
      
                                                    
 
                 

                     ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ 
                     ศูนย์วิจัยพฒันาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ 
                                  เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 

 _______________ 

                     ด้วย ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ มีความประสงค์    
จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจ้างเป็นพนักงานราชการ จ านวน ๓ อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

   ๑.  ชื่อต าแหน่ง กลุ่มงานตามลักษณะงาน และค่าตอบแทนที่จะได้รับ 
                           กลุ่มงานเทคนิค  ค่าจ้างเดือนละ ๑๑,๒๘๐ บาท และค่าครองชีพพิเศษ เดือนละ ๒,๐๐๐ บาท 
จ านวน ๓ อัตรา ดังนี้ 
  ๑.๑  ต าแหน่ง  ช่างกลโรงงาน  จ านวน  ๑  อัตรา 
  ๑.๒  ต าแหน่ง  ช่างไฟฟ้าอาวุธ  จ านวน  ๑  อัตรา 
  ๑.๓  ต าแหน่ง  ช่างสรรพาวุธ  จ านวน  ๑  อัตรา   

       ๒.  ลักษณะงานและความรับผิดชอบของต าแหน่ง    
   ๒.๑ ต าแหน่ง ช่างกลโรงงาน 
   ๒.๑.๑ ซ่อม สร้าง ดัดแปลง แก้ไข ประกอบ ปรับ ติดตั้ง ปรับแต่ง ตรวจและ
ทดสอบเครื่องกลบางอย่าง ชิ้นส่วนของเครื่องจักรกล ชิ้นส่วนอื่น ๆ และบ ารุงรักษาเครื่องมือต่าง ๆ ประจ าโรงงาน 
ตลอดจนอุปกรณ์และส่วนประกอบที่เก่ียวข้องให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 
   ๒.๑.๒ ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานของวิศวกร 
   ๒.๑.๓ จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้ 
   ๒.๑.๔ ปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวกับการช่างกลโรงงาน ภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา 
   ๒.๑.๕ ดูแลและบ ารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
   ๒.๑.๖ ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวกับราชการ หรือตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
  ๒.๒ ต าแหน่ง ช่างไฟฟ้าอาวุธ 
   ๒.๒.๑   ติดตั้ง สร้าง ซ่อม ดัดแปลง แก้ไข ประกอบ ปรับ รื้อถอน ตรวจและทดสอบ
ระบบเครื่องควบคุมการยิง เครื่องวัดและเครื่องลดสนามแม่เหล็กเรือ เครื่องกวาดทุ่นระเบิดอิทธิพล ตามมาตรฐาน
ที่ก าหนด 
   ๒.๒.๒   ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการไฟฟ้าอาวุธ ภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา 
   ๒.๒.๓   ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานของวิศวกรไฟฟ้า 
   ๒.๒.๔  ปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวกับงานช่างไฟฟ้าอาวุธภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา 
   ๒.๒.๕ ดูแลและบ ารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
   ๒.๒.๖ ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวกับราชการ หรือตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

๒.๓  ต าแหน่ง... 
 
 

(ส าเนา) 
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   ๒.๓   ต าแหน่ง ช่างสรรพาวุธ 
                    ๒.๓.๑  ผลิต ซ่อม ดัดแปลง แก้ไข ติดตั้ง ปรับ ประกอบ ปรับแต่ง โยกย้าย 
ช่วยเหลือในการท าลาย ตรวจและทดสอบเกี่ยวกับงานช่างสรรพาวุธ (อาวุธ จรวด กระสุน วั ตถุระเบิด ลูกระเบิด 
อมรภัณฑ์ ยานพาหนะ ทางการยุทธการและสิ่งอุปกรณ์ หรือบริภัณฑ์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับสรรพาวุธ)  
   ๒.๓.๒  ตรวจและทดสอบผลิตภัณฑ์และงานซ่อมเกี่ยวกับงานช่างสรรพาวุธให้เป็นไป
ตามมาตรฐานที่ก าหนด  
 ๒.๓.๓  ท าลายอาวุธ กระสุน และวัตถุระเบิด 
 ๒.๓.๔  ช่วยเหลือในการส ารวจ ออกแบบ เขียนแบบ และประมาณการเกี่ยวกับงาน 
ช่างสรรพาวุธ ตลอดจนนิรภัยโรงงาน 
 ๒.๓.๕  จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้ 
 ๒.๓.๖  ปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวกับงานช่างสรรพาวุธ ภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา 
 ๒.๓.๗  ดูแลและบ ารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 ๒.๓.๘  ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย         

                     ๓.   ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่มีค าสั่งจ้างเป็นพนักงานราชการ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ 

