระบบเว็บและเทคโนโลยี

จานวนข้อ
๘๐

๘๐

๘๐

TOF - 04 …

-๓กลุม/รหัส
TOF - 04
๑๐๔๓๙๙

TOF - 06
๑๐๖๑๙๙, ๑๐๖๓๙๙

เนื้อหาการสอบ
จํานวนขอ
(๑) การบัญชีการเงิน
๘๐
(๒) การบัญชีตนทุน
(๓) การเงินและการธนาคาร
(๔) การเงินธุรกิจ
(๕) การวิเคราะหงบการเงิน
(๖) การจัดทํางบประมาณ
(๗) ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
(๘) การเงินระหวางประเทศ
(๙) การสอบบัญชี
(๑๐) การตรวจสอบภายใน
(๑๑) การบริหารความเสี่ยงองคกรและการควบคุม
ภายใน
(๑๒) การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ
(๑๓) การกํากับดูแลกิจการที่ (CG)
(๑) ความรูดานอายุรกรรม
(๒) ความรูดานศัลยกรรม
(๓) ความรูดานออรโธปดกิ ส
(๔) ความรูดานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

๘๐

๑.๒.๑.๓ ขอสอบวิชาการกลุม TOF - 05 รหัสตําแหนง ๑๐๕๑๙๙ และ
๑๐๕๓๙๙ เปนขอสอบแบบปรนัย ๔ ตัวเลือก จํานวน ๑๕๐ ขอ มีรายละเอียดเนื้อหาการสอบวิชาการแตละวิชา ดังนี้
วิชา
๑. ความสามารถทางดาน
การคิดคํานวณและเหตุผล

เนื้อหาการสอบ
(๑) การประยุกตใชคณิตศาสตรเบื้องตน
(๒) การวิเคราะหหาความสัมพันธของจํานวนหรือ
ปริมาณ
(๓) การแกปญ
 หาเชิงปริมาณ และขอมูล
(๔) ความสามารถทางดานเหตุผล
(๕) ความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ
เชื่อมโยง
(๖) การหาขอยุติ หรือขอสรุปอยางสมเหตุสมผล

จํานวนขอ
๕๐

๒. ภาษาไทย ...

-๔วิชา
๒. ภาษาไทย
๓. ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร
๔. คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน

๕. ความรู้ทั่วไป

เนื้อหาการสอบ
ความเข้าใจและการใช้ภาษา
ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
ในชีวิตประจาวัน
(๑) การใช้ระบบปฏิบัติการ Windows
(๒) การใช้โปรแกรมขั้นพื้นฐาน
(๓) การเชื่อมต่อเครือข่ายและข้อมูลบน
อินเทอร์เน็ต
การทหารและกองทัพอากาศ
รวม

