
(สําเนา) 

ประกาศสํานักงานศาลยุตธิรรม 
เรื่อง  รบัสมัครสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่ง 

นักจิตวิทยาปฏิบัตกิาร 
                                                                                                                                                                                     

 
  ด้วยคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมได้มีมติในการประชุมครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๔      
เมื่อวันท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติให้สํานักงานศาลยุติธรรมดําเนินการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักจิตวิทยาปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๔              
ของระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของสํานักงานศาลยุติธรรม 
พ.ศ. ๒๕๔๔ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๐๔.๑/ว ๑๕ ลงวันท่ี ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ เรื่อง 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัคร
สอบแข่งขัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

  ๑. ตําแหน่งท่ีจะบรรจุและแต่งตั้ง จํานวนอัตราว่างครั้งแรก และเงินเดือนท่ีจะได้รับ 

ตําแหน่ง 
จํานวน
อัตราว่าง 

ครั้งแรก  

อัตราเงินเดือน 

(บาท) 

อัตราเงินเพ่ิม 
การครองชีพ
ช่ัวคราว (บาท) 

หมายเหต ุ

 

นักจิตวิทยาปฏิบัตกิาร ๔๐ 
 

๙,๑๔๐ – ๙,๖๙๐ ๑,๕๐๐ วุฒปิริญญาตร ี
 

 หมายเหตุ  
 -  อัตราเงินเดือน เป็นอัตราเงินเดือนแรกบรรจุแบบช่วงของข้าราชการศาลยุติธรรมท่ีได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
เข้ารับราชการ ในสํานักงานศาลยุติธรรมตามคุณวุฒิท่ีคณะกรรมการข้าราชการศาลยุตธิรรมกาํหนด ตัง้แตว่นัท่ี ๑ ตลุาคม 
๒๕๕๔ เป็นต้นไป ตามหนังสือสํานักงานศาลยุติธรรม ท่ี ศย ๐๐๔/ว ๙๒ (ป) ลงวันท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๕๔  
 -  อัตราเรียกบรรจุไม่มีในเขตกรุงเทพมหานคร  

  ๒. ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
      ลักษณะงานท่ีปฏิบัติของตําแหน่งนักจิตวิทยาปฏิบัติการ ตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียด    
แนบท้ายประกาศนี้ 
 

  ๓. คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบ 
      ๓.๑ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติท่ัวไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ ดังต่อไปนี ้

    ก. คุณสมบัติท่ัวไป 
(๑) มีสัญชาติไทย 
 

/(๒) มีอายุ...                                                                     
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(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปี 
   (๓) เป็นผู้เล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ        

      ข. ลักษณะต้องห้าม 
(๑) เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 

   (๒) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือน 
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ. 
   (๓) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกส่ังพักราชการหรือถูกส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอ่ืน 
   (๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นท่ีรังเกียจของสังคม 
   (๕) เป็นกรรมการหรือผู้ดํารงตําแหน่งท่ีรับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมืองหรือ
เจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง 

(๖) เป็นบุคคลล้มละลาย 
   (๗) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุกเพราะกระทําความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดท่ีได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   (๘) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
   (๙) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ 
หรือตามกฎหมายอ่ืน 
   (๑๐) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือตาม
กฎหมายอ่ืน  
   (๑๑) เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานใน
หน่วยงานของรัฐ 

 

      ผู้ท่ีจะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (๔) (๖) (๗) (๘) (๙) 
(๑๐) หรือ (๑๑) ก.ศ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (๘) 
หรือ (๙) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (๑๐)  
ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือออกจาก
ราชการเพราะทุจริตต่อหน้าท่ี 

        
      สําหรับพระภิกษุหรือสามเณรทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้ เข้า
สอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ท้ังนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร     
ท่ี นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของคําส่ังมหาเถรสมาคม ลงวันท่ี 
๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘ 

       ๓.๒ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ดังต่อไปนี้ 
             - ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขา    
วิชาจิตวิทยา ทางจิตวิทยาคลินิก หรือทางจิตวิทยา  

/ผู้สมัครสอบ... 
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  ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาของตนเองได้ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ.   
ท่ี นร ๑๐๐๔.๓/ว ๔๑ ลงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๐๔.๓/ว ๒๑   
ลงวันท่ี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ โดยเข้าไปท่ี http://www.ocsc.go.th/ 

