
วัน เวลาสอบ วิชาทีส่อบ สถานทีส่อบ อุปกรณ์ทีใ่ช้
วันอาทิตย์ที ่21 เมษายน 2562 ภาคความรู้ความสามารถทัว่ไป (ภาค ก.) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  (อาคาร 32) ให้ผู้สมคัรสอบน าบัตร
ภาคเช้า เริม่สอบภาค ก. เวลา 09.00 น. - 12.00 น.        ทดสอบความรู้ความสามารถทัว่ไป โดยวิธีการสอบขอ้เขยีนแบบปรนัย ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ประจ าตัวประชาชน หรอื

(3 ช่ัวโมง) (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ดังต่อไปนี้ บัตรทีท่างราชการออกให้
      1. วชิาความสามารถทัว่ไปและวชิาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 150 คะแนน) สอบทัง้ภาค ก. และภาค ข. ซ่ึงปรากฏรปูถ่ายและ

โดยเจ้าหน้าทีจ่ะเชิญผู้สอบเข้าตรวจหาวตัถุต้องสงสยั            1.1 วิชาความสามารถทัว่ไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) เลขประจ าตัวสอบ 621100001 - 621100042  ช้ัน 2 ห้อง 203 หมายเลขบัตรประจ าตัว
ตามระเบียบการสอบ ก่อนเริ่มเวลาสอบประมาณ                 (ก) ด้านการคิดค านวณ ทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ เลขประจ าตัวสอบ 621100043 - 621100084  ช้ัน 2 ห้อง 204 ประชาชน 13 หลกั 
30 นาที และเชิญเข้าห้องสอบ ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบือ้งต้น การวิเคราะหห์าความสัมพนัธ์ของจ านวน เลขประจ าตัวสอบ 621100085 - 621100126  ช้ัน 3 ห้อง 301 มาเพ่ือใช้แสดงต่อกรรมการ

หรือปริมาณการแกป้ัญหาเชิงปริมาณ และการวิเคราะหข์อ้มูลเชิงปริมาณต่าง ๆ และ เลขประจ าตัวสอบ 621100127 - 621100168  ช้ัน 3 ห้อง 302 หรอืเจ้าหน้าทีคุ่มสอบ
               (ข) ด้านเหตุผล ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพนัธ์ เลขประจ าตัวสอบ 621100169 - 621100210  ช้ัน 3 ห้อง 303 ในวนัสอบข้อเขียน 
เชื่อมโยงค า ขอ้ความ หรือรูปภาพ การหาขอ้ยุติ หรือขอ้สรุปอย่างสมเหตุสมผล เลขประจ าตัวสอบ 621100211 - 621100252  ช้ัน 3 ห้อง 304
จากขอ้ความ สัญลักษณ์ รูปภาพ สถานการณ์หรือแบบจ าลองต่าง ๆ เลขประจ าตัวสอบ 621100253 - 621100294  ช้ัน 3 ห้อง 305
           1.2 วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) เลขประจ าตัวสอบ 621100295 - 621100337  ช้ัน 3 ห้อง 306 ทัง้น้ี ส านักงานศาลยติุธรรม

               (ก) ด้านความเขา้ใจภาษา ทดสอบความสามารถในการอา่นและ จะจดัเตรยีมวสัดุอุปกรณ์

การท าความเขา้ใจกบับทความ หรือขอ้ความทีก่ าหนดให ้แล้วตอบค าถามทีต่ามมา หมายเหตุ ผู้ทีส่มัครสอบทัง้ภาค ก. และภาค ข. ให้น่ังห้องเดิม ที่ใช้ในการสอบ วางไวป้ระจ า 

ในแต่ละบทความ หรือขอ้ความ ทัง้นีร้วมทัง้การสรุปความและตีความ และ              ภาคเช้า ส าหรบัการสอบภาค ก. ทกุโต๊ะทีน่ั่งสอบ