จานวนข้อ
๒๗
๓๐
๒๘

๑๕
๑๕๐

๒. ระเบียบการปฏิบัติในการเข้าสอบ
๒.๑ ระเบียบการปฏิบัติในการเข้าสอบวิชาการ
๒.๑.๑ แต่งกายด้วยชุดปฏิบัติงาน
๒.๑.๒ ผู้เข้าสอบต้องจัดเตรียมเอกสารและอุปกรณ์ในวันสอบ ดังนี้
๒.๑.๒.๑ บัตรประจาตัวข้าราชการกลาโหม
๒.๑.๒.๒ ดินสอ 2B และยางลบดินสอ
๒.๑.๓ ผู้ เข้ าสอบควรไปถึ งสถานที่ ส อบก่ อนเริ่มเวลาสอบไม่ น้ อยกว่า ๑ ชั่ ว โมง
แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการคุมสอบประจาห้องสอบเท่านั้น
๒.๑.๔ ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากที่ได้เริ่มดาเนินการสอบไปแล้ว ๒๐ นาที
จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ
๒.๑.๕ ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามผังที่นั่งสอบและห้องสอบที่กาหนด
๒.๑.๖ ห้ามนาตารา หนังสือ บันทึกข้อความ วัสดุอุปกรณ์อื่น เช่น เครื่องคานวณ
อุปกรณ์ที่ใช้คานวณได้ เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง นาฬิกาข้อมือระบบดิจิตอล หรือเครื่องมือสื่อสาร
อิเล็กทรอนิ กส์ทุกชนิ ด เช่น วิทยุ ติดตามตัว วิทยุสื่ อสาร โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น เข้าห้ องสอบโดยเด็ดขาด
หากนาเข้าห้องสอบจะถือว่าเจตนากระทาการทุจริต
๒.๑.๗ อนุ ญ าตให้ ว างเฉพาะเอกสารและอุ ป กรณ์ ที่ ก าหนดในข้ อ ๒.๑.๒
บนโต๊ะสอบเท่านั้น โดยของใช้ส่วนตัวให้นาใส่ในถุงที่คณะกรรมการคุมสอบจัดไว้ให้เท่านั้น
๒.๑.๘ ปฏิบัติตามคาชี้แจงของคณะกรรมการคุมสอบโดยเคร่งครัด
๒.๑.๙ ห้ามผู้เข้าสอบคัดลอกข้อสอบลงเอกสารหรื ออุปกรณ์ใด ๆ หรือนาเอกสาร
การสอบออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด
๒.๑.๑๐ เมื่ออยู่ในห้องสอบ หากผู้เข้าสอบที่มีข้อสงสัยประการใด ให้ยกมือถาม
คณะกรรมการคุมสอบเท่านั้น ไม่พูดคุยหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่น และไม่ออกจากห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาต
และอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการคุมสอบ
๒.๑.๑๑ กรณีที่...

-๕๒.๑.๑๑ กรณี ที่ ผู้ เข้ าสอบท าข้ อ สอบเสร็ จ ก่ อ นที่ จ ะหมดเวลา หรื อ ไม่ ป ระสงค์
จะทาข้อสอบต่อไป ให้นั่งอยู่ที่นั่งสอบแล้วรอจนกว่าคณะกรรมการคุมสอบเก็บข้อสอบและกระดาษคาตอบ
ห้ามเดินมาส่งข้อสอบที่โต๊ะคณะกรรมการคุมสอบโดยเด็ดขาด และผู้เข้าสอบจะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อ
หมดเวลาสอบเท่านั้น
๒.๑.๑๒ เมื่ อหมดเวลาสอบ ให้ ผู้ เข้าสอบที่นั่งอยู่ในห้ องสอบหยุดทาข้อสอบทันที
และรอจนกว่ าคณะกรรมการคุ มสอบจะเก็ บข้ อสอบ กระดาษค าตอบ และอนุ ญ าตให้ ออกจากห้ องสอบได้
หากผู้เข้าสอบคนใดฝ่าฝืนจะไม่ได้รับการตรวจกระดาษคาตอบ
๒.๑.๑๓ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบการสอบนี้ หรือผู้ทุจริต หรือพยายามทาการทุจริต
ในการสอบ หากตรวจพบการกระท าดั งกล่ าว คณะกรรมการคุ ม สอบมี อ านาจตั ดสิ ท ธิกก ารสอบของผู้ นั้ น
หรือยกเลิกการสอบและผลการสอบทั้งหมด
๓. ประกาศผลสอบคั ดเลื อกรอบแรกและรายงานตั ว ในวั น ที่ ๑๖ เม.ย. - ๑๙ เม.ย.๖๓
ทางเว็บไซต์ www.rtaf-recruit.com
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การสอบคัดเลือกรอบสองและการประกาศผลสอบ
ผู้ ผ่ า นการสอบคั ด เลื อ กรอบแรกเท่ า นั้ น จึ งจะมี สิ ท ธิ์ เข้ า สอบคั ด เลื อ กรอบสอง ทั้ ง นี้ จ ะต้ อ ง
เข้ารับการสอบคัดเลือกรอบสองครบทุกขั้นตอน หากไม่ดาเนินการตามที่กาหนดไม่ว่าขั้นตอนใด ถือว่าไม่ผ่าน
การสอบคัดเลือก
๑. การสอบสัมภาษณ์
๑.๑ กาหนดสอบในวันอังคารที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ รายละเอียดแจ้งพร้อมการประกาศผลสอบคัดเลือกรอบแรก
๑.๒ การสอบสัมภาษณ์เป็นการสอบเพื่อพิจารณาคุณลักษณะส่วนบุคคล ความเหมาะสม
กับการปฏิบัติหน้าที่ในการรับราชการทหาร โดยมีเกณฑ์การพิจารณาคุณลักษณะในการสอบ ดังนี้
๑.๒.๑ ลักษณะทางกายภาพ, บุคลิกภาพที่เหมาะสม
๒๐ คะแนน
กับการปฏิบัติหน้าที่ในการรับราชการทหารและท่วงทีวาจา
๑.๒.๒ ปฏิภาณไหวพริบ
๒๐ คะแนน
๑.๒.๓ การใช้ความรู้และความรอบรู้
๒๐ คะแนน
๒๐ คะแนน
๑.๒.๔ ระบบวิธีคิด เป้าหมายในการมองคุณค่าตัวเอง
๑.๒.๕ ความจงรักภักดีต่อสถาบัน ค่านิยม ทัศนคติต่อวิชาชีพทหาร ๒๐ คะแนน
และการควบคุมอารมณ์
๑.๓ ผู้เข้าสอบต้องได้คะแนนสอบสัมภาษณ์ในแต่ละด้านไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ (๑๒ คะแนน)
และได้คะแนนรวมไม่ต่ากว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) จึงจะถือว่าผู้นั้นผ่านเกณฑ์การสอบสัมภาษณ์
๒. การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
๒.๑ กาหนดทดสอบในวันศุกร์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์)
รายละเอียดแจ้งพร้อมการประกาศผลสอบคัดเลือกรอบแรก
๒.๒ การทดสอบใช้เกณฑ์น้าหนักคะแนน ลุกนั่ง : ดันพื้น : วิ่ง ๑,๐๐๐ เมตร = ๒๐ : ๒๐ : ๖๐
รายละเอียดและเกณฑ์การให้คะแนนการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
๒.๒.๑ ลุกนั่ง (SIT-UP) ภายใน ๑ นาที
จานวนครั้งที่ปฏิบัติได้ใน ๑ นาที

