ประจําวันที่ 7 มกราคม 2559

สํานักงานศาลยุติธรรมเปิดรับสมัครทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ประจําปี 2559
กองการต่างประเทศ แจ้งว่า สํานักงานศาลยุติธรรมมีนโยบายให้ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมมีโอกาสสมัคร
ขอรับทุนเพื่อไปศึกษา ฝึกอบรม สัมมนา และดูงาน ณ ต่างประเทศ ซึ่งในการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
เสนอชื่อสมัครขอรับทุนดังกล่าวนั้น จําเป็นต้องใช้ผลคะแนน TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP หรือ TU-GET หรือผลการสอบ
วัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ (กรมวิเทศสหการเดิม) ประกอบการพิจารณา
จึงได้กําหนดให้มีการรับสมัครผู้ที่มีผลคะแนน TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP หรือ TU-GET โดยกําหนด TOEFL อย่างน้อย
500 คะแนน (paper-based) 173 คะแนน (computer-based) 61 คะแนน (internet-based) หรือ IELTS อย่างน้อย 5.5 คะแนน
หรือ CU-TEP อย่างน้อย 75 คะแนน หรือ TU-GET อย่างน้อย 500 คะแนน โดยผลคะแนนดังกล่าวต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึง
วันปิดรับสมัคร โดยมีกําหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 4 มีนาคม 2559
ในการนี้ หากผู้ใดไม่มีผลสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว สํานักงานศาลยุติธรรมจะจัดให้มีการทดสอบวัดระดับความรู้
ภาษาอังกฤษสําหรับข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ประจําปี 2559 ณ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ทั้งนี้
จะขึ้นบัญชีผู้สมัครที่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP หรือ TU-GET หรือผลการสอบวัดระดับความรู้
ภาษาอังกฤษของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ มีกําหนดระยะเวลา 1 ปี โดยคุณสมบัติของผู้สมัคร วิธีการสมัคร
วิธีการคัดเลือก จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
1. คุณสมบัติ
เป็นข้าราชการศาลยุติธรรมตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไป หรือเป็นข้าราชการตุลาการตั้งแต่ตําแหน่งผู้พิพากษาศาล
ชั้นต้นขึ้นไป
2. วิธีการสมัคร
2.1 ผู้สมัครที่มีผลการทดสอบ TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP หรือ TU-GET
- สมัครโดยตรงได้ที่กองการต่างประเทศ สํานักงานศาลยุติธรรม โทร. 0 2541 2320 และทางไปรษณีย์ได้ที่
กองการต่างประเทศ สํานักงานศาลยุติธรรม อาคารศาลอาญา ชั้น 12 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
2.2 ผู้ที่ยังไม่มีผลการทดสอบ TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP หรือ TU-GET และต้องการทดสอบวัดระดับความรู้
ภาษาอังกฤษ ณ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ
- ผู้ ที่ ประสงค์ จะสมั ครทดสอบวั ดระดั บความรู้ ภาษาอั งกฤษ ให้ ส่ งใบสมั ครและชํ าระเงิ นค่ าทดสอบ
คนละ 300 บาท ที่กองการต่างประเทศ สํานักงานศาลยุติธรรม ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 (สําหรับผู้สมัคร
ทางไปรษณีย์ กรุณาสั่งจ่ายธนาณัติ ณ ไปรษณีย์สาขาศาลยุติธรรม ในนาม นางสาวปฐวีศรีกัญญา ท่องแก้ว)
- ผู้สมัครจะต้องเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ณ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ (ศูนย์ราชการ
เฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี อาคาร B ชั้น 7) ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 9.00 น. ทั้งนี้ ขอให้ตรวจสอบ
รายชื่อผู้เข้าสอบ หมายเลขที่นั่ง และห้องสอบก่อน โดยให้นําบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือบัตรประชาชน ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่
ในวันสอบด้วย
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3. วิธีการคัดเลือก
สํานักงานศาลยุติธรรมจะพิจารณาคัดเลือกผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สมัครรับทุนตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
1. พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครที่มีผลคะแนน TOEFL อย่างน้อย 500 คะแนน (paper-based) 173 คะแนน (computerbased) 61 คะแนน (internet-based) หรือ IELTS อย่างน้อย 5.5 คะแนน หรือ CU-TEP อย่างน้อย 75 คะแนน หรือ TU-GET
อย่างน้อย 500 คะแนน หรือมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ ณ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ตั้งแต่ 55 %
ขึ้นไป และคุณสมบัติครบถ้วนตามที่แหล่งทุนกําหนด รวมทั้งต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของกระทรวงการต่างประเทศ และ
สํานักงานศาลยุติธรรมด้วย
2. ในกรณีคัดเลือกจะพิจารณาจากผู้ที่ได้คะแนนภาษาอังกฤษสูงสุดของแต่ละประเภทการสอบภาษาอังกฤษ
3. ในกรณีคะแนนอยู่ในระดับเดียวกันให้พิจารณาจากประสบการณ์ความรู้ความสามารถที่ตรงกับเนื้อหาการฝึกอบรม
ที่กําหนดโดยแหล่งทุน
4. ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้สมัครรับทุนแล้วและอยู่ในระหว่างการพิจารณาหรือตอบรับของแหล่งทุน จะไม่ได้รับการ
พิจารณาคัดเลือกทุนอื่นๆ อีกในระหว่างนั้น
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกั บการรับสมัครดังกล่าวได้ ที่เว็บไซต์กองการต่างประเทศ www.iad.coj.go.th
ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องสมัคร online ทางหน้าเว็บไซต์ http://edu.coj.go.th/edu_regis หรือทางไปรษณีย์ได้ที่กองการต่างประเทศ
สํ านั กงานศาลยุ ติ ธรรม ชั้ น 12 อาคารศาลอาญา ถนนรั ชดาภิ เษก กรุ งเทพมหานคร หรื อยื่ นใบสมั ครโดยตรงได้ ที่
กองการต่างประเทศ สํานักงานศาลยุติธรรม หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2541 2320, 0 2541 2284 – 91 ต่อ 1280

ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมให้บริการข้อมูล Let’s learn English : Exam Preparation
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม ให้บริการข้อมูล Let’s learn English : Exam Preparation สําหรับข้าราชการฝ่าย
ตุลาการศาลยุติธรรม และผู้ที่จะเตรียมสอบหรือสนใจเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ผ่านทางเว็บไซต์ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
ศาลยุ ติ ธรรม สอบถามรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ กลุ่ ม งานพั ฒ นาสารสนเทศ ศู นย์ วิ ทยบริ การศาลยุ ติ ธรรม
โทร. 0 2541 0206

