
 

 

 

 

ค ำส่ังกองทัพอำกำศ 
(เฉพำะ) 

                                                           ท่ี ๒๗๔ 
เรื่อง  แก้ไขค ำส่ัง ทอ.(เฉพำะ) ท่ี.๗๐.ลง ๒๓ ก.พ.๖๔ เรื่อง กำรสอบคัดเลือกนำยทหำรประทวนเล่ือนฐำนะเป็น  
      นำยทหำรสัญญำบัตร โควตำนำยทหำรประทวนท ำหน้ำท่ีในต ำแหน่งนำยทหำรสัญญำบัตร ปีงบประมำณ ๖๕  

 

 เพื่อให้กำรด ำเนินกำรสอบคัดเลือกนำยทหำรประทวนเล่ือนฐำนะเป็นนำยทหำรสัญญำบัตร
โควตำนำยทหำรประทวนท ำหน้ำท่ีในต ำแหน่งนำยทหำรสัญญำบัตร ปีงบประมำณ ๖๕ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
ได้ผลสมควำมมุ่งหมำยของทำงรำชกำร ภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ 
(COVID-19) จึงใหด้ ำเนินกำรดังนี้ 

 ๑. ให้ยกเลิกข้อควำมใน ผนวก ก ประกอบค ำส่ัง ทอ.(เฉพำะ) ท่ี ๑๕๑ ลง ๑๗ มี.ค.๖๓ เรื่อง 
กำรสอบคัดเลือกนำยทหำรประทวนเล่ือนฐำนะเป็นนำยทหำรสัญญำบัตร โควตำนำยทหำรประทวนท ำหน้ำท่ี
ในต ำแหน่งนำยทหำรสัญญำบัตร ปีงบประมำณ ๖๕ ก ำหนดเวลำกำรด ำเนินกำรของหน่วยเกี่ยวข้อง หน้ำ ก - ๙ 
ถึงหน้ำ ก - ๑๑ ข้อ ๕.๓ ถึงข้อ ๕.๕ และข้อ ๖ โดยให้ใช้ข้อควำมต่อไปนี้แทน 
  ๑.๑ “ข้อ ๕.๓ กำรสอบสัมภำษณ์ ให้ด ำเนินกำรดังนี้ 
      ๕.๓.๑ กำรสอบสัมภำษณ์ของ คณอก.สอบสัมภำษณ์ ตำมข้อ ๕.๒.๓.๑ 
ใน ๑ ชุด ให้มีกรรมกำรสอบสัมภำษณ์ จ ำนวน ๓ คน ประกอบด้วย ผู้แทน กพ.ทอ., ผู้แทนหน่วย หน.สำยวิทยำกำร 
และผู้แทนหน่วยเจ้ำของต ำแหน่ง โดยด ำเนินกำรสอบผ่ำนระบบ Video Tele Conference (VTC)  
      ๕.๓.๒ สอบสัมภำษณ์โดยกำรประเมินคุณลักษณะ ๓ ด้ำน ตำมระดับ
กำรแสดงคุณลักษณะ และให้น ำผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนฯ ของแต่ละบุคคล มำใช้ประกอบกำรพิจำรณำ
ควำมเหมำะสมท่ีจะได้รับกำรเล่ือนฐำนะเป็น น.สัญญำบัตร โดยใช้เกณฑ์กำรประเมินและกำรคิดคะแนน  
(ตำมผนวก ข) ดังนี้ 
      ๕.๓.๒.๑ บุคลิกลักษณะและท่วงทีวำจำ ๒๐ คะแนน 
      ๕.๓.๒.๒ กระบวนกำรคิดในกำรแก้ปัญหำ   ๔๐ คะแนน 
                                                                    และกำรพัฒนำงำน                 
      ๕.๓.๒.๓ ควำมรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับหน้ำท่ี        ๔๐ คะแนน 
                      ในต ำแหน่ง น.สัญญำบัตร 
      ๕.๓.๓ กำรสอบสัมภำษณ์ ฯ ตำมข้อ ๕.๓.๒ ให้น ำมำคิดคะแนนกำรสอบ
สัมภำษณ์ โดยก ำหนดน้ ำหนักคะแนนของกรรมกำรสอบสัมภำษณ์เป็นอัตรำส่วน คือ ผู้แทน กพ.ทอ. : ผู้แทนหน่วย
หน.สำยวิทยำกำร : ผู้แทนหน่วยเจ้ำของต ำแหน่ง  = ๓ : ๓ : ๔ (หรือ ๐.๓๐ : ๐.๓๐ : ๐.๔๐)  
 

ตัวอย่ำงเช่น ... 
 
