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กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ 

 

 ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแตว่ันที่ 9 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 
อัตราค่าตอบแทน  19,500  บาท   
สิทธิประโยชน์   ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ชุดค าสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดค าสั่งส าเร็จรูป
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสนับสนุนให้งานเทคโนโลยีสารสนเทศด าเนินไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน ประมวลผลและปรับปรุงแก้ไขแฟ้มข้อมูลเพ่ือให้ข้อมูล   
ที่ได้ถูกต้องแม่นย าและทันสมัย ทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของระบบเพ่ือให้ระบบมีคุณสมบัติที่ถูกต้องตรงตาม
ความต้องการและสภาพการใช้งานของหน่วยาน เขียนชุดค าสั่งตามข้อก าหนดของระบบงาน ประยุกต์และระบบ
ข้อมูลที่ได้วางแผนไว้ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ           
เขียนชุดค าสั่งทดสอบความถูกต้องของค าสั่งแก้ไขข้อผิดพลาดของค าสั่งเพื่อให้ระบบปฏิบัติการท างานได้อย่างถูกต้อง
แม่นย าและมีประสิทธิภาพ ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการของระบบงานประยุกต์และระบบข้อมูล
ของหน่วยงานที่ไม่ซับซ้อน เพ่ือพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ        
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 
หลักสูตรและวิธีการเลือกสรร 

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 

 - พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 
 - อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 
 - ความรู้เกี่ยวกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
 - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับข่าวสารบ้านเมือง สถานการณ์ในปัจจุบัน เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมืองของประเทศไทย  
 - ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์
และรถจักรยานยนต์ในทางและการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับ
สถานบริการ 
 - ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่นทั่วไป 
 - ความรู้ในการวิเคราะห์และสรุปผลตามหลักวิชาการวัดผล (ทางเชาว์ปัญญา) 
 - ความรู้เกี่ยวกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 

 - ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
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กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

 

 ต าแหน่งนักจิตวิทยา 

ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแตว่ันที่ 9 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 
อัตราค่าตอบแทน  18,000  บาท   
สิทธิประโยชน์   ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

1. การทดสอบทางจิตวิทยาคลินิกเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม ได้แก่ เชาวน์ปัญญา บุคลิกภาพ           
การแปลผล วิเคราะห์และประมวลสรุปรายงานวินิจฉัยทางจิตวิทยา 

2. การศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยทางกาย จิตวิทยา และสังคมของเด็กหรือเยาวชนแต่ละราย เพ่ือสรุปสาเหตุ              
แห่งการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชน พร้อมเสนอแนวทางการแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟู เพ่ือน าเสนอ            
ต่อศาลในการใช้ประกอบการพิจารณาพิพากษา 

3. การบ าบัด ฟ้ืนฟูทางจิตวิทยาคลินิกส าหรับเด็กและเยาวชนเป็นรายบุคคล เป็นกลุ่ม รวมถึงครอบครัว           
โดยใช้เทคนิควิธีการทางจิตวิทยาคลินิก เช่น จิตบ าบัด พฤติกรรมบ าบัด การบ าบัดการรู้คิด การให้การ
ปรึกษาทางจิตวิทยา 

4. การส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตส าหรับเด็กและเยาวชน 
5. การรวบรวมข้อมูลทางจิตวิทยาส าหรับเด็กและเยาวชน และการวิเคราะห์ เพ่ือน าเสนอเชิงวิชาการในการ

ป้องกันปัญหาการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชน  
6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยาคลินิก 
 
หลักสูตรและวิธีการเลือกสรร 

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
 - พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 
 - อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 
 - ความรู้เกี่ยวกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
 - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับข่าวสารบ้านเมือง สถานการณ์ในปัจจุบัน เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมืองของประเทศไทย  
 - ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์
และรถจักรยานยนต์ในทางและการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับ
สถานบริการ 
 - ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่นทั่วไป 
 - ความรู้ในการวิเคราะห์และสรุปผลตามหลักวิชาการวัดผล (ทางเชาว์ปัญญา) 
 - ความรู้เกี่ยวกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
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ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 

 - การตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิก 
 - การบ าบัดฟ้ืนฟูทางจิตวิทยาคลินิก 
 - การส่งเสริมสุขภาพจิตส าหรับเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม 
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กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

