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กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ 

หน่วยที่ 1 ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ การศึกษา วิเคราะห์ ก าหนดคุณลักษณะของเครื่อง จัดระบบ

ติดตั้งเชื่อมโยงระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบเกี่ยวกับชุดค าสั่งระบบ ชุดค าสั่งประยุกต์  
การจัดท าคู่มือการใช้ค าสั่งต่างๆ ก าหนดคุณลักษณะ ติดตั้งและใช้เครื่องมือชุดค าสั่งสื่อสาร การจัดและบริหารระบบ
สารสนเทศ รวมทั้งการด าเนินการเกี่ยวกับการกระท าผิดทางคอมพิวเตอร์ และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
การให้ค าปรึกษาแนะน า อบรมเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ ด้านต่างๆ แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตาม
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เก่ียวข้อง  
 

สมรรถนะท่ีต้องการ 
- มีความรู้ ความสามารถในการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ชุดค าสั่งระบบปฏิบัติการ 

ชุดค าสั่งส าเร็จรูประบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสนับสนุนให้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน 

- มีความรู้ ความสามารถในการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการของระบบงานประยุกต์ และ
ระบบข้อมูลของหน่วยงานที่ไม่ซับซ้อน เพ่ือพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และ
ตรงตามความต้องการของหน่วยงาน 

- มีความรู้ ความสามารถในการเขียนชุดค าสั่งตามข้อก าหนดของระบบงานประยุกต์ ระบบฐานข้อมูล
ที่ได้วางแผนไว้ รวมทั้งการทดสอบความถูกต้องของชุดค าสั่ง เพ่ือแก้ไขความผิดพลาดของค าสั่ง และให้ระบบปฏิบัติการ
ท างานได้อย่างถูกต้องแม่นย าและมีประสิทธิภาพ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ด าเนินไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

- มีความรู้  ความสามารถในการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 
ระบบเครือข่าย ระบบงานประยุกต์และระบบสารสนเทศ และจัดการระบบการท างานเครื่อง การติดตั้งระบบเครื่อง 
เพ่ือให้ได้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และตรงตามความต้องการใช้ของหน่วยงาน 

- มีความรู้ ความสามารถในการทดสอบคุณภาพด้านเทคนิคของระบบ เพ่ือให้ระบบมีคุณสมบัติ 
ที่ถูกต้องตรงตามความต้องการและสภาพการใช้งานของหน่วยงาน 

- มีความรู้ ความสามารถในการตรวจสอบ สืบค้น และรวบรวมการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ที่เข้าข่ายไม่เหมาะสม ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ก าหนด หรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพ่ือความมั่นคง
ปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบ 

- มีความรู้ ความสามารถในการจัดท าคู่มือระบบและคู่มือผู้ใช้ เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์
ได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

/ - มีความรู้... 
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- มีความรู้ ความสามารถในการประสานงาน การฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ สนับสนุน 

การใช้ระบบงานที่พัฒนาให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ 
- มีความรู้ ความสามารถในการให้ค าปรึกษาแนะน าผู้ใช้ระบบงานเมื่อมีปัญหาหรือข้อสงสัย

ในการใช้งานระบบ เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถแก้ไขและใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง  

ทางคอมพิวเตอร์ 
 

หลักสูตรการประเมินความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะ 
1. การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ด้วยวิธีการสอบข้อเขียน  

คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
- ความรู้เกี่ยวกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
- การแก้ไข บ าบัด ฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม 
- จิตวิทยาทั่วไป 
- อาชญาวิทยา 
- การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร 
- พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553  

และแก้ไขเพ่ิมเติม 
- ระเบียบกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
- พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิดคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 

2. การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

3. การประเมินบุคลิกภาพ (ประกอบการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะด้วยวิธีการ 
สอบสัมภาษณ์) 

 
_________________________________ 
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กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

 

หน่วยที่ 2 ต าแหน่งพนักงานคุมประพฤติ 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความสามารถทางวิชาการ ตามอ านาจหน้าที่ของ

พนักงานคุมประพฤติตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 
พ.ศ. 2553 และแก้ไขเพ่ิมเติม เพ่ือสืบเสาะ ประมวล และรายงานข้อเท็จจริงเสนอต่อศาล และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน 
ตามท่ีศาลสั่ง หรือที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

