
 

  (ส าเนา) 

ประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

ในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
____________________ 

ด้วยกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็น พนักงานราชการ
ประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่ อง หลักเกณฑ์ วิธีการ  
และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.2552 ลงวันที่ 
11 กันยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การก าหนดลักษณะงานและคุณสมบัติ 
เฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 และประกาศคณะกรรมการบริหาร 
พนักงานราชการ เรื่อง การก าหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดกรอบ อัตราก าลัง 
พนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 26 กันยายน 2555 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรร 
เป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

1. ต าแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง จ านวนต าแหน่งว่างครั้งแรก  

1.1 สนามสอบ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  จ านวน  19  อัตรา 

กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ ค่าตอบแทน 19,400 บาท 
หน่วยที่ 1  ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  จ านวน 1 อัตรา 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป  ค่าตอบแทน 18,000 บาท 
หน่วยที่ 2  ต าแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านพ่อบ้าน)  จ านวน 3 อัตรา  
หน่วยที่ 3  ต าแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านช่างไฟฟูา)  จ านวน 1 อัตรา 
หน่วยที่ 4  ต าแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านช่างไม้-ก่อสร้าง)  จ านวน 1 อัตรา 

กลุ่มงานบริการ  ค่าตอบแทน 13,800 บาท 
หน่วยที่ 5  ต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จ านวน 1 อัตรา 
หน่วยที่ 6  ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ  จ านวน 5 อัตรา 
หน่วยที่ 7  ต าแหน่งพนักงานพินิจ (ชาย)  จ านวน 7 อัตรา 

หมายเหตุ  บัญชีนี้ไม่ใช้บรรจุใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ (ยะลา, ปัตตานี, นราธิวาส) 

  1.2 สนามสอบ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก  จ านวน 2 อัตรา 

กลุ่มงานบริการ  ค่าตอบแทน 13,800 บาท 
หน่วยที่ 8  ต าแหน่งเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ (ผู้ช่วยพ่อบ้าน)  จ านวน 2 อัตรา 

2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 

3. ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 

 ทั้งนี้ สัญญาจ้างจัดท าตามระยะเวลาการจ้างตามช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ถึง 2563 โดยการ
ต่อสัญญาจ้างในช่วงปีงบประมาณถัดไป (พ.ศ. 2564 – 2568) จะพิจารณาจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
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4. คุณสมบัติทั่วไป ส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 
(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร 
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(4) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือน 

ไมส่มประกอบ หรือเป็นโรคที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
(5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทางอาญา 

เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็น ผู้บกพร่องในศีลธรรม อันดี 
จนเป็นที่รังเกียจของสังคม 

 (7) ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
 (8) ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรีฝุายบริหาร ที่ นว 89/2501 

ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที ่17  มีนาคม 2538  

 ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ 
พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น  

5. วิธีการรับสมัคร 
5.1  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 

3 – 24 ตุลาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามข้ันตอนที่ก าหนด ดังนี้ 
   (1) เปิดเว็บไซต์ http://djop.thaijobjob.com หรือ www.djop.go.th 

(2) กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ก าหนด 
ระบบจะออกแบบฟอร์มการช าระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ 

(3) ให้น ารูปถ่ายครึ่งตัว ขนาด 1 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวกหรือโพกศีรษะ ไม่สวมแว่นตา 
โดยถ่ายไมเ่กิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน 1 รูป เพ่ือน ามาสแกนลงในแบบฟอร์มข้อมูลการสมัคร และ 
ให้ตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนของรูปถ่ายหลังการสแกนก่อนเริ่มกรอกข้อมูลการสมัครในขั้นตอนต่อไป กรณี 
รูปถ่ายไม่ตรงตามก าหนด หรือไม่สมบูรณ์ชัดเจน อาจถูกพิจารณาตัดสิทธิในการเข้าสอบข้อเขียน ทั้งนี้ ให้ผู้สมัคร 
อ่านและท าความเข้าใจให้ครบถ้วนทั้งหมด 

(4) พิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงินลงในกระดาษ  เอ4 จ านวน 1 แผ่น หรือหากไม่มี
เครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น Flash Drive  

  ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงิน หรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถ 
เข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่ไม่สามารถแก้ไขข้อมูล  
ในใบสมัครได ้

5.2  น าแบบฟอร์มการช าระเงินไปช าระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ บจม.ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา 
ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 3 – 25 ตุลาคม 2560 ภายในเวลาท าการของธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการช าระเงิน 
ไว้เป็นหลักฐานด้วย ทั้งนี้ การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อช าระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว  
  5.3 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ประกอบด้วย  
   (1) ค่าธรรมเนียมสอบ จ านวน 300 บาท 
   (2) ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จ านวน 30 บาท 

  ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
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  5.4 ผู้สมัครสอบที่ช าระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว จะได้รับเลขประจ าตัวสอบ โดยจะก าหนด
เลขประจ าตัวสอบตามล าดับการช าระเงินค่าธรรมเนียมสอบ ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบสถานะของการ
ช าระเงินได้ภายหลังการช าระเงิน และผู้สมัครสอบสามารถพิมพ์ใบสมัครสอบพร้อม เลขประจ าตัวสอบได้ตั้งแต่  
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ทาง http://djop.thaijobjob.com หรือ www.djop.go.th 
  5.5 ผู้สมัครสอบสามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น 
  5.6 ผู้สมัครสอบสามารถสมัครได้เพียง 1 ต าแหน่งเท่านั้น 
  5.7 การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลายมือชื่อและรับรอง 
ความถูกต้องข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2551 ดังนั้น หากผู้สมัครสอบจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิด
ฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 
  5.8 ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการรับรองตนเองว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามประกาศรับสมัครสอบ 
และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ 
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบมาตั้งแต่ต้น 

6. เงื่อนไขในการรับสมัคร 
  6.1 ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของ 
ผู้มีสิทธิสมัครสอบตามข้อ 2 โดยต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายใน 
วันที่ปิดรับสมัครคือ วันที่ 24 ตุลาคม 2560 ทั้งนี้ การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรชั้นปริญญาบัตรของ
สถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึ กษานั้น
เป็นเกณฑ์ 

 6.2 ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป  
และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร 
พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ 
หรือตรวจพบว่าเอกสารวุฒิการศึกษาซึ่งผู้สมัครน ามายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร จะถือว่า  
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรร  
ครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 

7. การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ 

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบก าหนดวัน เวลา และสถานที่ 
ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ทาง http://djop.thaijobjob.com 
หรือ www.djop.go.th โดยจะด าเนินการประเมินความรู้ ความสามารถทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ด้วยวิธีการ
สอบข้อเขียนในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 

8. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบ 
 (1) การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ด้วยวิธีการสอบข้อเขียน 

คะแนนเต็ม 100 คะแนน วิชาที่สอบปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 
 (2) การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ 

คะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีการทดสอบสมรรถภาพทางกาย และประเมินทางจิตวิทยา เป็นองค์ประกอบในการ
ให้คะแนน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 
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     9. เกณฑ์การตัดสิน   
 (1) ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 

สอบสัมภาษณ์ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
การสอบข้อเขียน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
   (2) ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ ได้คะแนนในการประเมินความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะแต่ละครั้งไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60  
   (3) การจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้  โดยใช้คะแนนรวมของคะแนนการประเมิน
สมรรถนะฯ ครั้งที่ 1 การสอบข้อเขียน และคะแนนการประเมินสมรรถนะฯ ครั้งที่ 2 การสอบสัมภาษณ์ 
โดยเรียงล าดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากันผู้ที่ได้
คะแนนประเมินสมรรถนะฯ ครั้งที่ 1 การสอบข้อเขียนมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนประเมิน
สมรรถนะฯ ครั้งที่ 1 การสอบข้อเขียนเท่ากันผู้ที่ได้คะแนนประเมินสมรรถนะฯ ครั้งที่ 2 การสอบสัมภาษณ์มากกว่า 
เป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า และถ้าได้คะแนนประเมินสมรรถนะฯ ครั้งที่  2 การสอบสัมภาษณ์เท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้ 
เลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 

10. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
   กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับคะแนน 

ที่สอบได้ โดยจะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรแยกเป็นบัญชีแต่ละต าแหน่ง ทางเว็บไซต์ http://djop.thaijobjob.com 
หรือ www.djop.go.th โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าว จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ากรมพินิจ 
และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจัดให้มีการสอบในต าแหน่งเดียวกันนี้อีก หรือมีการประกาศยกเลิกบัญชีดังกล่าวบัญชี 
ผู้ผ่านการสอบในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 

11. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
   ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้างตามท่ีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนก าหนด  

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ด าเนินการสรรหาและเลือกสรรด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม 
และเสมอภาค ดังนั้น หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านได้รับราชการ หรือมีพฤติกรรมในท านอง
เดียวกันโปรดอย่าได้หลงเชื่อและให้แจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการทราบด้วย รวมทั้งเป็นหน้าที่ของผู้สมัครเข้ารับการ
เลือกสรรที่ต้องติดตามประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
และคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 

ทั้งนี้  พนักงานราชการจะไม่มีสิทธิในการย้ายเปลี่ยนหน่วยงานแต่อย่างใด เว้นแต่กรณีกรมจะมีค าสั่ง 
ให้ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ 

 ประกาศ   ณ   วันที่ 27 กันยายน  พ.ศ. 2560   

 
           

                                     (ลงชื่อ)       สหการณ์  เพ็ชรนรินทร์ 
                         (นายสหการณ์  เพ็ชรนรินทร์) 

        รองอธิบดี  รักษาราชการแทน 
           อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 

 

                      ส าเนาถูกต้อง 
 
ว่าที่ร้อยตรีหญิง 
                    (บรรจง  อิทธิสาร)                  พัชรนันท์ /คัด 
              นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ                  บรรจง /ทาน 

http://djop.thaijobjob.com/
http://www.djop.go.th/


เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 

ลงวันที่  27  กันยายน  พ.ศ. 2560 
 

สนามสอบ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ 

หน่วยที่ 1 ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
1.1 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ปฏิบัติงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ การศึกษา วิเคราะห์ ก าหนดคุณลักษณะของเครื่อง จัดระบบ
ติดตั้งเชื่อมโยงระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบเกี่ยวกับชุดค าสั่งระบบ ชุดค าสั่งประยุกต์ การ
จัดท าคู่มือการใช้ค าสั่งต่างๆ ก าหนดคุณลักษณะ ติดตั้งและใช้เครื่องมือชุดค าสั่งสื่อสาร การจัดและบริหารระบบ
สารสนเทศ รวมทั้งการด าเนินการเกี่ยวกับการกระท าผิดทางคอมพิวเตอร์ และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์ การให้
ค าปรึกษาแนะน า อบรมเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ ด้านต่างๆ แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตาม
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  

1.2  สมรรถนะที่ต้องการ 
- มีความรู้ ความสามารถในการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ชุดค าสั่งระบบปฏิบัติการ 

ชุดค าสั่งส าเร็จรูประบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสนับสนุนให้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน 

- มีความรู้ ความสามารถในการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการของระบบงาน
ประยุกต์ และระบบข้อมูลของหน่วยงานที่ไม่ซับซ้อน เพ่ือพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพ และตรงตามความต้องการของหน่วยงาน 

- มีความรู้ ความสามารถในการเขียนชุดค าสั่งตามข้อก าหนดของระบบงานประยุกต์ ระบบ
ฐานข้อมูลที่ได้วางแผนไว้ รวมทั้งการทดสอบความถูกต้องของชุดค าสั่ง เพ่ือแก้ไขความผิดพลาดของค าสั่ง และให้
ระบบปฏิบัติการท างานได้อย่างถูกต้องแม่นย าและมีประสิทธิภาพ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้ด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- มีความรู้ ความสามารถในการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ ระบบเครือข่าย ระบบงานประยุกต์และระบบสารสนเทศ และจัดการระบบการท างานเครื่อง การติดตั้งระบบ
เครื่อง เพ่ือให้ได้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และตรงตามความต้องการใช้ของหน่วยงาน 