 
 ต าแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านพ่อบ้าน) 

ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแตว่ันที่ 9 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 
อัตราค่าตอบแทน  18,000  บาท   
สิทธิประโยชน์   ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
 

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 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา 
 

หลักสูตรและวิธีการเลือกสรร 

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 

 - พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 
 - อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 
 - ความรู้เกี่ยวกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
 - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับข่าวสารบ้านเมือง สถานการณ์ในปัจจุบัน เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมืองของประเทศไทย  
 - ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์
และรถจักรยานยนต์ในทางและการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับ
สถานบริการ 
 - ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่นทั่วไป 
 - ความรู้ในการวิเคราะห์และสรุปผลตามหลักวิชาการวัดผล (ทางเชาว์ปัญญา) 
 - ความรู้เกี่ยวกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
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ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 

 - พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 
 - อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 
 - ระเบียบกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนว่าด้วยการด าเนินงานสถานแรกรับ และศูนย์ฝึกและอบรม
เด็กและเยาวชน พ.ศ. 2547 
 - พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 
 - ระเบียบกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนว่าด้วยการอนุญาตให้เด็กหรือเยาวชนออกนอกสถานพินิจ
เป็นครั้งคราว พ.ศ. 2554 
 - กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการลงทัณฑ์แก่เด็กและเยาวชน พ.ศ. 2558 
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กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

 

 ต าแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านศิลปะ) 

ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแตว่ันที่ 9 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 
อัตราค่าตอบแทน  18,000  บาท   
สิทธิประโยชน์   ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ

 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการฝึกอบรมวิชาการด้านศิลปะให้แก่เด็กและเยาวชน จัดท าแผนและตารางการ
เรียนการสอนทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติวิชาการด้านศิลปะ พัฒนาเครื่องมือและเทคนิคการเรียนการสอนและ
การประเมินผลการเรียนของเด็กและเยาวชน ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดฝึกอบรมวิชาชีพด้านศิลปะ 
จัดท าสถิติและรายงานผลการจัดการเรียนการสอนด้านศิลปะในแต่ละภาคเรียน และจัดกิจกรรมนันทนาการเพ่ือการ
พัฒนาเจตคติและพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
ทางศิลปกรรม, ศิลปศึกษา ทางศิลปหัตถกรรม 

 
หลักสูตรและวิธีการเลือกสรร 

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 

 - พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 
 - อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 
 - ความรู้เกี่ยวกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
 - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับข่าวสารบ้านเมือง สถานการณ์ในปัจจุบัน เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมืองของประเทศไทย  
 - ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์
และรถจักรยานยนต์ในทางและการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับ
สถานบริการ 
 - ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่นทั่วไป 
 - ความรู้ในการวิเคราะห์และสรุปผลตามหลักวิชาการวัดผล (ทางเชาว์ปัญญา) 
 - ความรู้เกี่ยวกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 

 - ระเบียบกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนว่าด้วยการด าเนินงานสถานแรกรับและศูนย์ฝึกและอบรม
เด็กและเยาวชน พ.ศ. 2547 
 - พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 
 - ความรู้เกี่ยวกับด้านศิลปะ 
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กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

 
 ต าแหน่งพนักงานคุมประพฤติ 

ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแตว่ันที่ 9 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 
อัตราค่าตอบแทน  18,000  บาท   
สิทธิประโยชน์   ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสืบเสาะและประมวลข้อเท็จจริงในคดีอาญา พิเคราะห์ความเหมาะสมในการ 
หันเหคดีเด็กและเยาวชนออกจากกระบวนการยุติธรรม  ติดตามความประพฤติเด็กและเยาวชนภายหลังพนักงาน
อัยการมคี าสั่งไม่ฟ้องจัดประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชน สืบเสาะและประมวลข้อเท็จจริงในคดีครอบครัวท ารายงาน
และความเห็นในคดีอาญาและคดีครอบครัวเสนอต่อศาล ด าเนินการก ากับการปกครองในคดีครอบครัว และ
ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ 
 