                     ๔.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร 
 ๔.๑  คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้ 
                                 ๔.๑.๑  เป็นผู้มีสัญชาติไทย  
                                 ๔.๑.๒  มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ ์(ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลบด้วยปี พ.ศ.ที่เกิด)   
                                   ๔.๑.๓  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์     
ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
                                   ๔.๑.๔  ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น 
                                   ๔.๑.๕  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่   
ในพรรคการเมือง  
                                   ๔.๑.๖  ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ
หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย ซึ่งออกตามความในมาตรา ๔๑  
แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗         
                                   ๔.๑.๗  ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน                                                                                                                                                

             ๔.๑.๘  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม และไม่เป็นผู้เคย
กระท าทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 
                                 ๔.๑.๙  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 ๔.๑.๑๐  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท า
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ                            
                            ๔.๑.๑๑  ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
 

๔.๒  ผู้ขาดคุณสมบัติ... 
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 ๔.๒  ผู้ขาดคุณสมบัติในข้อ ๔.๑.๔ และ ๔.๑.๕ อนุโลมให้สมัครได้ แต่หากผ่านการ
เลือกสรรจะต้องลาออกจากต าแหน่งดังกล่าวก่อนท าสัญญาจ้าง  
 ๔.๓  คุณสมบัติเฉพาะ รายละเอียดตามผนวก ก  

                ๕. การสมัคร ประกาศรับสมัคร  
                     ๕.๑  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
                              สมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้ งแต่ วันจันทร์ที่  ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ถึง  
วันศุกร์ที่  ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๕.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) ที่แผนกก าลังพล  
กองบังคับการ ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ สามารถติดต่อสอบถาม 
ได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๓๔ ๘๙๖๙ หรือ ๐ ๒๕๓๔ ๘๙๗๕  
  ๕.๒   เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร (ฉบับจริงพร้อมส าเนา จ านวน ๑ ชุด) ดังนี้  
 ๕.๒.๑  รูปถ่ายสีครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ถ่ายมาแล้ว                  
ไม่เกิน ๓ เดือน ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว จ านวน ๒ รูป   
 ๕.๒.๒  ประกาศนียบัตรหรือระเบียนแสดงผลการศึกษาครบหลักสูตร หรือ หนังสือ
รับรองของสถานศึกษาที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิ การศึกษาตรงกับต าแหน่งที่ รับสมัคร (ในกรณียังไม่ได้ รับ
ประกาศนียบัตรหรือระเบียนแสดงผลการศึกษา) ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคล ซึ่งมิได้ผ่าน       
การเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นกาลเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ความสามารถ และทักษะในงาน                             
ที่จะปฏิบัติไม่ต่ ากว่า ๕ ปี (โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน และมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่า ปวช.หรือเทียบเท่า) 

   ๕.๒.๓  บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัคร 
                             ๕.๒.๔  ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร           
  ๕.๒.๕  หลักฐานการรับราชการทหาร กรณีเป็นผู้สมัครชาย (แบบ สด.๓, สด.๘,            
สด.๙ หรือ สด.๔๓) 
  ๕.๒.๖  หลักฐานอ่ืน เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ใบส าคัญการสมรส (ในกรณี  
ชื่อ- นามสกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการสมัครอ่ืน) 
                             หมายเหตุ  หากหลักฐานไม่ครบถ้วน ไม่มีสิทธิ์กรอกใบสมัคร 

              ๕.๓   เงื่อนไขการรับสมัคร   
                       ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง  

ว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด   
อันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่ก าหนดไว้ อันมีผลท าให้
ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการเลือกสรรในครั้งนี้  ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้   
เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น  

                 ๖.   หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร  
 ผู้สมัครจะต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์      
และวิธีการเลือกสรรที่ก าหนด รายละเอียดตามผนวก ข 

 

๗.  เกณฑ์... 
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 ๗.   เกณฑ์การตัดสิน 
  ๗.๑  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ที่สอบ 
ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐  
                       ๗.๒  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ ได้คะแนนในการประเมิน
สมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 

                 ๘.   การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ก าหนดวัน เวลา และ
สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 

                     ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ จะประกาศรายชื่อ  
ผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่  ๑ ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ  
ในวันจันทร์ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต์ www.rdc.rtaf.mi.th 