 

  ๔. การรับสมัครสอบ 
      ๔.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครสอบด้วยตนเองได้ท่ีสํานักคณะกรรมการ
ข้าราชการศาลยุติธรรม สํานักงานศาลยุติธรรม อาคารศาลอาญา ช้ัน ๔ ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ถึงวันท่ี ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ในวันและเวลาราชการ 
หรือสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ถึงวันท่ี ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ตลอด ๒๔ 
ช่ัวโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยเข้าไปท่ี www.ojoc.coj.go.th/exam แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนท่ีกําหนด ดงันี ้
   (๑) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนท่ีกําหนด ระบบจะ
กําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ 
   (๒) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A๔ จํานวน ๑ แผ่น หรือ
หากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงใน Diskette หรือ Flash Drive 
เพ่ือนําไปใช้พิมพ์ในภายหลัง 
   ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถ
เข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงใน Diskette หรือ Flash Drive ใหม่ได้อีก แต่จะ     
ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งท่ีสมบูรณ์แล้วได้ 
 

      ๔.๒ นําแบบฟอร์มการชําระเงินไปชําระเงินเฉพาะท่ีเคาน์เตอร์ บจม. ธนาคารกรุงไทย   
ทุกสาขาท่ัวประเทศ ตั้งแต่วันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ถึงวันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ภายในเวลาทําการ
ของธนาคาร การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เม่ือชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว 

 

      ๔.๓ ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จํานวน ๓๓๐ บาท ซึ่งประกอบด้วย 
   (๑) ค่าธรรมเนียมสอบ จํานวน ๓๐๐ บาท 
   (๒) ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จํานวน ๓๐ บาท  
   ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

 

      ๔.๔ ผู้สมัครท่ีชําระค่าธรรมเนียมสอบแล้วจะได้รับเลขประจําตัวสอบ โดยจะกําหนด
เลขประจําตัวสอบ ตามลําดับของการชําระค่าธรรมเนียมสอบ 

 

      ๔.๕ ก่อนวันท่ีเข้าสอบสัมภาษณ์ ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปท่ี www.ojoc.coj.go.th/exam 
เพ่ือพิมพ์ใบสมัครสอบ โดยใช้ปุ่มค้นหารายช่ือผู้เข้าสอบ พร้อมกรอกหมายเลขบัตรประจําตัว
ประชาชน แล้วพิมพ์ใบสมัครท่ีระบุเลขประจําตัวสอบ ซ่ึงจะมีเฉพาะผู้สมัครท่ีชําระเงินค่าธรรมเนียม
การสมัครสอบแล้วเท่าน้ัน เพ่ือนําไปใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ  

           ๕. เง่ือนไขการสมัครสอบ 
      ๕.๑ ผู้สมัครสอบสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่าน้ัน เม่ือส่งใบสมัครสอบแล้วไม่สามารถ
แก้ไขข้อความใดๆได้อีก 

/๕.๒ ผู้สมคัรสอบ... 
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      ๕.๒ ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของ
ผู้มีสิทธิสมัครสอบในข้อ ๓.๒ โดยต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติ 
ภายในวันปิดรับสมัครสอบคือวันท่ี ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ท้ังนี้ การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร           
ขั้นปริญญาของสถานศึกษาใดจะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ขั้นปริญญาของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์  
     

      ๕.๓ การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือช่ือและรับรองความ
ถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ ดังนั้น   
หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗ 

 

      ๕.๔ ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความ  
เป็นจริง ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานคุณวุฒิ      
ซ่ึงผู้สมัครสอบนํามายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ สํานักงานศาลยุติธรรมจะถือ
ว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งน้ีมาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียม    
ในการสมัครสอบ 

  ๖. การประกาศรายช่ือผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานท่ีสอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 
      สํานักงานศาลยุติธรรมจะประกาศรายช่ือผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานท่ีสอบและระเบียบ
เกี่ยวกับการสอบในวันท่ี ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ ท่ีสํานักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม สํานักงาน
ศาลยุติธรรม อาคารศาลอาญา ช้ัน ๔ ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุ จักร กทม. และทางเว็บไซต์ 
www.ojoc.coj.go.th/exam 