- มีความรู้ ความสามารถในการทดสอบคุณภาพด้านเทคนิคของระบบ เพ่ือให้ระบบมี
คุณสมบัติที่ถูกต้องตรงตามความต้องการและสภาพการใช้งานของหน่วยงาน 

- มีความรู้ ความสามารถในการตรวจสอบ สืบค้น และรวบรวมการใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เข้าข่ายไม่เหมาะสม ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ก าหนด หรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพ่ือ
ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบ 

- มีความรู้ ความสามารถในการัดท าคู่มือระบบและคู่มือผู้ใช้ เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถใช้งาน
คอมพิวเตอร์ได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ 

- มีความรู้ ความสามารถในการประสานงาน การฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ สนับสนุนการ
ใช้ระบบงานที่พัฒนาให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ 

- มีความรู้ ความสามารถในการให้ค าปรึกษาแนะน าผู้ใช้ระบบงานเมื่อมีปัญหาหรือข้อสงสัย
ในการใช้งานระบบ เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถแก้ไขและใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.3 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ 
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หน่วยที่ 1 ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ต่อ) 

1.3  หลักสูตรและวิธีการเลือกสรร 
1.3.1 การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะโดยวิธีการสอบข้อเขียน 

- ความรู้ในการวิเคราะห์และสรุปผลตามหลักวิชาการวัดผล (ทางเชาว์ปัญญา) 
- ความรู้เกี่ยวกับการคิด วิเคราะห์ การออกแบบ และการบริหารจัดการด้าน 
Hardware, Software, Application, Database, Network หรือ Security 
- นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ 

1.3.2 การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ 
1.3.3 การตรวจประเมินทางจิตวิทยา 

 
_________________________________ 
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กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

หน่วยที่ 2 ต าแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านพ่อบ้าน) 

2.1 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปกครอง ดูแล เด็กและเยาวชนชาย  การให้การอภิบาลและการกินอยู่หลับนอน

ของเด็กและเยาวชน (ชาย) จัดหาสิ่งของเครื่องใช้ที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวันให้แก่เด็กและเยาวชน การบ าบัดรักษา
ฟ้ืนฟูและการพัฒนาเด็กและเยาวชน รวมทั้งการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานในด้านการปกครองดูแล ให้การ
อภิบาลและการกินอยู่หลับนอนของเด็กและเยาวชน การจัดสิ่งของเครื่องใช้ที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวันให้แก่เด็กและ
เยาวชน  และการวางแผนมาตรการป้องกันการหลบหนีของเด็กและเยาวชน ให้ค าปรึกษาหารือ แนะน า และแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ให้กับเด็กและเยาวชน  วางแนวทางการแก้ไขพัฒนาเด็กและเยาวชน  การบ าบัดฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชน                  
การอบรมศีลธรรม จริยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี  และวัฒนธรรมอันดีงามให้แก่เด็กและเยาวชน พร้อมจัดกิจกรรม
ทางสันทนาการต่างๆ ควบคุม  ดูแล  และตรวจตราการรักษาระเบียบวินัยของเด็กและเยาวชน รวมทั้งตรวจตราดูแล
ความสะอาดเรียบร้อยของหอนอนและตรวจค้นตัวเด็กและเยาวชนก่อนขึ้นหอนอน รายงานผลการปฏิบัติตนของเด็ก
และเยาวชน และปฏิบัติงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

2.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 - ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา 
 - เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง สูงไม่น้อยกว่า 165 ซ.ม. และรอบอกขนาด 80 ซ.ม. แต่ถ้าขนาดของ

สัดส่วนใดสัดส่วนหนึ่งน้อยกว่าที่ก าหนดให้ไว้ ไม่เกิน 2 ซ.ม. ก็ให้ใช้ได้โดยอนุโลม 

2.3  หลักสูตรและวิธีการเลือกสรร 
2.3.1 การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะโดยวิธีการสอบข้อเขียน 
 - ความรู้ในการวิเคราะห์และสรุปผลตามหลักวิชาการวัดผล (ทางเชาว์ปัญญา) 

  - ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่นทั่วไป 
  - การจัดการเรียนการสอน (การท าแผนการสอน วิธีการสอน การวัดประเมินผลการเรียนรู้ การท าข้อสอบ) 
  - หลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
  - การดูแลสุขอนามัยเด็กและเยาวชน 
  - เทคนิคการให้ค าปรึกษา 
  - การท างานเป็นทีม (Teamwork) 
  - ระเบียบและวีการปฏิบัติด้านการรักษาความปลอดภัย 
2.3.2 การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ 
2.3.3 ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
  - งอตัวข้างหน้า (Trunk Forward Flexion) 
  - ยืนกระโดดไกล (Standing Broad Jump) 
  - ลุก – นั่ง 30 วินาที (30 Seconds Sit – up) 
  - ดึงข้อ (Pull – ups) 
  - วิ่งเก็บของ 10 เมตร (Shuttle run 10 Meters) 
  - วิ่งเร็ว 50 เมตร (50 Meters Sprint) 
  - แรงบีบมือที่ถนัด (Grip Strength) 
  - วิ่ง 1,000 เมตร (1,000 Meters Run) 
2.3.4 การตรวจประเมินทางจิตวิทยา 

___________________________ 
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กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

หน่วยที่ 3 ต าแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชีพ (ด้านช่างไฟฟ้า) 

3.1 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการฝึกอบรมวิชาการช่างไฟฟ้าให้แก่เด็กและเยาวชนชาย จัดท าแผนและตารางการ
เรียนการสอน ทั้งในภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติวิชาการช่างไฟฟ้า พัฒนาเครื่องมือและเทคนิคการเรียนการสอนและ
การประเมินผลการเรียนของเด็กและเยาวชน ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดฝึกอบรมวิชาชีพช่างไฟฟ้า 
จัดท าสถิติและรายงานผลการจัดการเรียนการสอนช่างไฟฟ้าในแต่ละภาคเรียน และจัดกิจกรรมนันทนาการเพ่ือการ
พัฒนาเจตคติและพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนและปฏิบัติงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

3.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ทางเทคนิค
การอาชีพงานไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า  ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาใด 
วิชาหนึ่งทางไฟฟ้า ทางอิเล็กทรอนิกส์ 

3.3  หลักสูตรและวิธีการเลือกสรร 
3.3.1 การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะโดยวิธีการสอบข้อเขียน 

- ความรู้ในการวิเคราะห์และสรุปผลตามหลักวิชาการวัดผล (ทางเชาว์ปัญญา) 
- ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่นทั่วไป 
- การจัดการเรียนการสอน (การท าแผนการสอน วิธีการสอน การวัดประเมินผลการเรียนรู้ การท าข้อสอบ) 
- หลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
- เทคนิคการให้ค าปรึกษา 
- การท างานเป็นทีม (Teamwork) 
- ระเบียบและวิธีการปฏิบัติด้านการรักษาความปลอดภัย 
- ความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

3.3.2 การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ 
3.3.3 ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

  - งอตัวข้างหน้า (Trunk Forward Flexion) 
  - ยืนกระโดดไกล (Standing Broad Jump) 
  - ลุก – นั่ง 30 วินาที (30 Seconds Sit – up) 
  - ดึงข้อ (Pull – ups) 
  - วิ่งเก็บของ 10 เมตร (Shuttle run 10 Meters) 
  - วิ่งเร็ว 50 เมตร (50 Meters Sprint) 
  - แรงบีบมือที่ถนัด (Grip Strength) 
  - วิ่ง 1,000 เมตร (1,000 Meters Run) 

3.3.4 การตรวจประเมินทางจิตวิทยา 

 
_________________________________ 
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กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

หน่วยที่ 4 ต าแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านช่างไม้-ก่อสร้าง) 