 
 
 

      (ส ำเนำ)                                                  หน่วยรับ 



- ๒ - 
 
ตัวอย่ำงเช่น 

กรรมกำรฯ ผู้แทน กพ.ทอ. 
ผู้แทนหน่วย  

หน.สำยวิทยำกำร 
ผู้แทนหน่วย  

เจ้ำของต ำแหน่ง 
คะแนน

รวม 
คะแนนเต็ม ๕ ด้ำน ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๓๐๐ 
พ.อ.อ.เก่ง ฯ สอบได้ ๘๔ ๘๘ ๙๖ ๒๗๐ 
คิดตำมอัตรำส่วน ๘๔ x ๐.๓๐ = ๒๕.๒๐ ๘๘ x ๐.๓๐ = ๒๖.๔๐ ๙๖ x ๐.๔๐ = ๓๘.๔๐ ๙๐.๐๐ 

      ๕.๓.๔ ให้ คณอก.สอบสัมภำษณ์ ส่งผลคะแนนให้ คณก.ด ำเนินกำร
สอบคัดเลือกขั้นท่ี ๒ ฯ ภำยในระยะเวลำท่ี คณก.ฯ ก ำหนด” 
  ๑.๒ “ข้อ ๕.๔  คณก.ด ำเนินกำรสอบคัดเลือกขั้นท่ี ๒ ฯ รวบรวมผลกำรสอบสัมภำษณ์ 
แล้วส่งให้ คณก.สอบคัดเลือกในแต่ละสำยวิทยำกำร ภำยใน ๗ ก.ย.๖๔” 
  ๑.๓ “ข้อ ๖ กำรประกำศผลกำรสอบขั้นสุดท้ำย เมื่อ คณก.สอบคัดเลือกในแต่ละ 
สำยวิทยำกำร ได้รับผลกำรสอบคัดเลือกขั้นท่ี ๒ จำก คณก.ด ำเนินกำรสอบคัดเลือกขั้นท่ี ๒ ฯ แล้ว ให้ประกำศ 
ผลกำรสอบคัดเลือกเป็นลำยลักษณ์อักษร ภำยใน ๑๐ ก.ย.๖๔ โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้   
     ๖.๑  ให้พิจำรณำผู้ท่ีเลือกต ำแหน่งตำมควำมต้องกำรล ำดับ ๑ ก่อนผู้ท่ีเลือก
ต ำแหน่งตำมควำมต้องกำรล ำดับท่ี ๒ เรียงล ำดับตำมคะแนนโดยให้ผู้ท่ีมีคะแนนรวมมำกท่ีสุดเป็นผู้สอบได้  
และจัดล ำดับส ำรองไว้จ ำนวนไม่เกิน ๒ คน โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
      ๖.๑.๑ คะแนนรวม หมำยถึง คะแนนท่ีมำจำกกำรน ำคะแนนสอบ
ภำควิชำกำร รวมกับคะแนนสอบสัมภำษณ์ โดยก ำหนดน้ ำหนักคะแนนสอบเป็นอัตรำส่วนคือ คะแนนสอบ 
ภำควิชำกำร : คะแนนสอบสัมภำษณ์ = ๑ : ๑ แล้วรวมกับคะแนนเพิ่มพิเศษ (ถ้ำมี)  
ตัวอย่ำงเช่น 

คะแนน 
คะแนน 

ภำควิชำกำร 
คะแนน

สัมภำษณ์ 
คะแนน 

เพิ่มพิเศษ 
คะแนนรวม 

คะแนนเต็ม ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐ ๒๑๐ 
พ.อ.อ.เก่ง ฯ สอบได้ ๘๐ ๙๐ ๗ ๑๗๗ 