  ๗. หลักสูตรและวิธีการสอบ 
    หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน มี ๓ ภาค ดังนี้ 

      ๗.๑ ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)  
   ทดสอบความรู้ความสามารถท่ัวไป โดยวิธีการสอบข้อเขียน (ปรนัย) ตามท่ีได้
กําหนดไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้    

      ๗.๒ ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข.) (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)  
   ทดสอบความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน 
(ปรนัย) ตามท่ีได้กําหนดไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

      ๗.๓ ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค.) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
   ทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน่ง โดยวิธีสัมภาษณ์  
 

/เป็นการประเมิน... 
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   เป็นการประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าท่ีจากประวตัิ
ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมท่ีปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการ
สัมภาษณ์ ท้ังนี้ อาจใช้วิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติม เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ท่ีอาจใช้
เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ีความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ 
จรรยาบรรณของข้าราชการ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมท้ังสังคม และส่ิงแวดล้อม 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบ และบุคลิกภาพอ่ืน เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะ
ท่ีจําเป็นของตําแหน่ง 

      ท้ังน้ี กําหนดให้ทดสอบภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) และภาคความรู้
ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข.) ก่อน ผู้ท่ีสอบผ่านท้ัง ๒ ภาค ต้องสอบได้คะแนนในแต่ละ
ภาคตามหลักสูตรไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค.) 
โดยจะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค.) ในภายหลัง          
ท่ีสํานักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม สํานักงานศาลยุติธรรม อาคารศาลอาญา ช้ัน ๔      
ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กทม. และทางเว็บไซต์ www.ojoc.coj.go.th/exam  
 

  ๘. หลักฐานท่ีต้องยื่นในวันสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค.) 
      ๘.๑ ใบสมัครท่ีพิมพ์จากอินเทอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวม
แว่นตาดํา ถ่ายไม่เกิน ๑ ปี ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว ลงลายมือช่ือในใบสมัครให้ครบถ้วน 

 

      ๘.๒ สําเนาปริญญาบัตรหรือสําเนาหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติและสําเนา
ระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ท่ีแสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศ
รับสมัคร โดยต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร จํานวน
อย่างละ ๒ ฉบับ 
   ท้ังนี้ ผู้ท่ีจะถือว่าเป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาของสถานศึกษาใด
นั้นจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบท่ีเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ 
เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัครคือวันท่ี ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 

      ๘.๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน ๑ ฉบับ 

 

      ๘.๔ สําเนาหลักฐานอ่ืนๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส ใบเปล่ียนช่ือ - นามสกุล (ในกรณี
ช่ือ - นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) เป็นต้น จํานวน ๑ ฉบับ 

 

      ๘.๕ ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามดังต่อไปนี้ 
   (๑) วัณโรคในระยะแพร่กระจายเช้ือ 
   (๒) โรคเท้าช้างในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม  
   (๓) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
   (๔) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
   (๕) โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังท่ีปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าท่ีตามท่ี ก.พ. กําหนด 

/๘.๖ หนังสือรับรอง... 
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      ๘.๖ หนังสือรับรองการทํางานท่ีเกี่ยวข้องกับตําแหน่งท่ีบรรจุไม่น้อยกว่า ๑ ปี (ถ้ามี) 
      ๘.๗ สําเนาคุณวุฒิอื่นท่ีเทียบในระดับเดียวกันนอกเหนือจากคุณวุฒิท่ีใช้บรรจุ (ถ้ามี) 
      ๘.๘ สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก (ถ้ามี) 
       
      สําเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองว่า “สําเนาถูกต้อง” ลงช่ือ วันท่ี และ
ระบุเลขประจําตัวสอบกํากับไว้มุมบนด้านขวาทุกหน้าของสําเนาเอกสาร 

๙. เกณฑ์การตัดสิน 
      ผู้ท่ีจะถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในการสอบแต่ละภาคไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐ 

๑๐. การข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
       ๑๐.๑ การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะเรียงลําดับท่ีจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมา
ตามลําดับ ในกรณีท่ีมีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค.) 
มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับท่ีสูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค.) เท่ากัน  ให้ผู้สอบ 
ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข.) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับท่ีสูงกว่า      
ถ้ายังคงได้คะแนนเท่ากันอีก ก็ให้ผู้ท่ีชําระเงินก่อนเป็นผู้อยู่ในลําดับสูงกว่า ถ้าเวลาชําระเงินยังตรงกันอีก 
ให้ผู้ท่ีสมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในลําดับสูงกว่า   
 