4.1 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการฝึกอบรมวิชาการช่างไม้-ก่อสร้าง ให้แก่เด็กและเยาวชนชาย จัดท าแผนและ
ตารางการเรียนการสอนทั้งในภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติวิชาการช่างไม้-ก่อสร้าง พัฒนาเครื่องมือและเทคนิคการเรียน
การสอนและการประเมินผลการเรียนของเด็กและเยาวชน ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดฝึกอบรมวิชาชีพ
ช่างไม-้ก่อสร้าง จัดท าสถิติและรายงานผลการจัดการเรียนการสอนช่างไม้-ก่อสร้างในแต่ละภาคเรียนและจัดกิจกรรม
นันทนาการเพ่ือการพัฒนาเจตคติและพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน และปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

4.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาการศึกษาศาสตร์ ทางเทคนิค
การอาชีพก่อสร้าง สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางเทคโนโลยีวิศวกรรมไม้ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง
ทางเทคโนโลยีก่อสร้าง 

4.3  หลักสูตรและวิธีการเลือกสรร 
4.3.1 การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะโดยวิธีการสอบข้อเขียน 

- ความรู้ในการวิเคราะห์และสรุปผลตามหลักวิชาการวัดผล (ทางเชาว์ปัญญา) 
- ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่นทั่วไป 
- การจัดการเรียนการสอน (การท าแผนการสอน วิธีการสอน การวัดประเมินผลการเรียนรู้ การท าข้อสอบ) 
- หลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
- เทคนิคการให้ค าปรึกษา 
- การท างานเป็นทีม (Teamwork) 
- ระเบียบและวิธีการปฏิบัติด้านการรักษาความปลอดภัย 
- ความรู้เกี่ยวกับด้านช่างไม้-ก่อสร้าง 

4.3.2 การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ 
4.3.3 ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

  - งอตัวข้างหน้า (Trunk Forward Flexion) 
  - ยืนกระโดดไกล (Standing Broad Jump) 
  - ลุก – นั่ง 30 วินาที (30 Seconds Sit – up) 
  - ดึงข้อ (Pull – ups) 
  - วิ่งเก็บของ 10 เมตร (Shuttle run 10 Meters) 
  - วิ่งเร็ว 50 เมตร (50 Meters Sprint) 
  - แรงบีบมือที่ถนัด (Grip Strength) 
  - วิ่ง 1,000 เมตร (1,000 Meters Run) 

4.3.4 การตรวจประเมินทางจิตวิทยา 

 
_________________________________ 
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กลุ่มงานบริการ 

หน่วยที่ 5 ต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

5.1 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงาน  
ด้านวิชาการเงินและบัญชี เ พ่ือให้การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของหน่วยงานเป็นไปอย่างถูกต้อง  
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง มติคณะรัฐมนตรี หลักเกณฑ์และแนวทางที่เกี่ยวข้องมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลสูงสุด 

5.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 

5.3  หลักสูตรและวิธีการเลือกสรร 
5.3.1 การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะโดยวิธีการสอบข้อเขียน 
 - ความรู้ในการวิเคราะห์และสรุปผลตามหลักวิชาการวัดผล (ทางเชาว์ปัญญา) 
 - พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 - ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 - กฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
5.3.2 การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ 
5.3.3 การตรวจประเมินทางจิตวิทยา 

 
_________________________________ 
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กลุ่มงานบริการ 

หน่วยที ่6 ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 

6.1 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ร่างและพิมพ์โต้ตอบหนังสือหน่วยงานภายในและภายนอก รวบรวมข้อมูลและจัดสถิติประจ าเดือน/ปี 
รวบรวมข้อมูลหรือเตรียมเอกสารและจดรายงานการประชุม ด าเนินการจัดซื้อ เบิกจ่ายเก็บรักษา ซ่อมแซมพัสดุและ 
ท าบัญชีและทะเบียนคุมพัสดุต่างๆ ด าเนินงานด้านการรับ -ส่งหนังสือราชการและงานพิธีต่างๆ ปฏิบัติงานด้าน
ประชาสัมพันธ์งานคดี ตรวจสอบหนังสือแจ้งการจับกุม ลงทะเบียนตัวเด็กและเยาวชน และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

6.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา 
การบัญชี สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป หรือสาขาวิชาการจัดการส านักงาน 