 

สมรรถนะท่ีต้องการ 
ด้านการปฏิบัติการ 
คดีอาญา 

 (1) ถามปากค า สืบเสาะ พินิจ เด็กหรือเยาวชน ผู้ปกครอง หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพ่ือประมวลและ
จัดท ารายงานข้อเท็จจริงคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ. 2553 และแก้ไขเพ่ิมเติม 

 (2) จ าแนกเด็กหรือเยาวชน เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดท าแผนแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูส าหรับเด็กและ
เยาวชนอย่างเหมาะสม 

 (3) พิจารณาเสนอใช้มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญา หรือกระบวนการยุติธรรมทางเลือกอ่ืน 
เพ่ือให้เกิดความสมานฉันท์ ระหว่างผู้กระท าผิด เหยื่อ และชุมชน ตลอดจนหันเหคดีออกจากกระบวนการยุติธรรมปกติ 

 (4) ให้ค าแนะน าแก่บิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลซึ่งเด็กหรือเยาวชนนั้นอาศัยอยู่ในเรื่องการ
เลี้ยงดู อบรม และสั่งสอนเด็กหรือเยาวชน เพ่ือให้เด็กหรือเยาวชนสามารถไตร่ตรองการกระท า และหาทางออกของ
ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 

คดีครอบครัว 
 (1) ถามปากค า สืบเสาะ ผู้เยาว์ ผู้ปกครอง หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประมวลและจัดท ารายงาน

ข้อเท็จจริงในคดีครอบครัวเสนอต่อศาล ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน
และครอบครัว พ.ศ. 2553 และแก้ไขเพ่ิมเติม 

 (2) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ศาลสั่ง หรือที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
การก ากับการปกครอง 

 (1) สอดส่องการใช้อ านาจปกครองของผู้อยู่ใต้การก ากับการปกครอง ให้เป็นไปเพ่ือสวัสดิภาพและ
อนาคตของผู้เยาว์ รวมทั้งรวบรวมและรายงานข้อเท็จจริงและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ก ากับการปกครองเสนอต่อศาล 

 (2) สรุปสถิติ และรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอผู้บังคับบัญชา 
 (3) รวบรวมข้อมูล และร่วมศึกษา วิเคราะห์ วิจัยพัฒนางานคดีอาญา คดีครอบครัวและงานก ากับ

การปกครอง เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการท างาน 
(4) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

/ด้านการวางแผน... 
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ด้านการวางแผน 

  (1) จัดท าแผนปฏิบัติงานของตนเองทั้งในระยะสั้น ระยะยาว เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย
และผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
  (2) ร่วมวางแผนการปฏิบัติงานของกลุ่มงาน หน่วยงานหรือโครงการเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไป
ตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

ด้านการประสานงาน 
  (1) ปฏิบัติงานประสานความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพ่ือให้บรรจุเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
  (2) ชี้แจงและให้รายละเอียด เกี่ยวกับข้อมูลข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้าง
ความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ด้านการบริการ 
  (1) ให้ค าแนะน า ตอบข้อหารือแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้รับบริการในงานคดีอาญา คดีครอบครัวและ
งานการก ากับปกครอง 

(2) เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ความรู้ทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้สนใจ 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางกฎหมาย 

 

หลักสูตรการประเมินความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะ 
1. การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ด้วยวิธีการสอบข้อเขียน  

คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
- ความรู้เกี่ยวกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
- การแก้ไข บ าบัด ฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม 
- จิตวิทยาทั่วไป 
- อาชญาวิทยา 
- การสืบเสาะและพินิจเด็กและเยาวชนผู้กระท าความผิด 
- พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 

และแก้ไขเพ่ิมเติม 
- ระเบียบกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
- ประมวลกฎหมายอาญาและประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
- พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 
- ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและวิธีพิจารณาความแพ่ง 

2. การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

3. การประเมินบุคลิกภาพ (ประกอบการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์) 
_______________________________ 



 
 
 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
ประกาศ ณ วันที่  8  สิงหาคม  2562 

สนามสอบ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 

 

 

 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

 