                ๙.  ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการเลือกสรรและขอขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
        ๙.๑  ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ผู้ที่สอบได้คะแนนในการ
ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ไม่ต่ าว่าร้อยละ ๖๐ ตามหมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร 
    ๙.๒  ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ จะประกาศ
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เรียงตามล าดับคะแนน โดยส ารองผู้ที่ผ่านเกณฑ์ตามล าดับคะแนนไว้ไม่น้อยกว่า ๒ เท่า
ของจ านวนที่เปิดรับ ในกรณีที่คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนสอบสัมภาษณ์มากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าว ให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อครบก าหนด ๒ ปี นับแต่วันที่ประกาศบัญชีรายชื่อ หรือ
นับแต่วันประกาศรับสมัครในต าแหน่งเดียวกันนี้ใหม่ แล้วแต่กรณี           

 ๑๐.  การจัดท าสัญญาจ้าง               
                   การจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้ ตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้ที่ผ่านการ

เลือกสรร 
  

              ประกาศ    ณ    วันที่     ๑๒     มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๔ 

 

      (ลงชื่อ)  พลอากาศโท สุพิจจารณ์  ธรรมวาทะเสรี 
                               (สุพิจจารณ์  ธรรมวาทะเสรี)  

       ประธานคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ 
                                     ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ 
dารแจกจ่าย 

-  นขต.ทอ., นขต.ศวอ.ทอ. 
ส าเนาถูกต้อง 

 (ลงชื่อ) น.ท.สุรินทร์  พวงย้อย 
               (สุรินทร์  พวงย้อย) 
            หน.ผกพ.บก.ศวอ.ทอ. 
                     ๑๒  มี.ค.๖๔ 

http://www.rdc.rtaf.mi.th/


 
ผนวก ก 

                                            รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
 

ล าดับ ต าแหน่งพนักงานราชการ กลุ่มงาน เพศ คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
๑. ช่างกลโรงงาน   

(๑ ต าแหน่ง) 
 
 
 
 
 
 

เทคนิค ชาย/
หญิง 

ปวช. สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานช่างกล
โรงงาน ช่างซ่อมบ ารุงเครื่องจักรกล ในกรณีที่เป็น
งานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคล ซึ่งมิได้ผ่านการ
เรียนการสอนในสถาบัน การศึกษาใดเป็นการเฉพาะ 
ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ ความสามารถ และทักษะ            
ในงานที่จะปฏิบัติ ไม่ต่ ากว่า ๕ ปี (มีหนังสือรับรอง
การปฏิบั ติ งาน  และมี คุณ วุฒิ ไม่ต่ ากว่ า ปวช .               
หรือเทียบเท่า) 
 

๑. ช่างไฟฟ้าอาวุธ   
(๑ ต าแหน่ง) 
 
 
 
 
 
 

เทคนิค ชาย/
หญิง 

ปวช.สาขาช่างไฟฟ้าก าลั ง ช่ างอิ เล็กทรอนิกส์                   
ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคล          
ซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใด 
เป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ ความสามารถ 
และทั กษะในงานที่ จะปฏิ บั ติ  ไม่ ต่ ากว่ า ๕  ปี                          
(มีหนั งสือรับรองการปฏิบัติ งาน และมีคุณวุฒิ                       
ไม่ต่ ากว่า ปวช.หรือเทียบเท่า) 
 

๑. ช่างสรรพาวุธ  
(๑ ต าแหน่ง) 
 
 
 
 
 
 

เทคนิค ชาย/
หญิง 

ปวช. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์, เคมีอุตสาหกรรม, 
ช่างเชื่อม, ช่างโลหะ และช่างไฟฟ้า หรือเทียบเท่า 
ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคล        
ซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใด
เป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ ความสามารถ 
และทั กษะในงานที่ จะปฏิ บั ติ  ไม่ ต่ ากว่ า ๕  ปี                              
(มีหนั งสือรับรองการปฏิบัติ งาน และมีคุณวุฒิ                        
ไม่ต่ ากว่า ปวช.หรือเทียบเท่า) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผนวก ข 
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

                        ------------- 
ลักษณะงาน     
 ๑. ซ่อม สร้าง ดัดแปลง แก้ไข ประกอบ ปรับ ติดตั้ง ปรับแต่ง ตรวจและทดสอบเครื่องกล
บางอย่าง ชิ้นส่วนของเครื่องจักรกล ชิ้นส่วนอ่ืน ๆ และบ ารุงรักษาเครื่องมือต่าง ๆ ประจ าโรงงาน ตลอดจน
อุปกรณ์และส่วนประกอบที่เก่ียวข้องให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 
 ๒. ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานของวิศวกร 
 ๓. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้ 
 ๔. ปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวกับการช่างกลโรงงาน ภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา 
 ๕. ดูแลและบ ารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 ๖. ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวกับราชการ หรือตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันที่มีค าสั่งจ้างเป็นพนักงานราชการ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ 
กลุ่มงาน   เทคนิค 
ต าแหน่ง   ช่างกลโรงงาน จ านวน ๑ อัตรา  (ปฏิบัติงานที่ กสย.ศวอ.ทอ.) 
สมรรถนะ  คะแนนเต็ม  และวิธีการประเมินสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ 
คะแนน