6.3  หลักสูตรและวิธีการเลือกสรร 
6.3.1 การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะโดยวิธีการสอบข้อเขียน 

- ความรู้ในการวิเคราะห์และสรุปผลตามหลักวิชาการวัดผล (ทางเชาว์ปัญญา) 
- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ 
- ความรู้ด้านงานเลขานุการ การประสานงาน 
- ความรู้ ความสามารถเก่ียวกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

6.3.2 การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ 
6.3.2 การตรวจประเมินทางจิตวิทยา 

 

 
_________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 

ลงวันที่  27  กันยายน  พ.ศ. 2560 
 

กลุ่มงานบริการ 

หน่วยที่ 7 ต าแหน่งพนักงานพินิจ (ชาย) 

7.1 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

- ควบคุม ดูและและป้องกันมิให้เด็กและเยาวชนหลบหนี พร้อมทั้งรักษาความปลอดภัยกรณีต่างๆ ที่เกิดขึ้น 
กับองค์การ ร่วมจัดกิจกรรมบ าบัด ฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนกับทีมสหวิชาชีพ เป็นผู้ช่วยนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ 
ด้านงานอภิบาลเด็กและเยาวชน ควบคุม ดูแลเด็กและเยาวชนในการท ากิจกรรมนอกสถานที่และปฏิบัติงานอ่ืน  
ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

- ปฏิบัติงานเป็นรอบเวลา 

7.2 ลักษณะพิเศษของงานที่ปฏิบัติ 

เป็นเจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติงานในสถานควบคุมทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีลักษณะงานในสภาพที่
อาจเป็นอันตรายในสถานที่ที่ไม่น่าอภิรมย์ และตรากตร า โดยจะมีรอบความถ่ีในการเข้าเวรรักษาการณ์ และปฏิบัติงาน
เป็นผลัดหรือกะ 

7.3 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งและคุณสมบัติพิเศษ 

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เท่านั้น 
(กรณีจบปริญญาตรี แต่ไม่มีวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ถือว่าขาดคุณสมบัติ ไม่สามารถสมัครได้) 
- เฉพาะเพศชาย 
- เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง สูงไม่น้อยกว่า 165 ซ.ม. และรอบอกขนาด 80 ซ.ม. แต่ถ้าขนาดของสัดส่วนใด

สัดส่วนหนึ่งน้อยกว่าที่ก าหนดให้ไว้ ไม่เกิน 2 ซ.ม. ก็ให้ใช้ได้โดยอนุโลม 

7.4  หลักสูตรและวิธีการเลือกสรร 
7.4.1 การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะโดยวิธีการสอบข้อเขียน 

- ความรู้ในการวิเคราะห์และสรุปผลตามหลักวิชาการวัดผล (ทางเชาว์ปัญญา) 
- เทคนิคการให้ค าปรึกษาและความเข้าใจผู้อื่น 
- การพัฒนาศักยภาพคน 
- ระเบียบและวิธีการปฏิบัติด้านการรักษาความปลอดภัย 
- การควบคุมฝูงชนในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

7.4.2 การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ 
7.4.3 ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

  - งอตัวข้างหน้า (Trunk Forward Flexion) 
  - ยืนกระโดดไกล (Standing Broad Jump) 
  - ลุก – นั่ง 30 วินาที (30 Seconds Sit – up) 
  - ดึงข้อ (Pull – ups) 
  - วิ่งเก็บของ 10 เมตร (Shuttle run 10 Meters) 
  - วิ่งเร็ว 50 เมตร (50 Meters Sprint) 
  - แรงบีบมือที่ถนัด (Grip Strength) 
  - วิ่ง 1,000 เมตร (1,000 Meters Run) 

7.4.4 การตรวจประเมินทางจิตวิทยา 
_________________________________ 
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สนามสอบ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก 
กลุ่มงานบริการ 

หน่วยที่ 8 ต าแหน่งเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ (ผู้ช่วยพ่อบ้าน)  

8.1 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
- ศึกษา วิเคราะห์ พฤติกรรมความประพฤติเด็กหรือเยาวชน พร้อมรวบรวมข้อมูล เพ่ือจัดท า