ลุกนั่ง
เพศ
ชาย
หญิง

น้าหนักคะแนน = ๒๐

(ครั้ง/นาที)

อายุ

๕๐ คะแนน

๔๐ คะแนน

๓๐ คะแนน

๒๐ คะแนน

๑๐ คะแนน

๑๘ - ๒๙

๔๕ ขึ้นไป

๔๑ - ๔๔

๓๒ - ๔๐

๒๘ - ๓๑

๒๐ - ๒๗

๓๐ - ๓๕

๔๓ ขึ้นไป

๓๘ - ๔๒

๒๙ - ๓๗

๒๔ - ๒๘

๑๕ - ๒๓

๑๘ - ๒๙

๓๒ ขึ้นไป

๓๐ - ๓๑

๒๕ - ๒๙

๒๓ - ๒๔

๑๙ - ๒๒

๓๐ - ๓๕

๓๐ ขึ้นไป

๒๖ - ๒๙

๑๗ - ๒๕

๑๓ - ๑๖

๕ - ๑๒

๒.๒.๒ การดันพื้น ...

-๒๒.๒.๒ การดันพื้น (PUSH-UP) ภายใน ๑ นาที
จานวนครั้งที่ปฏิบัติได้ใน ๑ นาที

ดันพื้น
เพศ
ชาย
หญิง

น้าหนักคะแนน = ๒๐

(ครั้ง/นาที)

อายุ

๕๐ คะแนน

๔๐ คะแนน

๓๐ คะแนน

๒๐ คะแนน

๑๐ คะแนน

๑๘ - ๒๙

๔๖ ขึ้นไป

๔๑ - ๔๕

๓๐ - ๔๐

๒๕ - ๒๙

๑๕ - ๒๔

๓๐ - ๓๕

๔๑ ขึ้นไป

๓๖ - ๔๐

๒๕ - ๓๕

๒๐ - ๒๔

๑๐ - ๑๙

๑๘ - ๓๕

๒๘ ขึ้นไป

๒๔ - ๒๗

๑๗ - ๒๓

๑๓ - ๑๖

๖ - ๑๒

๒.๒.๓ วิ่งระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร
วิ่ง
๑,๐๐๐ เมตร
เพศ
ชาย
หญิง