               (ข) การใช้ภาษา ทดสอบความสามารถในการเลือกใช้ค าหรือกลุ่มค า              ภาคบ่าย ส าหรบัการสอบภาค ข.
การเขยีนประโยคได้ถกูต้องตามหลักภาษาและการเรียงขอ้ความ
      2. วชิาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 30 คะแนน)
           ทดสอบความสามารถด้านการพดู เขยีน อา่นและฟงัภาษาองักฤษ และ
ความเขา้ใจสาระส าคัญของขอ้ความในระดับเบือ้งต้น
      3. วิชาความรู้เก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (คะแนนเต็ม 20 คะแนน)

           ทดสอบเพือ่วัดความรู้เกี่ยวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเบือ้งต้น

ตารางแสดงก าหนดวัน เวลา และสถานทีส่อบแข่งขัน ต าแหน่งนักจิตวิทยาปฏิบัติการ
(แนบท้ายประกาศส านักงานศาลยุติธรรม ลงวันที ่  10  เมษายน  พ.ศ. 2562)



วัน เวลาสอบ วิชาทีส่อบ สถานทีส่อบ อุปกรณ์ทีใ่ช้
วันอาทิตย์ที ่21 เมษายน 2562 ภาคความรู้ความสามารถทีใ่ช้เฉพาะต าแหน่งนักจิตวทิยาปฏิบัติการ (ภาค ข.) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  (อาคาร 32) ให้ผู้สมคัรสอบน าบัตร
ภาคบ่าย เริ่มสอบภาค ข. เวลา 13.30 น. - 16.30 น.       ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใชเ้ฉพาะต าแหนง่ โดยวิธีการสอบขอ้เขยีนแบบปรนยั ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ประจ าตัวประชาชน หรอื

(3 ช่ัวโมง) (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ดังต่อไปนี้ บัตรทีท่างราชการออกให้
1. ความรู้เกี่ยวกบังานจติวิทยา สอบเฉพาะภาค ข. ซ่ึงปรากฏรปูถ่ายและ

โดยเจ้าหน้าทีจ่ะเชิญผู้สอบเข้าตรวจหาวตัถุต้องสงสยั 2. ความรู้เกี่ยวกบัการวินิจฉยัทางจติวิทยา เลขประจ าตัวสอบ 622200001 - 622200036  ช้ัน 4 ห้อง 401 หมายเลขบัตรประจ าตัว
ตามระเบียบการสอบ ก่อนเริ่มเวลาสอบประมาณ 3. ความรู้เกี่ยวกบัการบ าบัดทางจติวิทยา เลขประจ าตัวสอบ 622200037 - 622200072  ช้ัน 4 ห้อง 402 ประชาชน 13 หลกั 
30 นาที และเชิญเข้าห้องสอบ 4. ความสามารถในการส ารวจขอ้มูล ศึกษา วิเคราะหป์ัญหา และสรุปเหตุผล เลขประจ าตัวสอบ 622200073 - 622200095  ช้ัน 4 ห้อง 403 มาเพ่ือใช้แสดงต่อกรรมการ

5. ความสามารถในการวางแผน และการติดตามประเมินผล หรอืเจ้าหน้าทีคุ่มสอบ
6. ความสามารถในการร่วมงานทีมจติเวช ในวนัสอบข้อเขียน 
7. ความรู้เกี่ยวกบักฎ ระเบียบ
   7.1 พระราชบัญญัติระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และทีแ่กไ้ขเพิม่เติม ทัง้น้ี ส านักงานศาลยติุธรรม

    7.2 พระราชบญัญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพจิารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ .ศ. 2553 จะจดัเตรยีมวสัดุอุปกรณ์

       และทีแ่กไ้ขเพิม่เติม ที่ใช้ในการสอบ วางไวป้ระจ า 

   7.3 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 และทีแ่กไ้ขเพิม่เติม ทกุโต๊ะทีน่ั่งสอบ

   7.4 กฎ ระเบียบอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งในการปฏิบัติงาน
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