เตรียมสอบ

พนักงาน ปณท. ระดับ 5
ประมาณการ ประกาศ เม.ย. 59

สอบ มิ.ย. 59

ยุคการแข่งขัน การสอบเป็นการประเมินความรู้ความเข้าใจ
(แทนวิธีจับสลากยุคก่อน หรือความชอบพอส่วนตัว คงไม่เป็นธรรม)
จึงต้องเฟ้นหาผู้นําผู้สืบทอด นําพา ปณท. ชูเชิดงานไปรษณีย์ไทย
เตรียมความพร้อมสู่ AEC มิรอใกล้สอบ ไม่ประมาท
ต้องพร้อม เติมประสิทธิภาพ เพิ่มความรอบรู้ รู้ทัน
หลักสูตรการสอบคัดเลือก อาจแบ่งเป็น 3 ภาค ดังนี้.1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (3 ชั่วโมง 200 คะแนน)
ทดสอบความรู้ ความสามารถ และความคิดริเริ่มในการกําหนดและปรับปรุง
นโยบาย แผนงาน ระบบงานและการบริหารงาน และอื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง
รวมถึงการนําบทเรียน บทความต่าง ๆ ในหลักสูตร E-learning มาใช้ทดสอบ
ในเรื่องต่าง ๆ โดยวิธีสอบข้อเขียน หรือวิธีอื่นได้ตามความเหมาะสม
‘
2. ภาคความรู้ความสามารถ เฉพาะตําแหน่ง (3 ชั่วโมง 200 คะแนน)
ทดสอบความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจ และความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในตําแหน่ง
ตามที่กําหนด โดยวิธีสอบข้อเขียน หรือวิธีอื่นได้ตามความเหมาะสม
3. ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (100 คะแนน)

ประเมินบุคคล พิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่จากความรู้ความสามารถ
ความประพฤติ ความรับผิดชอบ รวมทั้งความคิดริเริม่ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพ

(1)

สโคป/แนวที่จะเปิดสอบ
- I-Sure
- บริหารงานบุคคล - จริยธรรมปกครอง
- E-Commerce - สอบทฤษฎี
- งานปฏิบตั ิ
- ระเบียบปฏิบัติ
- ขั้นตอนงาน
- รับ ฝาก ส่งต่อ นําจ่าย
- วิธีควบคุม ใช้หลักอะไร
- ปิดเมย์
- บริหารงานบุคคลเป็นหลัก
- อิทธิบาท 4, พรหมวิหาร 4
- ตจว. งานรายได้สูงกว่า กทม.
- ถาม ... ให้แสดงความคิดเห็น (อัตนัย)

ชุด

“องคความรูไปรษณีย”

ยิ่งรูยิ่งดีเปนประโยชนอยางยิ่ง

พปณ. 5

องคความรูส อบระดับ 5
1. การบริหารวิสาหกิจ

สั่งงาน - ประสานงาน - ควบคุมงาน ปกครองบังคับบัญชา - วิเคราะหและ
สรางความคิดในการแกปญหา - วินิจฉัย
สั่งการ - การพัฒนาการบริหาร (A 1-3)

ยิ่งสมโอกาส คุมคาทั้งใชสอบ - ใชงาน

ไดแก หนังสือ และ MP 3
A ความรูเ กีย่ วกับไปรษณีย

เลม 1

คูมอื สอบ พนักงานไปรษณียไทย

100.-

- ประวัติ กิจการ แผนงาน สินคา หนวยงานนารู ที่ทําการ
- กฎหมายไปรษณีย / พนักงานไปรษณีย
เลม 2 บริหารงาน ปณท. 5 มาตรฐาน 100.- บริหารงาน ปณท. / กฎหมายครบ 3 ภาครัฐวิสาหกิจฯ
2. ศิลปะการใหบริการ
100.เลม 3 ปฏิบตั งิ านไปรษณียไทย
การตลาด - การสื่อสารนําเสนอ - ทัศนคติ
- ไปรษณียนิเทศ (Postal Directive) ครบ 9 หมวด
ใหบริการที่ดี - คานิยมผูบริการ
- ขอบังคับปฏิบัติงาน ระเบียบ สหภาพ. ปณ. พ.ร.บ.2551
(B 1-3 และ C 1-3)
ติวสวนตัว วิชา จริยธรรม (เนื้อหา สรุป ขอสอบ) 100.-

3. จริยธรรมและจรรยาบรรณ
นักบริหาร ทางธรรมาภิบาลธุรกิจ -

B MP3 เสียง ตาม A ความรูเกี่ยวกับ ปณ.

