สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
เอกสารแนบท้ายประกาศที่ ปก/บค.ทบ 600/๒๕60 ลงวันที่ 8 มีนาคม ๒๕60

ตาแหน่งที่รับสมัคร คุณวุฒิ สาขาวิชา เงื่อนไขการสมัคร ให้เป็นไปตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
รหัสตาแหน่ง/ ตาแหน่งที่เปิดรับ

อายุ

ไม่เกิน 27 ปี
รหัสตาแหน่งที่ 01 จานวน 48 อัตรา
ตาแหน่ง นักเรียนฝึกหัดควบคุมจราจร (เกิดตัง้ แต่วันที่
1 เมษายน 2533)
ทางอากาศ
ปฏิบัตงิ านด้าน
ควบคุมจราจรทางอากาศ

ผ่านการทดสอบ
ภาษาอังกฤษ (TOEIC)
มีคะแนนไม่ต่ากว่า
๖๕๐ คะแนน
ผลการทดสอบไม่เกิน
๖ เดือน (ตัง้ แต่วันที่
1 ตุลาคม 2559)

คุณวุฒ/ิ
สาขาวิชา

การสอบคัดเลือก

คุณสมบัตเิ พิ่มเติม

- สามารถปฏิบัตงิ านแบบเข้ากะ
ปริญญาตรี ๑. สอบข้อเขียน
และปฏิบัตงิ านต่างจังหวัดได้
- ความรู้พนื้ ฐานคณิตศาสตร์ (ระดับมัธยมศึกษา
ทุกสาขาวิชา
ตอนปลาย)
- ความรู้ความสามารถทั่วไป (Aptitude Test)
- ความรู้พนื้ ฐานทั่วไป (ภูมิศาสตร์กายภาพ ความรู้
ทั่วไป และความรู้เบือ้ งต้นด้านคอมพิวเตอร์)
2. ทดสอบทักษะในการใช้แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์
(Keyboard) โดยจะต้ อ งพิ ม พ์ ภ าษาอั ง กฤษได้
25 ค่า ต่ อ นาที
3. สอบสัมภาษณ์ภาคภาษาอังกฤษ เทียบเคียงเกณฑ์
มาตรฐานขององค์ การการบิ นพลเรือนระหว่างประเทศ
(ICAO) โดยจะต้ องผ่ านเกณฑ์ ค วามสามารถในระดั บ
Operation Level (Level 4)
4. ตรวจร่างกายและจิตวิทยาการบิน
ณ สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ โดยผู้ที่เข้ารับ
การตรวจฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจ
5. สอบสัมภาษณ์ภาคภาษาไทย

หมายเหตุ : 1. ผู้สมัคร 1 ท่านสามารถสมัครได้เพียง 1 ต่าแหน่งเท่านั้น
2. อัตราเงินเดือนหลังบรรจุเป็นพนักงานถาวร ๑๙,๒๕๐ บาท
3. บวท. ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกตรวจสอบเอกสารต้นฉบับในระหว่างการสมัคร/คัดเลือกตามที่เห็นสมควร และหากพบว่าแสดงหลักฐานเท็จ บวท. จะถือว่าการสมัครคัดเลือกในครั้งนีเ้ ป็นโมฆะส่าหรับผูน้ ั้น

หน้า 1 จาก 3

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
เอกสารแนบท้ายประกาศที่ ปก/บค.ทบ 600/๒๕60 ลงวันที่ 8 มีนาคม ๒๕60

รหัสตาแหน่ง/ ตาแหน่งที่เปิดรับ

อายุ

ไม่เกิน ๓๐ ปี
รหัสตาแหน่งที่ 02 จานวน 5 อัตรา
ต าแหน่ ง เจ้ าหน้ าที่ ระบบบริ หารความ (เกิดตัง้ แต่วันที่
ปลอดภั ย หรื อ วิ ศ วกร (ระบบบริ ห าร 1 เมษายน 2530)
ความปลอดภัย)
ปฏิบัตงิ านด้าน
- การประเมิน/เฝ้าระวัง/ตรวจสอบความ
ปลอดภัย/การบริหารข้อมูลความปลอดภัย
และประสานงานหน่วยงานภายนอก
- Safety Management System for
Air Navigation Services
- ตรวจสอบความสามารถในการรักษาระดับ
ความสูงของอากาศยานโดยอุปกรณ์ GPS
Monitoring Unit/ระบบ ADS-B Height
Monitoring System
- วิเคราะห์ความปลอดภัยการบิน
พัฒนาและปรับปรุงระบบความ
ปลอดภัยการบิน Reduced Vertical Separation
Minimum (RVSM) Safety Monitoring for Asia
Region (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก
(www.aerothai.co.th/maar)

ผ่านการทดสอบ
ภาษาอังกฤษ (TOEIC)