รายงานประเมินพฤติกรรมเด็กหรือเยาวชน ประกอบการพิจารณาในการแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูเด็กหรือเยาวชน ตลอดจน
ติดตามประเมินผลการแก้ไข บ าบัด ฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง 

- ปกครองดูแล ให้การอภิบาล การพินิจ และการปฏิบัติต่อเด็กหรือเยาวชน กิน อยู่ หลับ นอน เพ่ือให้
เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติต่อเด็กหรือเยาวชน ตามกฎหมาย และตามคู่มือการปฏิบัติงานที่หน่วยงานก าหนด 

- ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิต ตลอดจนปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให้เด็กหรือเยาวชนเกิด
การพัฒนาทางด้านร่างกาย และจิตใจ ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย 

- ควบคุมดูแล เฝ้าระวังเด็กหรือเยาวชน เพ่ือป้องกันไม่ ให้ เด็กหรือเยาวชนก่อความ 
ไม่สงบ ก่อเหตุร้าย หรือหลบหนี 

- ปฏิบัติร่วมกับคณะกรรมการนักวิชาชีพ/สหวิชาชีพ เพ่ือเสนอข้อมูลและให้ความเห็น เกี่ยวกับ
การแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูเด็กหรือเยาวชน 

- ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมฐานข้อมูล และสถิติเกี่ยวกับการด าเนินงาน เพ่ือปรับปรุง และพัฒนา 
เครื่องมือ คู่มือ แนวทางการปฏิบัติงาน สื่อ เพื่อน าไปใช้ในการด าเนินงานพัฒนาพฤตินิสัย 

- ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

 8.2 ลักษณะพิเศษของงานที่ปฏิบัติ 
เป็นเจ้าหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติงานในสถานควบคุมทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีลักษณะงานในสภาพที่

อาจเป็นอันตรายในสถานที่ท่ีไม่น่าอภิรมย์ และตรากตร า โดยจะมีการปฏิบัติงานเป็นช่วงเวลาตามท่ีกรมก าหนด 

8.3 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งและคุณสมบัติพิเศษ 
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เท่านั้น 
(กรณีจบปริญญาตรี แต่ไม่มีวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ถือว่าขาดคุณสมบัติ 

ไม่สามารถสมัครได้)  
- เฉพาะเพศชาย 
- เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง สูงไม่น้อยกว่ า 160 ซ.ม. และรอบอกขนาด 80 ซ.ม. แต่ถ้าขนาดของ 

สัดส่วนใดสัดส่วนหนึ่งน้อยกว่าที่ก าหนดให้ไว้ ไม่เกิน 2 ซ.ม. ก็ให้ใช้ได้โดยอนุโลม 

8.4  หลักสูตรและวิธีการเลือกสรร 
 8.4.1 การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะโดยวิธีการสอบข้อเขียน 

- ความรู้ในการวิเคราะห์และสรุปผลตามหลักวิชาการวัดผล (ทางเชาว์ปัญญา) 
- เทคนิคการให้ค าปรึกษาและความเข้าใจผู้อื่น 
- การพัฒนาศักยภาพคน 
- ระเบียบและวิธีการปฏิบัติด้านการรักษาความปลอดภัย 
- การควบคุมฝูงชนในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

 8.4.2 การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ 
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หน่วยที่ 8 ต าแหน่งเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ (ผู้ช่วยพ่อบ้าน) (ต่อ) 

 8.4.3 ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
  - งอตัวข้างหน้า (Trunk Forward Flexion) 
  - ยืนกระโดดไกล (Standing Broad Jump) 
  - ลุก – นั่ง 30 วินาที (30 Seconds Sit – up) 
  - ดึงข้อ (Pull – ups) 
  - วิ่งเก็บของ 10 เมตร (Shuttle run 10 Meters) 
  - วิ่งเร็ว 50 เมตร (50 Meters Sprint) 
  - แรงบีบมือที่ถนัด (Grip Strength) 
  - วิ่ง 1,000 เมตร (1,000 Meters Run) 

7.4.4 การตรวจประเมินทางจิตวิทยา 
 

 

_________________________________ 
 


