










 
 
 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป  กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
ลงวันที่  27  มีนาคม  พ.ศ. 2561 

 
หน่วยที่ 1  ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 

(1) ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงาน

ด้านวิชาการเงินและบัญชี เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของหน่วยงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง มติคณะรัฐมนตรี หลักเกณฑ์และแนวทางท่ีเกี่ยวข้องมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

(2) คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชา

บริหารธุรกิจทางการบัญชี ทางการเงิน หรือทางการเงินและการธนาคาร 

(3) หลักสูตรและวิธีการเลือกสรร 

3.1 การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะโดยวิธีการสอบข้อเขียน 
  - ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 
  - ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับบัญชี 
  - ความรู้เกี่ยวกับงานงบประมาณและพัสดุ 
  - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2547 

   - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 

3.2 การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ 

3.3 การประเมินบุคลิกภาพ 
_____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป  กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
ลงวันที่  27  มีนาคม  พ.ศ. 2561 

 
หน่วยที่ 2  ต าแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านช่างเชื่อมโลหะ) 

(1) ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการจัดการ

สอนวิชาเชื่อมโลหะ การอบรมพัฒนาพฤตินิสัยการแก้ไข บ าบัด ฟ้ืนฟูให้เด็กหรือเยาวชนที่อยู่ในความควบคุม 
ตลอดจนการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้เพ่ือการอบรมและฝึกวิชาชีพ รวมทั้งสื่อสารกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือสนับสนุน
การพัฒนาพฤตินิสัย และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

(2) คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ทางช่างโลหะ 

ทางช่างเชื่อม ทางช่างกลโรงงาน 

(3) หลักสูตรและวิธีการเลือกสรร 

3.1 การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะโดยวิธีการสอบข้อเขียน 
  - ความรู้ในการวิเคราะห์และสรุปผลตามหลักวิชาการวัดผล (ทางเชาว์ปัญญา) 
  - ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่นทั่วไป 
  - การจัดการเรียนการสอน (การท าแผนการสอน วิธีการสอน การวัดประเมินผลการเรียนรู้ การท าข้อสอบ)  
  - เทคนิคการให้ค าปรึกษา 
  - การท างานเป็นทีม (Teamwork) 
  - การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
  - ระเบียบและวิธีการปฏิบัติด้านการรักษาความปลอดภัย 
  - ความรู้เกี่ยวกับด้านช่างเชื่อมโลหะ 
  - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 

3.2 การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ 

 3.3 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
  - 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) 

3.4 การประเมินบุคลิกภาพ 

_____________________________ 
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หน่วยที่ 3  ต าแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านช่างไม้-ก่อสร้าง) 

(1) ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการฝึกอบรมวิชาการช่างไม้-ก่อสร้าง ให้แก่เด็กและเยาวชนชาย จัดท าแผนและตาราง

การเรียนการสอนทั้งในภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติวิชาการช่างไม้-ก่อสร้าง พัฒนาเครื่องมือและเทคนิคการเรียนการสอน
และการประเมินผลการเรียนของเด็กและเยาวชน ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดฝึกอบรมวิชาชีพช่างไม้ -
ก่อสร้าง จัดท าสถิติและรายงานผลการจัดการเรียนการสอนช่างไม้-ก่อสร้างในแต่ละภาคเรียนและจัดกิจกรรมนันทนาการ
เพ่ือการพัฒนาเจตคติและพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน และปฏิบัติงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

(2) คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาการศึกษาศาสตร์ ทางเทคนิค

การอาชีพก่อสร้าง สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางเทคโนโลยีวิศวกรรมไม้ หรือสาขาวิชาใดวิชา
หนึ่งทางเทคโนโลยีก่อสร้าง 

(3) หลักสูตรและวิธีการเลือกสรร 

3.1 การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะโดยวิธีการสอบข้อเขียน 
  - ความรู้ในการวิเคราะห์และสรุปผลตามหลักวิชาการวัดผล (ทางเชาว์ปัญญา) 
  - ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่นทั่วไป 
  - การจัดการเรียนการสอน (การท าแผนการสอน วิธีการสอน การวัดประเมินผลการเรียนรู้ การท าข้อสอบ) 
  - เทคนิคการให้ค าปรึกษา 

  - การท างานเป็นทีม (Teamwork) 
  - การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

  - ระเบียบและวิธีการปฏิบัติด้านการรักษาความปลอดภัย 
  - ความรู้เกี่ยวกับด้านช่างไม้-ก่อสร้าง 
  - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 

3.2 การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ 

 3.3 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
  - 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) 

3.4 การประเมินบุคลิกภาพ 

_____________________________ 
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หน่วยที่ 4  ต าแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านพลศึกษา) 

(1) ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการจัดการ

สอนวิชาพลศึกษา การอบรมพัฒนาพฤตินิสัย การแก้ไขบ าบัด ฟ้ืนฟูให้เด็กหรือเยาวชนที่อยู่ในความควบคุม ตลอดจน
การจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้เพ่ือการอบรมและฝึกวิชาชีพ รวมทั้งสื่อสารกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือสนับสนุนการพัฒนา
พฤตินิสัย และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

