
 
 

 
(ส าเนา) 

ประกาศคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป 
เรื่อง  ก าหนดวัน เวลา  สถานที่สอบในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ด้วยวิธีการสอบข้อเขียน 

ในต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านพ่อบ้าน, ช่างไฟฟูา, ช่างไม้-ก่อสร้าง) 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานธุรการ พนักงานพินิจ (ชาย) และเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ (ผู้ชว่ยพ่อบ้าน) 

และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 
____________________ 

ตามที่ได้มีประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ลงวันที่ 27 กันยายน 2560 เรื่อง รับสมัคร
พนักงานราชการทั่วไป ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านพ่อบ้าน, ช่างไฟฟูา, 
ช่างไม้-ก่อสร้าง) เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ เจ้าพนักงานธุรการ และเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ  
(ผู้ช่วยพ่อบ้าน) นั้น 

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ได้ก าหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 
ดังต่อไปนี้  

(ก) ก าหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ 
 1. ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน)  

เข้ าสอบในวันเสาร์ที่  4 พฤศจิกายน 2560 ในเวลา 09.00 – 11.30 น. ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
(ศูนย์รังสิต) อาคาร The Grand อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

 2. ให้ผู้เข้าสอบไปถึงสนามสอบก่อนเริ่มสอบ 30 นาที และจะเรียกผู้สอบเข้าห้องสอบก่อนเวลา
ประมาณ 30 นาที เพ่ือชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบและให้ผู้เข้าสอบน าอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการสอบตามที่
ระบุในประกาศเท่านั้น เข้าห้องสอบ ส่วนกระดาษค าตอบต้องใช้กระดาษค าตอบที่กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชนจัดไว้ให้โดยเฉพาะ 

(ข) ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 
 1. การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 จะใช้วิธีการสอบข้อเขียน

ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรและวิธีการสรรหาพนักงานราชการทั่วไป ทั้งนี้ ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามค าสั่ง ระเบียบ 
และวิธีการสอบ ตามท่ีก าหนด 

 2. ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบดังนี้ 
2.1 แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชน  

กล่าวคือ  
สุภาพสตรี   สวมเสื้อ กระโปรงหรือชุดกางเกงแบบสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้น   
สุภาพบุรุษ   สวมเสื้อ กางเกงแบบสุภาพ โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น   

ข้อห้ามในการแต่งกายส าหรับผู้เข้าสอบ 
 1. ห้ามใส่เสื้อแขนกุดหรือเสื้อสายเดี่ยว 
 2. ห้ามสวมกางเกงขาสั้นเหนือเข่า  
 3. ห้ามสวมรองเท้าแตะ รองเท้าฟองน้ า 

ทั้งนี้ ถ้าผู้เข้าสอบไม่ปฏิบัติตามระเบียบจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ ยกเว้นมีเหตุอันควร 

3. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครสอบที่จะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่สอบ และห้องสอบ 
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4. ผู้เข้าสอบต้องน าบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ซึ่งจะต้องมีรูปถ่าย 

ลายมือชื่อ และเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ระบุชัดเจน หากไม่มีบัตรดังกล่าวแสดงตนในการเข้าสอบ 
กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 

5. การสอบข้อเขียน 
   (1)  ผู้เข้าสอบควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า 30 นาที แต่จะเข้าห้องสอบ
ได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ 

 (2)  ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากที่ได้เริ่มสอบแล้ว 30 นาทีจะไม่ได้รับอนุญาต 
ให้เข้าสอบ 

 (3) ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบและห้องสอบ ที่กรมพินิจและคุ้มครองเด็ก 
และเยาวชนก าหนดให้ ผู้ใดนั่งสอบผิดที่ หรือผิดห้องสอบจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน 