       ๑๐.๒ การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่วัน
ขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบ
แข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 

๑๑. การบรรจุและแต่งตั้ง 
        ๑๑.๑ ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลําดับท่ีในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
โดยได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิท่ีกําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนั้นตามท่ีระบุไว้ในข้อ ๑ 

 

        ๑๑.๒ สํานักงานศาลยุติธรรมไม่ประสงค์จะรับโอนผู้ท่ีเป็นข้าราชการหรือพนักงาน
ของรัฐทุกประเภท 

          ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๐  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔  
    
                                                    (ลงช่ือ)   วริัช  ชินวินิจกุล 

(นายวริัช  ชินวินิจกุล) 
เลขาธกิารสํานักงานศาลยุตธิรรม 

 
 

            สําเนาถกูตอ้ง           
    สิบโทขวญัชัย  ช่วยยา     
           (ขวญัชัย  ช่วยยา)                                                                                   
   นักทรัพยากรบคุคลปฏิบตัิการ                                                                         คดั/ทาน                  
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ตําแหน่งนักจิตวิทยาปฏิบตักิาร 

 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ท่ีต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ     
ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานจิตวิทยา ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืน       
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 

๑. ด้านการปฏิบัตกิาร 
(๑) ประเมิน สํารวจ วิเคราะห์ สภาวะสุขภาพจิตด้วยวิธีการทางจิตวิทยา กับกลุ่มเป้าหมาย

เพ่ือค้นหา อธิบาย ทํานายแนวโน้ม พฤติกรรม อารมณ์ ความคิด พัฒนาการ ศักยภาพ แรงจูงใจความถนัด 
บุคลิกภาพ สาเหตุของปัญหาสุขภาพจิต ในระดับเบื้องต้น 

(๒) ค้นหาข้อเท็จจริง สัมภาษณ์ สอบประวัติ เย่ียมบ้าน ติดตาม สืบเสาะหาข้อเท็จจริง 
รวมท้ังศึกษาชุมชน และประเมินสภาวะทางสังคมเบื้องต้น เพ่ือวินิจฉัย ให้ความเห็น หรือจัดทําแผนแก้ไข 
บําบัด ฟ้ืนฟู และพัฒนาเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิด เพ่ือเสนอศาลพิจารณา 

(๓) วิเคราะห์ ติดตาม และประเมินผล จัดทํารายงานการแก้ไข บําบัด ฟ้ืนฟูรายบุคคล
เบื้องต้น เพ่ือประกอบการใช้ดุลพินิจในการยุติคดีของศาล 

(๔) รวบรวม ประมวล สรุป จัดลําดับความสําคัญและความรุนแรงของปัญหา รวมท้ัง
วิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบของปัญหา เพ่ือประกอบการวางแผนให้ความช่วยเหลือ พิทักษ์สิทธิและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน และครอบครัว 

(๕) ส่งเสริม ป้องกัน เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหา พฤติกรรม สุขภาพจิต ของเด็กและเยาวชน 
ท่ีกระทําผิดด้วยเครื่องมือและกระบวนการทางจิตวิทยาเบื้องต้น เพ่ือพัฒนาความสามารถในการดําเนิน 
ชีวิตได้เหมาะสมย่ิงขึ้น 

๒. ด้านการวางแผน 
วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือ

โครงการ เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

๓. ด้านการประสานงาน 
(๑) ประสานการทํางานร่วมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิด

ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 
(๒) ประสานงานกับผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือแก้ไข บําบัด และฟ้ืนฟู

เด็กและเยาวชน 
(๓) ช้ีแจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

/๔.ด้านการ... 
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๔. ด้านการบริการ 
(๑) เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ความรู้วิชาการจิตวิทยา วิชาการท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือให้เด็กและ

เยาวชน มีความรู้ ความเข้าใจ ปรับใช้ในการดําเนินชีวิต 
(๒) ถ่ายทอด ฝึกอบรมองค์ความรู้ เทคโนโลยีด้านจิตวิทยา และการจัดทําแผนการ