มี 3 MP3 ตาม A. 1-2-3 ขางตน รวม 3 แผน 300.นักบริหาร - กํากับดูแลที่ดี - วาระแหงชาติ
จากปกติ 960.(กลุม B แทนเทป 30 กวาตลับ)
(D 1-2)
ชุดนีต้ ั้งแต่ A - E เป็นประโยชน์ต่อท่านพนักงานไปรษณีย์ทุกระดับตําแหน่ง ยิ่งอ่านยิ่งคุ้มค่า
ยิ่งแตกฉาน ได้ประโยชน์  ซื้อยกชุด ทั้งลด ทั้งแถม 2,330.- เหลือเพียง 1,450.- จัดส่งฟรีลงทะเบียน
 กฎหมายและสินค้าอื่นๆ กว่า 1,800 รายการ

(2)

เชิญเข้าชมใน www.soutpaisallaw.com

องคความรูส อบระดับ 5
4. งบประมาณรัฐวิสาหกิจ

- งบประมาณ ของ ปณท. (D2-3)

5. การปองกันการรัว่ ไหล
ของรายไดไปรษณีย (D3, B1-3)

- คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
ออกระเบียบ วาดวยการกําหนดมาตรฐาน
การควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
ประกาศ ณ วันที่ 28 ก.ย. 2544
บังคับใชหนวยงานของรัฐวิสาหกิจ

หลักเกณฑและแนวทาง
การดูแลทีด่ ใี นรัฐวิสาหกิจ

หนังสือ และ MP 3
C ผลงาน ผศ.ดร. นพรัฐพล ศรีบญุ นาค

1. การบริหารการพัฒนา

220.-

Development Administration

Free !

CD กฎหมายปฏิวัติ รัฐธรรมนูญ และประกาศ คปค.

2. พฤติกรรมองคการ Organizational Behavior 90.3. องคการและการจัดการ
Organization and Management
80.- ตอกลุม K1. ถึง K4.

D ผลงาน นิรภัย จันทรสวัสดิ์

(B.S.tech. Ed)

1. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
นักบริหารกับการกํากับดูแลทีด่ ี
(D 1-3) คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ
2. การบริหารงานวิสาหกิจ
ขอความดังกลาวเปนกลไกสําคัญที่จะ
ผลักดันใหมีความโปรงใสในกิจการ
รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลังกําหนด
ใหรัฐวิสาหกิจจัดตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ควบคุม ตรวจสอบองคกร

6. การบริหารความเสีย่ ง

7. ไปรษณียนิเทศ (A3)

ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง ประกาศ

110.110.-

- แผนวิสาหกิจ
- งบประมาณรัฐวิสาหกิจ
- ศิลปะการบริหารรัฐวิสาหกิจ

3. การบริหารความเสีย่ ง Risk Management 110.- จากทฤษฎี สูปฏิบัติ

E แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 ฉบับใชงาน
1. คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีฯ
2. บันทึกวิชาประมวลกฎหมายอาญา

90.50.110.-

(ตามไปรษณียนิเทศ ขอ 35-41)
“วิธสี ง่ั ซือ้ ” ดูหนาถัดไป  ทุกรายการวางจําหนาย ณ สูตรไพศาล, ซีเอ็ดบุค ส และตัวแทนสูตรไพศาลทั่วไทย

รับสมัครตัวแทนจําหนายตํารา CD MP3 กฎหมาย ประจําจังหวัด-อําเภอ-มหาวิทยาลัย-ศาล-สถาบันตางๆ (เชิญสอบถาม)

(3)