คุณวุฒ/ิ
สาขาวิชา

มีคะแนนไม่ต่ากว่า ปริญญาตรี
๖๕๐ คะแนน
ทุกสาขาวิชา
ผลการทดสอบไม่เกิน
๖ เดือน (ตัง้ แต่วันที่
1 ตุลาคม 2559)

การสอบคัดเลือก

คุณสมบัตเิ พิ่มเติม

ห า ก ส่ า เร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า ห รื อ
1. สอบข้อเขียน
- ความรู้พนื้ ฐานคณิตศาสตร์ (ระดับมัธยมศึกษา มีประสบการณ์ในการท่างานอย่างใด
อ ย่ า งห นึ่ งต่ อ ไป นี้ จ ะ พิ จ ารณ า
ตอนปลาย)
เป็นกรณีพิเศษ
- ความรู้ความสามารถทั่วไป (Aptitude Test)
- งานด้านการบิน
- ความรู้พนื้ ฐานทั่วไป (ภูมิศาสตร์กายภาพ ความรู้
- งานด้านระบบบริหาร
ทั่วไป และความรู้เบือ้ งต้นด้านคอมพิวเตอร์)
ความปลอดภัย
- 2. สอบภาคปฏิบัติ
- การประสานงานโดยใช้
- การทดสอบความสามารถในการใช้โปรแกรม
ภาษาอังกฤษด้านการสนทนา
Word Editor, Spreadsheet
โต้ตอบและการเขียน ได้เป็นอย่างดี
- การทดสอบความสามารถในการใช้
- งานด้านการพัฒนา Software
Presentation tool และการน่าเสนองาน
เป็นภาษาอังกฤษ
3. สอบสัมภาษณ์ภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

หมายเหตุ : 1. ผู้สมัคร 1 ท่านสามารถสมัครได้เพียง 1 ต่าแหน่งเท่านั้น
2. อัตราเงินเดือนหลังบรรจุเป็นพนักงานถาวร ๑๙,๒๕๐ บาท
3. บวท. ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกตรวจสอบเอกสารต้นฉบับในระหว่างการสมัคร/คัดเลือกตามที่เห็นสมควร และหากพบว่าแสดงหลักฐานเท็จ บวท. จะถือว่าการสมัครคัดเลือกในครั้งนีเ้ ป็นโมฆะส่าหรับผูน้ ั้น
หน้า 2 จาก 3

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
เอกสารแนบท้ายประกาศที่ ปก/บค.ทบ 600/๒๕60 ลงวันที่ 8 มีนาคม ๒๕60

รหัสตาแหน่ง/ ตาแหน่งที่เปิดรับ

รหัสตาแหน่งที่ 03 จานวน 5 อัตรา
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่แผนภูมิการบิน
ปฏิบัติงานด้าน
- การเขียนแผนภูมิการบิน

อายุ

ผ่านการทดสอบ
ภาษาอังกฤษ
(TOEIC)

คุณวุฒ/ิ
สาขาวิชา

ไม่เกิน 27 ปี
มีคะแนนไม่ต่ากว่า ปริญญาตรี
(เกิดตัง้ แต่วันที่
7๕๐ คะแนน
ทุกสาขาวิชา
1 เมษายน 2533) ผลการทดสอบไม่เกิน
๖ เดือน (ตัง้ แต่วันที่
1 ตุลาคม 2559)

การสอบคัดเลือก

1. สอบข้อเขียน
- ความรู้พนื้ ฐานคณิตศาสตร์ (ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย)
- ความรู้ความสามารถทั่วไป (Aptitude Test)
- ความรู้พนื้ ฐานทั่วไป (ภูมิศาสตร์กายภาพ
ความรู้ทั่วไป และความรู้เบือ้ งต้นด้าน
คอมพิวเตอร์)
2. สอบภาคปฏิบัติ
- การทดสอบความสามารถในการใช้
โปรแกรม AutoCAD
3. สอบสัมภาษณ์ภาคภาษาไทย

คุณสมบัตเิ พิ่มเติม

๑. สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
๒. สามารถปฏิบัตงิ านบนอากาศยาน
ขนาดเล็กได้ ไม่กลัวความสูง
ไม่เมาเครื่องบิน ไม่กลัวที่แคบ
3. มีทักษะในการใช้งานโปรแกรม
- โปรแกรม AutoCAD
- โปรแกรม Spreadsheet
- โปรแกรม Presentation
- โปรแกรม Word Editor

หมายเหตุ : 1. ผู้สมัคร 1 ท่านสามารถสมัครได้เพียง 1 ต่าแหน่งเท่านั้น
2. อัตราเงินเดือนหลังบรรจุเป็นพนักงานถาวร ๑๙,๒๕๐ บาท
3. บวท. ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกตรวจสอบเอกสารต้นฉบับในระหว่างการสมัคร/คัดเลือกตามที่เห็นสมควร และหากพบว่าแสดงหลักฐานเท็จ บวท. จะถือว่าการสมัครคัดเลือกในครั้งนีเ้ ป็นโมฆะส่าหรับผูน้ ั้น

หน้า 3 จาก 3