ฝึกอบรมแก้ไข บําบัด ฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชน เพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถของหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชนหรือประชาชนท่ัวไป 

หลักสูตรและวิธีการสอบภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.)   
  ทดสอบความรู้ความสามารถ ดังต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน (ปรนัย) (คะแนนเต็ม 
๒๐๐ คะแนน) 

  ๑. วิชาความสามารถท่ัวไป (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
   (๑) ความสามารถทางด้านการคิดคํานวณ 
        ทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์
เบื้องต้น การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจํานวนหรือปริมาณ การแก้ปัญหาเชิงปริมาณ และข้อมูลต่างๆ 
   (๒) ความสามารถด้านเหตุผล 
        ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เช่ือมโยงของคํา ข้อความ 
หรือรูปภาพ การหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ สถานการณ์หรือแบบ  
จําลองต่างๆ 

 

  ๒. วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
   (๑) ความเข้าใจภาษา 
        ทดสอบความสามารถในการอ่านและการทําความเข้าใจกับบทความ หรือ
ข้อความท่ีกําหนดให้แล้วตอบคําถามท่ีตามมาในแต่ละบทความ หรือข้อความ ท้ังนี้ รวมไปถึงการสรุปความ 
และตีความด้วย 
   (๒) การใช้ภาษา 
        ทดสอบความสามารถในการเลือกใช้คําหรือกลุ่มคํา การเขียนประโยคได้ถูกต้อง
ตามหลักภาษาและการเรียงข้อความ 

หลักสูตรและวิธีการสอบภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข.) 
  ทดสอบความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน (ปรนัย)            
(คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)  

  ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเป็นสําหรับตําแหน่ง 
      ๑. ความรู้เกี่ยวกับงานจิตวิทยา 
      ๒. ความรู้เกี่ยวกับการวินิจฉัยทางจิตวิทยา 
      ๓. ความรู้เกี่ยวกับการบําบัดทางจิตวิทยา 
 

/ ๔.ความสามารถ... 
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      ๔. ความสามารถในการสํารวจข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล 
      ๕. ความสามารถในการวางแผน และการติดตามประเมินผล 
      ๖. ความสามารถในการร่วมงานทีมจิตเวช 

    ๗. ความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ  
                           - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
                           - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
                             และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
          - พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
                           - พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ  
                             ครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓  
          - กฎ ระเบียบอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

  รวมถึงสมรรถนะในงาน ซ่ึงประกอบด้วย 
           ๑. การคิดวิเคราะห์ : การทําความเข้าใจสถานการณ์ ส่ิงแวดล้อม ประเด็นปัญหา แนวคิด 
หลักทฤษฎี ฯลฯ ท่ีเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน โดยการแจกแจงแตกประเด็นออกเป็นส่วนย่อยๆ หรือวิเคราะห์
สถานการณ์ รวมถึงการจัดหมวดหมู่ของปัญหาหรือสถานการณ์อย่างเป็นระบบ สามารถนํามาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม และสามารถเช่ือมโยงสถานการณ์ แนวคิด ทฤษฎีต่าง  ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

          ๒. การบําบัดทางจิตวิทยา: การใช้เทคนิคทางจิตวิทยาเพ่ือบําบัด ฟ้ืนฟูและพัฒนา
สมรรถภาพของผู้รับบริการให้มีความเข้าใจและยอมรับปัญหาของตนเอง สามารถปรับปรุงเปล่ียนแปลงพฤติกรรม 
แนวความคิด วิธีการปรับตัวหรือแก้ปัญหา และโครงสร้างท่ีบกพร่องบางประการทางบุคลิกภาพ   มีวิธีการปรับตัว
ท่ีเหมาะสม และมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นท้ังทางด้านจิตใจ อารมณ์ สังคมและการใช้ศักยภาพด้านเชาว์ปัญญาได้
อย่างเต็มท่ี  

 

                       ๓. ศิลปะการสื่อสารจูงใจ: ความตั้งใจท่ีจะส่ือความด้วยการเขียน พูด โดยใช้ส่ือต่างๆ 
ตลอดจนการชักจูง หว่านล้อม โน้มน้าว บุคคลอ่ืน และทําให้ผู้อื่นประทับใจ หรือเพ่ือให้สนับสนุนความคิดของตน 

-------------------------------------------- 