(2) คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางพลศึกษา 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา ทางพลศึกษา ทางนันทนาการ ทางการจัดการกีฬา 

(3) หลักสูตรและวิธีการเลือกสรร 

  3.1 การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะโดยวิธีการสอบข้อเขียน 
  - ความรู้ในการวิเคราะห์และสรุปผลตามหลักวิชาการวัดผล (ทางเชาว์ปัญญา) 
  - ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่นทั่วไป 
  - การจัดการเรียนการสอน (การท าแผนการสอน วิชาการสอน การวัดประเมินผลการเรียนรู้ การท าข้อสอบ) 
  - เทคนิคการให้ค าปรึกษา 
  - การท างานเป็นทีม (Teamwork) 
  - การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
  - ระเบียบและวิธีการปฏิบัติด้านการรักษาความปลอดภัย 
  - ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับพลศึกษา 
  - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 

3.2 การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ 

 3.3 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
  - 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) 

3.4 การประเมินบุคลิกภาพ 

_____________________________ 
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หน่วยที่ 5  ต าแหน่งเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ (ผู้ช่วยพ่อบ้าน)  

(1) ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
- ศึกษา วิเคราะห์ พฤติกรรมความประพฤติเด็กหรือเยาวชน พร้อมรวบรวมข้อมูล เพ่ือจัดท ารายงาน

ประเมินพฤติกรรมเด็กหรือเยาวชน ประกอบการพิจารณาในการแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูเด็กหรือเยาวชน ตลอดจนติดตาม
ประเมินผลการแก้ไข บ าบัด ฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง 

- ปกครองดูแล ให้การอภิบาล การพินิจ และการปฏิบัติต่อเด็กหรือเยาวชนกิน อยู่ หลับ นอน เพ่ือให้
เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติต่อเด็กหรือเยาวชนตามกฎหมาย และตามคู่มือการปฏิบัติงานที่หน่วยงานก าหนด 

- ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิต ตลอดจนปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให้เด็กหรือเยาวชนเกิดการ
พัฒนาทางด้านร่างกาย และจิตใจ ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย 

- ควบคุมดูแล เฝ้าระวังเด็กหรือเยาวชน เพ่ือป้องกันไม่ให้เด็กหรือเยาวชนก่อความไม่สงบก่อเหตุร้าย หรือหลบหนี 
- ปฏิบัติร่วมกับคณะกรรมการนักวิชาชีพ/สหวิชาชีพ เพ่ือเสนอข้อมูลและให้ความเห็น เกี่ยวกับการ

แก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูเด็กหรือเยาวชน 
- ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมฐานข้อมูล และสถิติเกี่ยวกับการด าเนินงาน เพ่ือปรับปรุง และพัฒนา 

เครื่องมือ คู่มือ แนวทางการปฏิบัติงาน สื่อ เพื่อน าไปใช้ในการด าเนินงานพัฒนาพฤตินิสัย 
- ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

(2) ลักษณะพิเศษของงานที่ปฏิบัติ 
เป็นเจ้าหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติงานในสถานควบคุมทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีลักษณะงานในสภาพ

ที่อาจเป็นอันตรายในสถานที่ที่ไม่น่าอภิรมย์ และตรากตร า โดยจะมีการปฏิบัติงานเป็นช่วงเวลาตามที่กรมก าหนด 
(3) คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งและคุณสมบัติพิเศษ 

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เท่านั้น 
- เฉพาะเพศชาย 
- เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง สูงไม่น้อยกว่า 160 ซ.ม. และรอบอกขนาด 80 ซ.ม. แต่ถ้าขนาดของ

สัดส่วนใดสัดส่วนหนึ่งน้อยกว่าที่ก าหนดให้ไว้ไม่เกิน 2 ซ.ม. ก็ให้ใช้ได้โดยอนุโลม 
(4) หลักสูตรและวิธีการเลือกสรร 
 

 4.1 การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะโดยวิธีการสอบข้อเขียน 
  - ความรู้ในการวิเคราะห์และสรุปผลตามหลักวิชาการวัดผล (ทางเชาว์ปัญญา) 
  - เทคนิคการให้ค าปรึกษาและความเข้าใจผู้อื่น 
  - การพัฒนาศักยภาพคน 
  - การท างานเป็นทีม (Teamwork) 
  - การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
  - ระเบียบและวิธีการปฏิบัติด้านการรักษาความปลอดภัย 
  - การควบคุมฝูงชนในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
  - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 

 
/4.2 การประเมิน... 