จานวนเวลาที่ปฏิบัติได้เป็นนาทีและวินาที (นาที/วินาที)

น้าหนักคะแนน = ๖๐

อายุ

๕๐ คะแนน

๔๐ คะแนน

๓๐ คะแนน

๒๐ คะแนน

๑๐ คะแนน

๑๘ - ๒๙

ต่ากว่า ๔.๓๑

๔.๓๑ - ๔.๖๕

๔.๖๖ - ๕.๐๙

๕.๑๐ - ๕.๔๐

๕.๔๑ - ๕.๘๕

๓๐ - ๓๕

ต่ากว่า ๕.๓๑

๕.๓๑ - ๕.๗๐

๕.๗๑ - ๖.๐๐

๖.๐๑ - ๖.๓๐

๖.๓๑ - ๖.๖๘

๑๘ - ๒๙

ต่ากว่า ๖.๓๓

๖.๓๓ - ๖.๘๕

๖.๘๖ - ๗.๓๖

๗.๓๗ - ๗.๘๔

๗.๘๕ - ๘.๓๕

๓๐ - ๓๕

ต่ากว่า ๖.๕๑

๖.๕๑ - ๗.๐๗

๗.๐๘ - ๗.๖๓

๗.๖๔ - ๘.๑๙

๘.๒๐ - ๘.๗๕

๓. การทดสอบภาคปฏิบัติ เป็นการทดสอบทักษะ ความสามารถและคุณ ลักษณะเฉพาะ
แต่ละตาแหน่ง โดยมีรายละเอียดการสอบ ดังนี้
๓.๑ ระเบียบการปฏิบัติในการเข้าสอบ แต่งกายด้วยชุดปฏิบัติงาน
๓.๒ การทดสอบภาคปฏิบัติ รหัสตาแหน่ง ๑๐๓๑๙๙, ๑๐๓๓๙๙
๓.๒.๑ กาหนดการสอบ ระหว่างวัน จัน ทร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันศุกร์ที่
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ กรมเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื ่อ สารทหารอากาศ รายละเอี ย ดแจ้ ง
พร้อมการประกาศผลสอบคัดเลือกรอบแรก
๓.๒.๒ เนื้อหาการสอบปฏิบัติ ๑๐๐ คะแนน ดังนี้
ลาดับ
รายละเอียดการทดสอบ
คะแนน หมายเหตุ
๑ การใช้งานโปรแกรมสานักงาน
๘๐
๒ การใช้งาน Kali Linux เพื่อประเมินความปลอดภัยทางไซเบอร์เบื้องต้น
๒๐
รวม
๑๐๐
๔. ระเบียบ...