หลักสูตรและวิธีการเลือกสรร 

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 

 - พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 
 - อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 
 - ความรู้เกี่ยวกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
 - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับข่าวสารบ้านเมือง สถานการณ์ในปัจจุบัน เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมืองของประเทศไทย  
 - ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์
และรถจักรยานยนต์ในทางและการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับ
สถานบริการ 
 - ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่นทั่วไป 
 - ความรู้ในการวิเคราะห์และสรุปผลตามหลักวิชาการวัดผล (ทางเชาว์ปัญญา) 
 - ความรู้เกี่ยวกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 

 - ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  
พ.ศ.2553 
 - ประมวลกฎหมายอาญา 
 - ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
 - ประมวลกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
 - พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กท่ีเกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 
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กลุ่มงานบริการ 

 ต าแหน่งพนักงานพินิจ (ชาย) 
 

ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแตว่ันที่ 9 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 
อัตราค่าตอบแทน  13,800  บาท   
สิทธิประโยชน์   ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

- ควบคุม  ดูแลและป้องกันมิให้เด็กและเยาวชนหลบหนี  พร้อมทั้งรักษาความปลอดภัยกรณีต่างๆ         
ที่เกิดขึ้นกับองค์การ ร่วมจัดกิจกรรมบ าบัด ฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนกับทีมสหวิชาชีพ เป็นผู้ช่วยนักวิชาการอบรมและ
ฝึกวิชาชีพด้านงานอภิบาลเด็กและเยาวชน ควบคุม ดูแลเด็กและเยาวชนในการท ากิจกรรมนอกสถานที่และ
ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

- ปฏิบัติงานเป็นรอบเวลา 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้   
 

หลักสูตรและวิธีการเลือกสรร 

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 

 - พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 
 - อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 
 - ความรู้เกี่ยวกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
 - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับข่าวสารบ้านเมือง สถานการณ์ในปัจจุบัน เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมืองของประเทศไทย  
 - ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์
และรถจักรยานยนต์ในทางและการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับ
สถานบริการ 
 - ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่นทั่วไป 
 - ความรู้ในการวิเคราะห์และสรุปผลตามหลักวิชาการวัดผล (ทางเชาว์ปัญญา) 
 - ความรู้เกี่ยวกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 

 - ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนว่าด้วยการด าเนินงานสถานแรกรับและ 
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2547 
 - ระเบียบกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนว่าด้วยการห้ามใช้เครื่องพันธนาการ พ.ศ. 2549 
 - ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
 - ระเบียบกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนว่าด้วยการอนุญาตให้เด็กหรือเยาวชนออกนอกสถานพินิจ
เป็นครั้งคราว พ.ศ. 2554 
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กลุ่มงานบริการ 

 ต าแหน่งพนักงานพินิจ (หญิง) 
 

ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแตว่ันที่ 9 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 
อัตราค่าตอบแทน  13,800  บาท   
สิทธิประโยชน์   ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

- ควบคุม  ดูแลและป้องกันมิให้เด็กและเยาวชนหลบหนี  พร้อมทั้งรักษาความปลอดภัยกรณีต่างๆ         
ที่เกิดขึ้นกับองค์การ ร่วมจัดกิจกรรมบ าบัด ฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนกับทีมสหวิชาชีพ เป็นผู้ช่วยนักวิชาการอบรมและ
ฝึกวิชาชีพด้านงานอภิบาลเด็กและเยาวชน ควบคุม ดูแลเด็กและเยาวชนในการท ากิจกรรมนอกสถานที่และ
ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

- ปฏิบัติงานเป็นรอบเวลา 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้   

หลักสูตรและวิธีการเลือกสรร 

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 

 - พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 
 - อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 
 - ความรู้เกี่ยวกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
 - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับข่าวสารบ้านเมือง สถานการณ์ในปัจจุบัน เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมืองของประเทศไทย  
 - ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์
และรถจักรยานยนต์ในทางและการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับ
สถานบริการ 
 - ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่นทั่วไป 
 - ความรู้ในการวิเคราะห์และสรุปผลตามหลักวิชาการวัดผล (ทางเชาว์ปัญญา) 
 - ความรู้เกี่ยวกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 

 - ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนว่าด้วยการด าเนินงานสถานแรกรับและ 
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2547 
 - ระเบียบกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนว่าด้วยการห้ามใช้เครื่องพันธนาการ พ.ศ. 2549 
 - ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
 - ระเบียบกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนว่าด้วยการอนุญาตให้เด็กหรือเยาวชนออกนอกสถานพินิจ
เป็นครั้งคราว พ.ศ. 2554 