 
 
 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป  กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
ลงวันที่  27  มีนาคม  พ.ศ. 2561 

 
4.2 การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ 

 4.3 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
  - 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) 

4.4 การประเมินบุคลิกภาพ 

_____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป  กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
ลงวันที่  27  มีนาคม  พ.ศ. 2561 

 
หน่วยที่ 6  ต าแหน่งพนักงานพินิจ (หญิง)  

 (1) ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 - ควบคุม  ดูแลและป้องกันมิให้เด็กและเยาวชนหลบหนี  พร้ อมทั้งรักษาความปลอดภัยกรณีต่างๆ 

ที่เกิดขึ้นกับองค์การ ร่วมจัดกิจกรรมบ าบัด ฟื้นฟูเด็กและเยาวชนกับทีมสหวิชาชีพ เป็นผู้ช่วยนักวิชาการอบรมและ  
ฝึกวิชาชีพด้านงานอภิบาลเด็กและเยาวชน ควบคุม ดูแลเด็กและเยาวชนในการท ากิจกรรมนอกสถานที่และปฏิบัติงานอื่นที่
เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

- ปฏิบัติงานเป็นรอบเวลา 

 (2) ลักษณะพิเศษของงานที่ปฏิบัติ 
เป็นเจ้าหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติงานในสถานควบคุมทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมีลักษณะงาน  

ในสภาพที่อาจเป็นอันตรายในสถานที่ที่ไม่น่าอภิรมย์ และตรากตร า โดยจะมีรอบความถี่ในการเข้าเวรรักษาการณ์  และ
ปฏิบัติงานเป็นผลัดหรือกะ 

(3) คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งและคุณสมบัติพิเศษ 
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เท่านั้น 
- เฉพาะเพศหญิง 
- เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง สูงไม่น้อยกว่า 155 ซ.ม.  

(4) หลักสูตรและวิธีการสอบ 

 4.1 การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะโดยวิธีสอบข้อเขียน  
  - ความรู้ในการวิเคราะห์และสรุปผลตามหลักวิชาการวัดผล (ทางเชาว์ปัญญา) 
  - เทคนิคการให้ค าปรึกษา 
  - การพัฒนาศักยภาพคน 
  - การท างานเป็นทีม (Teamwork) 
  - การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
  - ระเบียบและวิธีการปฏิบัติด้านการรักษาความปลอดภัย 
  - การควบคุมฝูงชนในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
  - ความรูท้ั่วไปเก่ียวกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 

4.2 การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ 
 4.3 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

   - งอตัวข้างหน้า (Trunk Forward Flexion) 
   - ยืนกระโดดไกล (Standing Broad Jump) 
   - ลุก – นั่ง 30 วินาที (20 Seconds Sit – up) 
   - วิ่งเก็บของ 10 เมตร (Shuttle run 10 Meters) 
   - วิ่งเร็ว 50 เมตร (50 Meters Sprint) 
   - แรงบีบมือที่ถนัด (Grip Strength) 
   - วิ่ง 800 เมตร (800 Meters Run) 

4.4 การประเมินบุคลิกภาพ 
_____________________________ 

 



 
 
 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป  กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
ลงวันที่  27  มีนาคม  พ.ศ. 2561 

 
 
 
 

สนามสอบ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภเิษก 
หน่วยที่ 7  ต าแหน่งพนักงานพินิจ (ชาย)  
 (1) ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 - ควบคุม  ดูแลและป้องกันมิให้เด็กและเยาวชนหลบหนี  พร้อมทั้งรักษาความปลอดภัยกรณีต่างๆ 
ที่เกิดขึ้นกับองค์การ ร่วมจัดกิจกรรมบ าบัด ฟื้นฟูเด็กและเยาวชนกับทีมสหวิชาชีพ เป็นผู้ช่วยนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ
ด้านงานอภิบาลเด็กและเยาวชน ควบคุม ดูแลเด็กและเยาวชนในการท ากิจกรรมนอกสถานที่และปฏิบัติงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือ
ตามที่ได้รับมอบหมาย 

- ปฏิบัติงานเป็นรอบเวลา     
 (2) ลักษณะพิเศษของงานที่ปฏิบัติ 

เป็นเจ้าหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติงานในสถานควบคุมทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมีลักษณะงาน  
ในสภาพที่อาจเป็นอันตรายในสถานที่ที่ไม่น่าอภิรมย์ และตรากตร า โดยจะมีรอบความถี่ในการเข้าเวรรักษาการณ์ และ
ปฏิบัติงานเป็นผลัดหรือกะ 

(3) คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งและคุณสมบัติพิเศษ 
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เท่านั้น 
- เฉพาะเพศชาย 
- เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง สูงไม่น้อยกว่า 160 ซ.ม. และรอบอกขนาด80 ซ.ม. แต่ถ้าขนาดของสัดส่วนใด

สัดส่วนหนึ่งน้อยกว่าที่ก าหนดให้ไว้ไม่เกิน 2 ซ.ม. ก็ให้ใช้ได้โดยอนุโลม 
(4) หลักสูตรและวิธีการสอบ 

 4.1 การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะโดยวิธีสอบข้อเขียน  
  - ความรู้ในการวิเคราะห์และสรุปผลตามหลักวิชาการวัดผล (ทางเชาว์ปัญญา) 
  - เทคนิคการให้ค าปรึกษา 
  - การพัฒนาศักยภาพคน 
  - การท างานเป็นทีม (Teamwork) 
  - การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
  - ระเบียบและวิธีการปฏิบัติด้านการรักษาความปลอดภัย 
  - การควบคุมฝูงชนในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
  - ความรู้เกี่ยวกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
4.2 การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ 
 4.3 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
  - 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) 
4.4 การประเมินบุคลิกภาพ 

_____________________________ 