-๓๔. ระเบียบการปฏิบัติในการเข้าสอบ
๔.๑ ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรกที่ มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกรอบสอง จะต้องนาบัตร
ประจาตัวข้าราชการกลาโหมไปแสดงด้วยทุกครั้ง
๔.๒ ผู้เข้าสอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ แต่งกายด้วยชุดปฏิบัติงาน
๔.๓ ผู้เข้าทดสอบสมรรถภาพร่างกาย แต่งกายด้วยชุดกีฬาที่เหมาะสม
๕. การประกาศผลสอบคัดเลือกรอบสุดท้าย ในวันอังคารที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ทางเว็บไซต์
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เกณฑ์ตัดสินการสอบคัดเลือกรอบแรกและรอบสอง
๑. การสอบคัดเลือกรอบแรก
๑.๑ รหัสตาแหน่งที่ไม่มีการสอบปฏิบัติในการสอบคัดเลือกรอบแรก ผู้ผ่านเกณฑ์ตัดสิน
ต้องได้คะแนนสอบวิชาการไม่ต่ากว่าร้ อยละ ๖๐
๑.๒ การประกาศผลสอบคัดเลือกรอบแรก จะประกาศผลสอบคัดเลือกโดยเรียงตาม
หมายเลขสมัครสอบ และคัดเลือกผู้ผ่ านเกณฑ์การสอบคัดเลื อกไว้จานวนไม่เกิน ๓ เท่าของอัตราที่เปิดรับ
ยกเว้นรหัสตาแหน่งที่คณะกรรมการมีมติเป็นอย่างอื่น กรณีรหัสตาแหน่งที่มีผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกตาม
ข้อ ๑.๑ ไม่ครบตามจานวน คณะกรรมการจะพิจารณาจากผู้ที่สอบได้คะแนนจากมากไปหาน้อย
๒. การสอบคัดเลือกรอบสอง
๒.๑ รหัส ตาแหน่งที่ไม่มีการสอบปฏิบัติ กาหนดนาหนักคะแนนสอบ สอบวิช าการ :
สอบสัมภาษณ์ : ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย เป็น ๓๐ : ๖๐ : ๑๐
๒.๒ รหัสตาแหน่งที่มีการสอบปฏิบัติในการสอบคัดเลือกรอบสอง กาหนดนาหนักคะแนนสอบ
สอบวิชาการ : สอบปฏิบัติ : สอบสัมภาษณ์ : ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย เป็น ๓๐ : ๓๐ : ๓๐ : ๑๐
๒.๓ การประกาศผลสอบคัดเลือกรอบสุดท้าย
๒.๓.๑ รหัสตาแหน่งที่ไม่มีการสอบปฏิบัติ ประกาศโดยเรียงลาดับผู้ผ่านการสอบ
คัดเลือกตามผลคะแนนรวมสอบคัดเลือกรอบสองจากมากไปหาน้อย กรณีมีคะแนนรวมเท่ากัน ให้พิจารณาผู้ที่
สอบได้คะแนนสอบสัมภาษณ์มากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลาดับที่สูงกว่า หากยังมีคะแนนเท่ากันอีก ให้พิจารณาผู้ที่
สอบได้คะแนนสอบวิชาการมากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลาดับที่สูงกว่า
๒.๓.๒ รหั สต าแหน่ งที่ มี การสอบปฏิ บั ติ ประกาศโดยเรีย งล าดั บ ผู้ ผ่ านการสอบ
คั ด เลื อ กตามผลคะแนนรวมสอบคั ด เลื อ กรอบสองจากมากไปหาน้ อ ย กรณี มี ค ะแนนรวมเท่ า กั น
ให้ พิ จ ารณาผู้ ที่ ส อบได้ ค ะแนนสอบปฏิ บั ติ ม ากกว่ าเป็ น ผู้ ที่ อ ยู่ ในล าดั บ ที่ สู ง กว่ า หากมี ค ะแนนเท่ ากั น อี ก
ให้พิจารณาผู้ที่สอบได้คะแนนสอบสัมภาษณ์มากกว่าเป็น ผู้ที่อยู่ในลาดับ ที่สูงกว่า หากยังมีคะแนนเท่ากันอีก
ให้พิจารณาผู้ที่สอบได้ผลคะแนนรวมสอบคัดเลือกรอบแรกมากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลาดับทีส่ ูงกว่า
๒.๓.๓ การประกาศผลสอบคัดเลือกรอบสุดท้าย จะประกาศผู้สอบผ่านการคัดเลือก
ตัว จริงและตัว สารอง โดยขึนบัญ ชีตัว สารองเป็นจานวน ๑ เท่าของอัตราที่เปิดรับ ยกเว้นในบางตาแหน่ง
ทีค่ ณะกรรมการมีมติเป็นอย่างอื่น
๒.๔ ผู้ที่สอบผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรกแต่ขาดสอบรอบสอง ไม่ว่าขันตอนใดขันตอน
หนึ่ง หรือสอบไม่ผ่านเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่กาหนด จะถือว่าสอบไม่ผ่านการสอบคัดเลือกรอบสุดท้าย
------------------------------------------------