หน่วยที่ 3 ต าแหน่งนักจิตวิทยา 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการตรวจ 

ทางจิตวิทยาหรือตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิก โดยใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ทดสอบทางจิตวิทยาคลินิก การแก้ไข 
บ าบัด ฟ้ืนฟู ด้วยเทคนิคทางจิตวิทยาคลินิก ตลอดจนส่งเสริมป้องกัน ปัญหาสุขภาพจิตของเด็กหรือเยาวชนที่เข้าสู่
กระบวนการยุติธรรม ซึ่งอยู่ระหว่างรอการพิจารณาพิพากษา ตลอดจนครอบครัว รวมทั้งปฏิบัติงานด้านชุมชน  
และประสานความร่วมมือด้านจิตวิทยาเพ่ือการพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิเด็ก 
 

สมรรถนะท่ีต้องการ 
ด้านการปฏิบัติการ 
- การตรวจทางจิตวิทยาหรือตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิก เพ่ือศึกษาสภาวะสุขภาพจิต กลไกหรือ

สาเหตุการกระท าผิด และประเมินความเสี่ยงในการกระท าความผิด ของเด็กหรือเยาวชน และจัดท ารายงานในการ
ตรวจทางจิตวิทยาหรือรายงานการตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิก พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไขบ าบัด ฟื้นฟู 

- ด าเนินการแก้ไข บ าบัด ฟื้นฟูด้วยเทคนิคทางจิตวิทยาคลินิกและสรุปรายงานผลการแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟู
เด็กหรือเยาวชน 

- ส่งเสริม ป้องกัน เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาพฤติกรรม สุขภาพจิต ของเด็กหรือเยาวชน ชุมชน หรือบุคคล
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง ด้วยเครื่องมือและกระบวนการทางจิตวิทยาเบื้องต้น 

- ปฏิบัติงานร่วมกับบุคลากรวิชาชีพในฐานะคณะกรรมการนักวิชาชีพ /สหวิชาชีพ เพ่ือเสนอข้อมูล
และให้ความเห็นทางด้านจิตวิทยาที่เกี่ยวกับการแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟ ู

- รวบรวมข้อมูล สรุปสถิติ รายงานผลการปฏิบัติงานทางจิตวิทยาเสนอผู้บังคับบัญชา 
- ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
ด้านการวางแผน 
- จัดท าแผนปฏิบัติงานของตนเอง ทั้งในระยะสั้น ระยะยาว 
- ร่วมวางแผนการปฏิบัติงานของกลุ่มงาน หน่วยงานหรือโครงการเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตาม

เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
ด้านการประสานงาน 
- ปฏิบัติงานประสานความร่วมมือ เพ่ือการแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟู พิทักษ์และคุ้มครองสิทธิเด็กเยาวชนและผู้เยาว์ 
- ชี้แจงและให้รายละเอียด เกี่ยวกับข้อมูลข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้าง

ความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
ด้านการบริการ 
- ให้ค าแนะน าและให้บริการทางวิชาการด้านจิตวิทยาคลินิกแก่บุคคล หน่วยงานและองค์กรต่างๆ 
- เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ความรู้วิชาการด้านจิตวิทยาคลินิกและวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง 

/คุณสมบัติ... 



 
 
 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
ประกาศ ณ วันที่  8  สิงหาคม  2562 

สนามสอบ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 

 

 

 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก 
 

หลักสูตรการประเมินความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะ 
1. การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ด้วยวิธีการสอบข้อเขียน  

คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
- ความรู้เกี่ยวกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
- การแก้ไข บ าบัด ฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม 
- จิตวิทยาทั่วไป 
- อาชญาวิทยา 
- การประเมิน และการบ าบัดทางจิตวิทยา 
- พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 

และแก้ไขเพ่ิมเติม 
- ระเบียบกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
- พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 

2. การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

3. การประเมินบุคลิกภาพ (ประกอบการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์) 
 

 
________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
ประกาศ ณ วันที่  8  สิงหาคม  2562 

สนามสอบ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 

 

 

 
กลุ่มงานบริการ 

 

หน่วยที่ 4 ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาปฏิบัติงาน

ด้านธุรการ สารบรรณ หรือบริการทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจนภายใต้การก ากับ 
แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
ด้านการปฏิบัติการ 

- ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เช่น การรับส่ง ลงทะเบียนร่างหนังสือโต้ตอบ  
จัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล เพ่ือสนับสนุนให้งานต่างๆ ด าเนินไปได้โดยสะดวกราบรื่นและมีหลักฐาน
ตรวจสอบได้ 

- รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติเพ่ือสะดวก 
ต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ 

- ด าเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของส านักงาน เพ่ีอให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพไว้ใช้งานและอยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งาน 

- รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูลต่างๆ น าเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพ่ือน าไปใช้เสนอแนะ
และปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป 

- ร่วมสนับสนุนในการด าเนินการ แก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูเด็กหรือเยาวชน เพ่ือให้เด็กหรือเยาวชนได้รับการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่ าขององค์การสหประชาชาติ 

- ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
ด้านการบริการ 

- ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น 

- ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะน าไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป 
- ผลิตเอกสารต่างๆ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่

เกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศนียบัตร

ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชา 
 
 
 
 

/หลักสูตร... 



 
 
 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
ประกาศ ณ วันที่  8  สิงหาคม  2562 

สนามสอบ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 

 

 

 
หลักสูตรการประเมินความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะ 

1. การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ด้วยวิธีการสอบข้อเขียน  
คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
- ความรู้เกี่ยวกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
- การแก้ไข บ าบัด ฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม 
- จิตวิทยาทั่วไป 
- อาชญาวิทยา 
- งานธุรการและงานสารบรรณ 
- พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 

และแก้ไขเพ่ิมเติม 
- ระเบียบกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 

2. การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

3. การประเมินบุคลิกภาพ (ประกอบการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์) 

 
 

________________________________ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
ประกาศ ณ วันที่  8  สิงหาคม  2562 

สนามสอบ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 

 

 

 

กลุ่มงานบริการ 
 

หน่วยที่ 5 ต าแหน่งพนักงานพินิจ (ชาย) 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
   -  ควบคุม  ดูแลและป้องกันมิให้เด็กและเยาวชนหลบหนี  พร้อมทั้งรักษาความปลอดภัยกรณีต่างๆ  
ที่เกิดขึ้นกับองค์การ ร่วมจัดกิจกรรมบ าบัด ฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนกับทีมสหวิชาชีพ เป็นผู้ช่วยนักวิชาการอบรมและ  
ฝึกวิชาชีพด้านงานอภิบาลเด็กและเยาวชน ควบคุม ดูแลเด็กและเยาวชนในการท ากิจกรรมนอกสถานที่และปฏิบัติงาน
อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

 - ปฏิบัติงานเป็นรอบเวลา    

 ลักษณะพิเศษของงานที่ปฏิบัติ 
 เป็นเจ้าหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติงานในสถานควบคุมทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยจะมีรอบ

ความถี่ในการเข้าเวรรักษาการณ์ และปฏิบัติงานเป็นผลัดหรือกะ 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งและคุณสมบัติพิเศษ 
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เท่านั้น 

 -  เฉพาะเพศชาย 
 -  เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง สูงไม่น้อยกว่า 160 ซ.ม. และรอบอกขนาด 80 ซ.ม. แต่ถ้าขนาดของ

สัดส่วนใดสัดส่วนหนึ่งน้อยกว่าที่ก าหนดให้ไว้ไม่เกิน 2 ซ.ม. ก็ให้ใช้ได้โดยอนุโลม 
 

หลักสูตรการประเมินความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะ 
1. การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ด้วยวิธีการสอบข้อเขียน  

คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
- ความรู้เกี่ยวกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
- การแก้ไข บ าบัด ฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม 
- จิตวิทยาทั่วไป 
- อาชญาวิทยา 
- งานอนามัยและสุขาภิบาล 
- พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 

และแก้ไขเพ่ิมเติม 
- ระเบียบกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 

2. การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
3. การประเมินบุคลิกภาพ (ประกอบการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์) 

/4. การทดสอบ... 