เตม็ 
วิธีการประเมินสมรรถนะ 

 ๑.  ความรู้   
    - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะงาน              
      ช่างกลโรงงาน, ช่างซ่อมบ ารุงเครื่องจักรกล          
   - ความรู้เกี่ยวกับภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ 
   - คณิตศาสตร์เบื้องต้น  
   - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการทหาร สังคม     
     เศรษฐกิจ การเมือง 

      ๔๐ 
       
      ๒๐ 
      ๒๐     
      ๒๐      

          
              
             การสอบข้อเขียน 
 

๒.  ความสามารถหรือทักษะเฉพาะต าแหน่ง   

     สอบปฏิบัติ ตามต าแหน่ง  ๑๐๐ การสอบปฏิบัติ 

๓.  คุณสมบัติส่วนบุคคล 
     - บุคลิกลักษณะ  
     - การใช้ความรู้ 
     - ท่วงทีวาจา 
     - ปฏิภาณไหวพริบ 
     - ความรู้ทั่วไป 

 
๒๐ 
๒๐ 
๒๐ 
๒๐ 
๒๐ 

 
 
 

การสอบสัมภาษณ์ 

รวม ๓๐๐  

 
 
 
 
 



ผนวก ข 
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

                        ------------- 
ลักษณะงาน     
 ๑.  ติดตั้ง สร้าง ซ่อม ดัดแปลง แก้ไข ประกอบ ปรับ รื้อถอน ตรวจและทดสอบระบบเครื่อง
ควบคุมการยิง เครื่องวัดและเครื่องลดสนามแม่เหล็กเรือ เครื่องกวาดทุ่นระเบิดอิทธิพล ตามมาตรฐานที่ก าหนด 
 ๒.  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกากรไฟฟ้าอาวุธ ภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา 
 ๓.  ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานของวิศวกรไฟฟ้า 
 ๔.   ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวกับงานช่างไฟฟ้าอาวุธภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา 
 ๕.  ดูแลและบ ารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 ๖.  ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวกับราชการ หรือตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันที่มีค าสั่งจ้างเป็นพนักงานราชการ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ 
กลุ่มงาน   เทคนิค 
ต าแหน่ง   ช่างไฟฟ้าอาวุธ  จ านวน ๑ อัตรา  (ปฏิบัติงานที่ กสย.ศวอ.ทอ.) 
สมรรถนะ  คะแนนเต็ม  และวิธีการประเมินสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมินสมรรถนะ 

 ๑.  ความรู้   

      - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิชาไฟฟ้าก าลัง              
        ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างกลโรงงาน          
      - ความรู้เกี่ยวกับภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ 
      - คณิตศาสตร์เบื้องต้น  
      - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการทหาร สังคม     
        เศรษฐกิจ การเมือง 

      ๔๐ 
       
      ๒๐ 
      ๒๐     
      ๒๐      

          
              
             การสอบข้อเขียน 
 

๒.  ความสามารถหรือทักษะเฉพาะต าแหน่ง   

     สอบปฏิบัติ ตามต าแหน่ง  ๑๐๐ การสอบปฏิบัติ 

๓.  คุณสมบัติส่วนบุคคล 
     - บุคลิกลักษณะ  
     - การใช้ความรู้ 
     - ท่วงทีวาจา 
     - ปฏิภาณไหวพริบ 
     - ความรู้ทั่วไป 

 
๒๐ 
๒๐ 
๒๐ 
๒๐ 
๒๐ 

 
 
 

การสอบสัมภาษณ์ 

รวม ๓๐๐  

 
 
 
 
 
 



ผนวก ข 
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

                        ------------- 
ลักษณะงาน     
            ๑.  ผลิต ซ่อม ดัดแปลง แก้ไข ติดตั้ง ปรับ ประกอบ ปรับแต่ง โยกย้าย ช่วยเหลือในการท าลาย 
ตรวจและทดสอบเกี่ยวกับงานช่างสรรพาวุธ (อาวุธ จรวด กระสุน วัตถุระเบิด ลูกระเบิด อมรภัณฑ์ ยานพาหนะ 
ทางการยุทธการและสิ่งอุปกรณ์ หรือบริภัณฑ์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับสรรพาวุธ)  
        ๒.  ตรวจและทดสอบผลิตภัณฑ์และงานซ่อมเกี่ยวกับงานช่างสรรพาวุธให้เป็นไปตามมาตรฐาน                 
ที่ก าหนด  
  ๓.  ท าลายอาวุธ กระสุน และวัตถุระเบิด 
  ๔.  ช่วยเหลือในการส ารวจ ออกแบบ เขียนแบบ และประมาณการเกี่ยวกับงานช่างสรรพาวุธ 
ตลอดจนนิรภัยโรงงาน 
  ๕.  จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้ 
  ๖.  ปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวกับงานช่างสรรพาวุธ ภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา 
  ๗.  ดูแลและบ ารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  ๘.  ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย     

ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันที่มีค าสั่งจ้างเป็นพนักงานราชการ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ 
กลุ่มงาน   เทคนิค 
ต าแหน่ง   ช่างสรรพาวุธ จ านวน ๑ อัตรา  (ปฏิบัติงานที่ กสย.ศวอ.ทอ.) 
สมรรถนะ  คะแนนเต็ม  และวิธีการประเมินสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมินสมรรถนะ 

 ๑.  ความรู้   
      - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์, 
เคมีอุตสาหกรรม, ช่างเชื่อม, ช่างโลหะ และช่าง
ไฟฟ้า          
      - ความรู้เกี่ยวกับภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ 
      - คณิตศาสตร์เบื้องต้น  
      - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการทหาร สังคม     
        เศรษฐกิจ การเมือง 

      ๔๐ 
       
 
      ๒๐ 
      ๒๐ 
      ๒๐          

          
              
             การสอบข้อเขียน 
 

๒.  ความสามารถหรือทักษะเฉพาะต าแหน่ง   

     สอบปฏิบัติ ตามต าแหน่ง  ๑๐๐ การสอบปฏิบัติ 

๓.  คุณสมบัติส่วนบุคคล 
     - บุคลิกลักษณะ  
     - การใช้ความรู้ 
     - ท่วงทีวาจา 
     - ปฏิภาณไหวพริบ 
     - ความรู้ทั่วไป 

 
๒๐ 
๒๐ 
๒๐ 
๒๐ 
๒๐ 

 
 
 

การสอบสัมภาษณ์ 

รวม ๓๐๐  



 
 

ก ำหนดกำรรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำร สังกัด ศวอ.ทอ. 
-------------------- 

 
ตั้งแตว่ันศุกร์ที่ ๑๒ มี.ค.๖๔       - ประกาศรับสมัคร 

วันจันทร์ที่ ๒๙ มี.ค.๖๔ - วันศุกรท์ี่ ๒๓ เม.ย.๖๔         - รับสมัคร ที่ ผกพ.บก.ศวอ.ทอ. 
๐๙๐๐ – ๑๕๓๐ (เว้นวันหยดุราชการ)  

วันจันทร์ที่ ๒๖ เม.ย.๖๔            - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ประเมินสมรรถนะ                              
                       ครั้งที่ ๑ ที ่www.rdc.rtaf.mi.th                                                     

วันพุธที ่๒๘ เม.ย.๖๔, ๐๙๐๐ - ๑๒๐๐                             - ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑    

วันศุกร์ที่ ๓๐ เม.ย.๖๔                                   - ประกาศผลการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑                        
                                                                                    ที่ www.rdc.rtaf.mi.th                                                                                       

วันจันทร์ที่ ๓ พ.ค.๖๔ และวันพุธที ่๕ พ.ค.๖๔            - รายงานตัว (รอบแรก) 
๐๙๐๐ – ๑๕๓๐                                                         ที่ ผกพ.บก.ศวอ.ทอ. 

วันศุกร์ที่ ๗ พ.ค.๖๔ และวันอังคารที่ ๑๑ พ.ค.๖๔, ๐๙๐๐ – ๑๒๐๐ - ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒          
                                                                                      ที่ สถานที่ปฏิบัติงานจริง 

                      วันพุธที่ ๑๒ พ.ค.๖๔                                          - ประกาศผลการประเมินสมรรถนะ ครั้งที ่๒ 
                                                                                     ที ่www.rdc.rtaf.mi.th                                                                                       

วันพฤหัสบดีที ่๑๓ พ.ค.๖๔ – วันศุกร์ที่ ๑๔ พ.ค.๖๔,           - รายงานตัว (รอบสุดท้าย)  
๐๙๐๐ – ๑๕๓๐                                                                 ที่ ผกพ.บก.ศวอ.ทอ. 

วันอังคารที่ ๑ มิ.ย.๖๔      - บรรจุเป็นพนักงานราชการ 
 
 

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