 (4) ผู้เข้าสอบต้องจัดหาเครื่องเขียน หรือวัสดุอุปกรณ์ ประกอบด้วย ปากกา ดินสอด า 2บี
หรือมากกว่า ยางลบ ส่วนกระดาษค าตอบจะต้องใช้กระดาษค าตอบที่กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  
จัดไว้ให้โดยเฉพาะ โดยให้ลงลายมือชื่อไว้ในที่ท่ีก าหนดเท่านั้น หากผู้ใดลงลายมือชื่อ และท าตอบในกระดาษค าตอบ
ที่ไม่ใช่ของตนเอง จะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน ส่วนการระบายวงกลมในกระดาษค าตอบให้ปฏิบัต ิดังนี้ 

  4.1 ต้องระบายให้ด าเต็มวงกลม จะระบายไม่เต็มวงกลมหรือใช้เครื่องหมายอ่ืน
ไม่ได้ และจะต้องใช้ดินสอด าที่มีความด าเท่ากับ 2บี หรือมากกว่า จะใช้ดินสอสีอื่น หรือปากกาไม่ได้ 

  4.2 เครื่องตรวจกระดาษค าตอบ จะตรวจตามข้อมูลที่ผู้เข้าสอบระบายเท่านั้น 
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นกับผลการตรวจกระดาษค าตอบของเครื่องตรวจ
กระดาษค าตอบ 

  4.3 ในกรณีมีการแก้ไขการระบายวงกลมให้ใช้ยางลบลบให้สะอาด และห้ามใช้
น้ ายาลบค าผิดโดยเด็ดขาด 

 (5) ห้ามน าต ารา หนังสือ บันทึกข้อความ วัสดุอุปกรณ์อ่ืน เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง 
หรือเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด หากน าเข้าห้องสอบจะถือว่าเจตนากระท าการ
ทุจริต 

 (6) เชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่งและค าแนะน าของกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบโดย
เคร่งครัด 

 (7) ผู้เข้าสอบเมื่อลงมือท าข้อสอบแล้วจะต้องอยู่ในห้องสอบจนหมดเวลาท าค าตอบและ
เมื่อหมดเวลาท าค าตอบ ให้ผู้เข้าสอบวางดินสอ และนั่งอยู่ที่โต๊ะ รอกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ ตรวจสอบ
เอกสารและเก็บให้เรียบร้อยให้ครบทุกคนก่อน แล้วจึงอนุญาตให้ออกจากห้องสอบพร้อมกัน 

 (8) เมื่ออยู่ในห้องสอบ ขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอ่ืน หรือบุคคลภายนอก 
และไม่ออกจากห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ 

(9) ไม่สูบบุหรี่ในห้องสอบ 
(10) ห้ามผู้เข้าสอบ คัดลอกข้อสอบ หรือน าแบบทดสอบ กระดาษค าตอบ ตลอดจนวัสดุ

อุปกรณ์ทุกชนิดที่ใช้ในการสอบออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด หากฝุาฝืนจะถือว่าท าการทุจริต ให้ยุติการสอบ 
(11) เมื่อหมดเวลา กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบสั่งให้หยุดท าค าตอบต้องหยุดทันที 

และจะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบได้อนุญาตแล้ว   
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6. กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 2 ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 และทดสอบสมรรถนะทางร่างกาย
ต าแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านพ่อบ้าน, ช่างไฟฟ้า, ช่างไม้-ก่อสร้าง) พนักงานพินิจ (ชาย) และ 
เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ ในวันที่ 18 – 19 พฤศจิกายน 2560 และประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ทุกต าแหน่ง ในวันที่ 25 – 26 พฤศจิกายน 2560 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบและวิธีการสอบนี้ หรือผู้ใดทุจริตหรือพยายามทุจริต จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ หรือให้ยุติการสอบ และ
คณะกรรมการด าเนินการสรรหาฯ อาจพิจารณาสั่งงดการตรวจให้คะแนนส าหรับบุคคลนั้น หรืออาจพิจารณาให้เป็น 
ผู้มีลักษณะต้องห้ามที่จะเข้ารับราชการเป็นพนักงานราชการทั่วไปและจะด าเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด  

     ประกาศ  ณ  วันที่ 1  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2560 

 

 
     (ลงช่ือ)  สหการณ์  เพ็ชรนรินทร์ 
     (นายสหการณ์  เพ็ชรนรินทร์) 

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