      ๖.๑.๒ กรณีท่ีผู้สอบได้มีคะแนนรวมเท่ำกันให้ผู้ท่ีมีคะแนนสอบ 
ภำควิชำกำรมำกกว่ำได้รับกำรพิจำรณำก่อนเป็นล ำดับแรก หำกมีคะแนนสอบภำควิชำกำรเท่ำกันอีก ให้ผู้ท่ีสังกัด 
ในหน่วยท่ีต้ังจังหวัดเดียวกับต ำแหน่งนั้นเป็นผู้ได้รับกำรพิจำรณำเป็นล ำดับถัดไป และหำกยังคงเป็นผู้ท่ีสังกัด 
ในหน่วยที่ต้ังจังหวัดเดียวกันอีก ให้ผู้ท่ีมีอำวุโสทำงทหำรสูงกว่ำได้รับกำรพิจำรณำก่อนผู้มีอำวุโสทำงทหำรน้อยกว่ำ
เป็นล ำดับต่อไป  
      ๖.๑.๓ กรณีเกิดเหตุกำรณ์ท่ีมีผลกระทบต่อกำรสอบสัมภำษณ์ เช่น 
กำรก ำหนดมำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรค COVID-19 ท่ีเพิ่มมำกขึ้น, กำรประกำศวันหยุดรำชกำรเพิ่มเติม
เป็นกรณีพิเศษ หรือเหตุสุดวิสัยต่ำง ๆ เป็นต้น ท ำให้ไม่สำมำรถด ำเนินกำรสอบสัมภำษณ์ได้  ให้ถือว่ำผู้ท่ีมี
คะแนนกำรสอบภำควิชำกำรรวมกับคะแนนเพิ่มพิเศษมำกท่ีสุด จำกกำรสอบคัดเลือกขั้นท่ี ๑ เป็นผู้ได้รับกำรพิจำรณำ
ให้เล่ือนฐำนะเป็น น.สัญญำบัตร ปีงบประมำณ ๖๕ หำกมีคะแนนเท่ำกันใหด้ ำเนินกำรตำมแนวทำงในข้อ ๖.๑.๒  
     ๖.๒ กรณีต ำแหน่งใดไม่มีผู้สอบผ่ำนเกณฑ์กำรคัดเลือก ฯ ให้พิจำรณำบรรจุ
ผู้ท่ีได้คะแนนรวม (คะแนนสอบภำควิชำกำร, คะแนนสอบสัมภำษณ์ และคะแนนเพิ่มพิเศษ (ถ้ำมี)) จำกจ ำนวน
ผู้ท่ีเลือกต ำแหน่งนั้นเป็นล ำดับท่ี ๒ แต่ไม่ได้รับกำรบรรจุในต ำแหน่งท่ีเลือกเป็นล ำดับท่ี ๑  
 

๖.๓  กรณีท่ี... 
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ผนวก ข 
ประกอบค ำส่ัง ทอ.(เฉพำะ) ท่ี ๒๗๔ ลง ๙ ส.ค.๖๔ 

 
ใบแบบการสอบสัมภาษณ์ น.ประทวน เลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร โควตา น.ประทวน ท าหน้าท่ีในต าแหน่ง น.สัญญาบัตร 

              ให้กรรมการสอบสัมภาษณ์ ท าเคร่ืองหมาย/ในช่องคะแนนของระดับการแสดงคุณลักษณะแต่ละด้าน และรวมคะแนนในช่องคะแนนรวมของผู้เข้าสอบ 
    
    
    
  

    
    
    
   

    
    
     

    
    
                      
              …………………………………………. ผู้แทน กพ.ทอ. 

              …………………………………………. ผู้แทนหน่วย หน.สำยวิทยำกำร 

              …………………………………………. ผู้แทนหน่วยเจ้ำของต ำแหน่ง 

ล าดับ ยศ, ชื่อ - สกุล 

บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา 
 

(คะแนน = ระดับ×๔) 

กระบวนการความคิดในการ
แก้ปัญหาและการพัฒนางาน 

(คะแนน = ระดับ×๘) 

ความรู้ที่เก่ียวขอ้งกับหน้าที ่
ในต าแหน่ง น.สัญญาบัตร 

(คะแนน = ระดับ×๘) คะแนนรวม 
(๑๐๐ คะแนน) ระดับการแสดงคุณลักษณะ ระดับการแสดงคุณลักษณะ ระดับการแสดงคุณลักษณะ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑ พ.อ.อ.เก่ง ข้ันเทพ ๔ ๘ ๑๒ ๑๖ ๒๐ ๘ ๑๖ ๒๔ ๓๒ ๔๐ ๘ ๑๖ ๒๔ ๓๒ ๔๐ 
 

๒ พ.อ.อ.กล้ำ เกรียงไกร ๔ ๘ ๑๒ ๑๖ ๒๐ ๘ ๑๖ ๒๔ ๓๒ ๔๐ ๘ ๑๖ ๒๔ ๓๒ ๔๐ 
 

๓ พ.อ.อ.ก้อง กังวำน ๔ ๘ ๑๒ ๑๖ ๒๐ ๘ ๑๖ ๒๔ ๓๒ ๔๐ ๘ ๑๖ ๒๔ ๓๒ ๔๐ 
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