 
 
 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
ประกาศ ณ วันที่  8  สิงหาคม  2562 

สนามสอบ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 

 

 

 
4. การทดสอบสมรรถภาพทางกาย (ประกอบการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 

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

 
________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
ประกาศ ณ วันที่  8  สิงหาคม  2562 

สนามสอบ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 

 

 

 
กลุ่มงานบริการ 

 

หน่วยที่ 6 ต าแหน่งเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ (ผู้ช่วยแม่บ้าน)  
 

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 
 

ลักษณะพิเศษของงานที่ปฏิบัติ 
เป็นเจ้าหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติงานในสถานควบคุมทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีลักษณะงานในสภาพที่

อาจเป็นอันตรายในสถานที่ที่ไม่น่าอภิรมย์ และตรากตร า โดยจะมีการปฏิบัติงานเป็นช่วงเวลาตามที่กรมก าหนด 
 

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

ก าหนดให้ไว้ไม่เกิน 2 ซ.ม. ก็ให้ใช้ได้โดยอนุโลม 
 
 
 
 
 
 

/หลักสูตร... 
 



 
 
 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
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สนามสอบ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 

 

 

 
หลักสูตรการประเมินความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะ 

1. การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ด้วยวิธีการสอบข้อเขียน  
คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
- ความรู้เกี่ยวกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
- การแก้ไข บ าบัด ฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม 
- จิตวิทยาทั่วไป 
- อาชญาวิทยา 
- งานอนามัยและสุขาภิบาล 
- พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 

และแก้ไขเพ่ิมเติม 
- ระเบียบกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 

2. การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

3. การประเมินบุคลิกภาพ (ประกอบการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ 

4. การทดสอบสมรรถภาพทางกาย (ประกอบการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์) 
- งอตัวข้างหน้า (Trunk Forward Flexion) 
- ยืนกระโดดไกล (Standing Broad Jump) 
- ลุก – นั่ง 30 วินาที (30 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) 

 
_____________________________ 

 
 

 
 

 



 
 
 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
ประกาศ ณ วันที่  8  สิงหาคม  2562 

สนามสอบ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก 

 

 

 

กลุ่มงานบริการ 
 

หน่วยที่ 7 ต าแหน่งพนักงานพินิจ (ชาย) 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
   - ควบคุม  ดูแลและป้องกันมิให้เด็กและเยาวชนหลบหนี  พร้อมทั้งรักษาความปลอดภัยกรณีต่างๆ  
ที่เกิดขึ้นกับองค์การ ร่วมจัดกิจกรรมบ าบัด ฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนกับทีมสหวิชาชีพ เป็นผู้ช่วยนักวิชาการอบรมและ  
ฝึกวิชาชีพด้านงานอภิบาลเด็กและเยาวชน ควบคุม ดูแลเด็กและเยาวชนในการท ากิจกรรมนอกสถานที่และปฏิบัติงาน
อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

 - ปฏิบัติงานเป็นรอบเวลา    

 ลักษณะพิเศษของงานที่ปฏิบัติ 
 เป็นเจ้าหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติงานในสถานควบคุมทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยจะมีรอบ

ความถี่ในการเข้าเวรรักษาการณ์ และปฏิบัติงานเป็นผลัดหรือกะ 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งและคุณสมบัติพิเศษ 
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เท่านั้น 

 - เฉพาะเพศชาย 
 - เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง สูงไม่น้อยกว่า 160 ซ.ม. และรอบอกขนาด 80 ซ.ม. แต่ถ้าขนาดของ

สัดส่วนใดสัดส่วนหนึ่งน้อยกว่าที่ก าหนดให้ไว้ไม่เกิน 2 ซ.ม. ก็ให้ใช้ได้โดยอนุโลม 
 

หลักสูตรการประเมินความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะ 
1. การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ด้วยวิธีการสอบข้อเขียน  

คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
- ความรู้เกี่ยวกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
- การแก้ไข บ าบัด ฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม 
- จิตวิทยาทั่วไป 
- อาชญาวิทยา 
- งานอนามัยและสุขาภิบาล 
- พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 

และแก้ไขเพ่ิมเติม 
- ระเบียบกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 

2. การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
3. การประเมินบุคลิกภาพ (ประกอบการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์) 

/4. การทดสอบ... 
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สนามสอบ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก 

 

 

 
4. การทดสอบสมรรถภาพทางกาย (ประกอบการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 

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

 
________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