เอกสารประกอบการสมัครสอบคัดเลือก น.ประทวน เลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร
โควตา น.ประทวน ที่ใช้คุณวุฒิปริญญาตรี ปรับเป็น น.สัญญาบัตร ประจาปีงบประมาณ ๖๔
๑. ใบสมัครสอบคัดเลือก
๒. สาเนาประวัติรับราชการที่แสดงผลการบันทึกคุณวุฒิการศึกษา
๓. สาเนาใบปริญญาบัตร และสาเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษารายวิชา (ฉบับแปลภาษาไทย)
๔. กรณีที่ชื่อคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบคัดเลื อก น.ประทวน ฯ ไม่ตรงตามที่กาหนด ให้ผู้สมัครสอบคัดเลือก น.ประทวน ฯ
ด าเนิ น การตรวจสอบจากระบบ รั บ รองคุ ณ วุ ฒิ ของส านั ก งานคณ ะกรรมการข้ า ราชการพลเรื อ น (ก.พ .)
ที่ http://e-accreditation.ocsc.go.th และพิมพ์ผลการรับรองคุณวุฒิประกอบการสมัครสอบคัดเลือก น.ประทวน ฯ ด้วย
------------------------------------------------

ใบสมัครสอบคัดเลือก น.ประทวน เลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร
โควตา น.ประทวน ที่ใช้คุณวุฒิปริญญาตรีปรับเป็น น.สัญญาบัตร ประจาปีงบประมาณ ๖๔
------------------------หน่วย...............................................
วันที่...........เดือน.................................พ.ศ.....................
๑. ยศ,ชื่อ - สกุล...........................................……………..................................……………....................................
๒. เกิดวันที่………เดือน……………………..พ.ศ…………………อายุ………….ปี (พ.ศ.๒๕๖๓ - ปี พ.ศ.ที่เกิด)
๓. ตาแหน่งปัจจุบัน………………………………….....................…..………………........................................................
๔. ประวัติการรับราชการ
๔.๑ บรรจุเข้ารับราชการ ตั้งแต่…………….………… ตามคาสั่ง ทอ.ที่……..………...…….ลง…..………………...
รวมเวลารับราชการ………….ปี (ไม่น้อยกว่า ๕ ปี นับถึง ๑ ต.ค.๖๓)
๔.๒ สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา……………........…………………..........…….......……….….......
จากสถาบัน..........................................................คะแนนเฉลี่ยสะสม.................................เมื่อ……….……....……….....………...
และสาเร็จการศึกษามาแล้ว..............................ปี (ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่สาเร็จการศึกษาถึงวันที่ ๑ ต.ค.๖๓)
พร้อมนี้ได้แนบสาเนาคุณวุฒิการศึกษา (ที่แสดงคะแนนสะสมเฉลี่ย) และสาเนาประวัติรับราชการที่แสดงผลการบันทึก
คุณวุฒิการศึกษา มาด้วยแล้ว
๔.๓ มี ค ะแนนการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานตามแนวคิ ด สมรรถนะก าลั งพล ทอ.ในรอบ ต.ค.๖๒
(๑ เม.ย. - ๓๐ ก.ย.๖๒) ได้คะแนนร้อยละ........................(ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๗๕)
๕. ข้าพเจ้าขอสมัครสอบในคุณวุฒิปริญญาตรี (ทาเครื่องหมาย ในช่องว่าง เพียงช่องเดียวเท่านัน้ )
สมัคร

รหัสตาแหน่ง
๑๐๑๓๙๙
๑๐๒๓๙๙

๑๐๓๑๙๙

๑๐๓๓๙๙

๑๐๔๓๙๙

คุณวุฒิ
ปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางวิศวกรรมเครื่องกล
ปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางวิศวกรรมโยธา,
วิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง, การจัดการก่อสร้าง,
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ปริญญาตรี ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, ทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์,
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์, ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปริญญาตรี ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, ทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์,
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์, ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี หรือในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
ทางการบัญชี, ทางการธนาคารและการเงิน, ทางการบัญชีการเงิน,
ทางการบัญชีบริหาร, ทางระบบสารสนเทศทางการบัญชี

คะแนน
เฉลี่ย
สะสม
๒.๒๐
๒.๒๐

เพศ

จานวน

ช/ญ
ช/ญ

๑ อัตรา
๑ อัตรา

๒.๘๐

ช

๕ อัตรา

๒.๘๐

ช/ญ

๓ อัตรา

๒.๒๐

ช/ญ

๖ อัตรา

รหัสตาแหน่ง ...

-๒สมัคร

รหัสตาแหน่ง

๑๐๕๑๙๙

๑๐๕๓๙๙

๑๐๖๑๙๙
๑๐๖๓๙๙

คุณวุฒิ

ปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์, รัฐศาสตร์, บริหารรัฐกิจ, บริหารธุรกิจ,
คอมพิวเตอร์, คณิตศาสตร์และสถิติ หรือในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึง่
ทางการศึกษา, ทางคอมพิวเตอร์, ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์,
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ, ทางสถิติ, ทางสถิตปิ ระยุกต์, ทางมนุษยศาสตร์,
ทางมานุษยวิทยา, ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์, รัฐศาสตร์, บริหารรัฐกิจ, บริหารธุรกิจ,
คอมพิวเตอร์, คณิตศาสตร์และสถิติ หรือในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึง่
ทางการศึกษา, ทางคอมพิวเตอร์, ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์,
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ, ทางสถิติ, ทางสถิตปิ ระยุกต์, ทางมนุษยศาสตร์,
ทางมานุษยวิทยา, ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ปริญญาตรี ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ปริญญาตรี ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

คะแนน
เฉลี่ย
สะสม
๒.๒๐

เพศ

จานวน

ช

๖ อัตรา

๒.๒๐

ช/ญ

๓ อัตรา

๒.๒๐
๒.๒๐

ช
ช/ญ

๑ อัตรา
๒ อัตรา

๖. ข้า พเจ้ า ไม่เป็น ผู้ไม่ได้รั บ การเลื่ อ นชั้น เงินเดือ นกรณีกระทาความผิ ด (งดบาเหน็จ ) ครั้ง ใดครั้งหนึ่ง
ในระยะเวลา ๓ ปีย้อนหลัง (เม.ย.๖๐ - ต.ค.๖๒) ทั้งนี้ รวมถึงกรณีที่ได้กระทาความผิดก่อนวันประกาศผลสอบขั้นสุดท้าย
แล้วถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนจนได้ข้อยุติโดยมีคาสั่งลงทัณฑ์ ซึ่งการลงทัณฑ์นั้นมีผลให้ไม่ได้รับการเลื่อนชั้นเงินเดือน
กรณีกระทาความผิด (ถูกงดบาเหน็ จรอบ เม.ย.๖๓ หรือรอบ ต.ค.๖๓ แต่ยังไม่ได้ดาเนินการออกคาสั่ง) ให้ถือว่าผู้นั้น
มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนที่จะเป็นผู้สมัครสอบ และรับรองว่าเอกสารที่แนบเป็นเอกสารที่ทางราชการออกให้จริง หากปรากฏ
ในภายหลังว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติดังกล่าวไม่เป็นไปตามที่กาหนดไว้ข้างต้น ข้าพเจ้ายินยอมให้ตัดสิทธิ์ในการสอบ ครั้งนี้
(ลงชื่อ).........................…….…........................ผู้สมัคร
โทร.(ที่ทางาน) .........................../โทร.(มือถือ)...................................
๗. ตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานการสมัครตามที่ผู้สมัครแจ้งไว้ในใบสมัครแล้ว ขอรับรองว่าถูกต้อง
(ลงชื่อ)..............................…….……………….(นายทหารกาลังพลหน่วย)
(ตาแหน่ง)........................................................
............../................/..........
๘. ความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชา (หน.นขต.ทอ.)
...........................................……………………......…....…………………..................................................................................
...........................................……………………......…....………………….................................................……………….….……..
(ลงชื่อ)............................................................
(ตาแหน่ง)............................................................
.............../................/..........

(เฉพำะ กพ.หน่วย)
บัญชีสรุปรำยละเอียดผูส้ มัครสอบคัดเลือก น.ประทวน เลือ่ นฐำะเป็น น.สัญญำบัตร
โควตำ น.ประทวนที่ใช้คุณวุฒิปริญญำตรี ปรับเป็น น.สัญญำบัตร ประจำปีงบประมำณ ๖๔
หน่วย..........กพ.ทอ...................

ลำดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

หมำยเลขประจำตัว
ข้ำรำชกำร (๑๐ หลัก)
๑๒๓๔๕๖๗๘๙๑

ยศ ชื่อ - สกุล
พ.อ.ท.ปกป้อง รักฟ้ำ

อำยุ
๓๒

สถำบัน

ชื่อคุณวุฒิ

สำขำวิชำ

มหำวิทยำลัยวันดี บริหำรธุรกิจบัณฑิต บริหำรธุรกิจ

สำเร็จกำรศึกษำเมื่อ
๑๖ มิ.ย. ๕๘

คะแนน
ผลกำรประเมิน
อำยุรำชกำร
สะสมเฉลีย่
รอบ ต.ค.๖๒
๒.๘

๙

๘๙.๔๐

รหัสตำแหน่ง
ที่สมัคร
๑๐๕๑๙๙

ตรวจถูกต้อง
ร.อ.
นกพ.หน่วย
ม.ค.๖๓

โทรมือถือ

โทรที่ทำงำน

๐๘๖-๖๖๑๑๕๕๗ ๒-๐๐๓๖

กาหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก น.ประทวน เลือ่ นฐานะเป็น น.สัญญาบัตร
โควตา น.ประทวน ที่ใช้คณ
ุ วุฒิปริญญาตรี ปรับเป็น น.สัญญาบัตร ประจาปีงบประมาณ ๖๔
รายการ
การสมัครสอบคัดเลือก
๑. รับสมัคร

หมายเหตุ

วัน/เวลา

๒. ประกาศรายชื่อและที่นั่งสอบ

วันจันทร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ ถึง
วันศุกร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
(เว้นวันหยุดราชการ)
วันพุธที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓

- สมัครสอบด้วยตนเองผ่านผูบ้ ังคับบัญชาตามลาดับชั้นถึง
หน.นขต.ทอ.
- ส่งให้ คอค.ทอ.ภายใน ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
เว็บไซต์ www.rtaf-recruit.com

การสอบคัดเลือกรอบแรก
๓. สอบวิชาการ

วันจันทร์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๓ ๑๕๐

เว็บไซต์ www.rtaf-recruit.com

๔. ประกาศผลสอบคัดเลือกรอบแรก
พร้อมพิมพ์กาหนดการสอบคัดเลือกรอบสอง

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ ถึง เว็บไซต์ www.rtaf-recruit.com
วันอาทิตย์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๓

การสอบคัดเลือกรอบสอง
๕. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

วันศุกร์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓

- สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์)
- แจ้งรายละเอียดผ่านการรายงานตัวทางอินเทอร์เน็ต

๖. ทดสอบภาคปฏิบัติ

วันจันทร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ ถึง
วันศุกร์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓
เวลา ๐๗.๓๐ น. - ๑๖.๐๐ น.

- เฉพาะรหัสตาแหน่งที่จะต้องทาการทดสอบภาคปฏิบัติ
รายละเอียดตามผนวกการสอบคัดเลือกรอบสองและ
การประกาศผลสอบ
- แจ้งรายละเอียดผ่านการรายงานตัวทางอินเทอร์เน็ต

๗. สอบสัมภาษณ์

วันอังคารที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓

- โรงเรียนนายทหารชั้นผูบ้ ังคับฝูง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
หรือตามที่คณะกรรมการกาหนด
- แจ้งรายละเอียดผ่านการรายงานตัวทางอินเทอร์เน็ต

๘. ประกาศผลสอบคัดเลือกรอบสุดท้าย

วันอังคารที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓

เว็บไซต์ www.rtaf-recruit.com

การส่งสัญญาและเอกสารประกอบการเลื่อนฐานะ
๙. ส่งสัญญาและเอกสารประกอบการเลือ่ นฐานะ วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓

กองการสรรหากาลังพล สานักนโยบายและ
บริหารกาลังพล กรมกาลังพลทหารอากาศ

(ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงกาหนดการ)

