
 
 
 
 
 
 
                       ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 

  เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป  ตําแหนงนักจิตวิทยาโรงเรียน 
               ประจําสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
               สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 
                                                 ------------------------- 

            ดวยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2  ประสงครับสมัคร 
เลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจางเปนพนักงานราชการ  กลุมงานบริหารทั่วไป  ตําแหนงนักจิตวิทยาโรงเรียน-
ประจําสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษา
สระแกว เขต 2 

                   อาศัยอํานาจตามความในขอ  5 ของประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  
ลงวันท่ี 11 กันยายน พ.ศ. 2552  เรื่อง หลักเกณฑวิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรร
พนักงานราชการและแบบสัญญาจางของพนักงานราชการ พ.ศ.  2552   และประกาศ 
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันท่ี 28 กุมภาพันธ พ.ศ.  2554   เรื่อง การกําหนด
ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงานและการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ  
และคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 511/2559  สั่ง  ณ วันที่ 28 กันยายน  
พ.ศ.  2559  เรื่อง  มอบอํานาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ  จึงประกาศรับสมัคร
บุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด  ดังน้ี 

1.  ชื่อตําแหนง  กลุมงาน และรายละเอียดการจางงาน 
1.1  ชื่อกลุมงานบริหารท่ัวไป       ตําแหนงนักจิตวิทยาโรงเรียนประจําสํานักงานเขตพื้นท่ี- 

การศึกษา    จํานวนอัตราวาง 1 อัตรา 
1.2  ขอบขายงานที่จะใหปฏิบัติ  ใหเปนไปตามรายละเอียดแนบทายประกาศน้ี 

 1.3  อัตราคาตอบแทนและสิทธิประโยชน 
       ตําแหนงในกลุมงานบริหารทั่วไป คาตอบแทนรายเดือน จํานวน 18,000 บาท  
และใหไดสิทธิประโยชนของพนักงานราชการ  เรื่อง คาตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับท่ี 6) 
ลงวันท่ี 12 กุมภาพันธ พ.ศ.  2556  กําหนดไว 
 1.4  ระยะเวลาการจางภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน  2567  
ตามกรอบท่ี คพร.กําหนด  แตในระยะเวลาการจางจะตองประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน-
ราชการ  ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง  แนวทางการประเมิน 
ผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ  พ.ศ.  2554  ลงวันท่ี 28  กุมภาพันธ  พ.ศ.  2554   
และที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดไว 
 1.5   สถานที่ปฏิบัติงาน  :  กําหนดปฏิบัติงานที่สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา-
สระแกว เขต 2    
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2.  คณุสมบตัิทั่วไปและคณุสมบตัิเฉพาะสําหรบัตําแหนงของสมัคร 
 ผูสมัครตองมีคุณสมบัติท่ัวไป และมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงครบทุกขอ ดังตอไปน้ี  

2.1 คุณสมบัติท่ัวไป 
      2.1.1 มีสัญชาติไทย 
      2.1.2 มีอายุไมตํ่ากวา 18 ป (นับถึงวันเปดรับสมัครวันสุดทาย) 
      2.1.3 เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน 

ประมุขดวยความบริสุทธิ์ใจ 
      2.1.4 ไมเปนบุคคลลมละลาย 
    2.1.5 ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  ไรความสามารถ 

หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ  หรือเปนโรคตองหามตาม กฎ ก.พ. วาดวยโรค พ.ศ. 2553 
 2.1.6 ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ 

ในพรรคการเมือง 
 2.1.7 ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เพราะกระทําความผิด 

ทางอาญา  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือเปนผู 
พนโทษมาแลวเกิน 5 ป   
                   การจางบุคคลผูพนโทษมาแลวเกินหาปตามวรรคหน่ึงเขาเปนพนักงานราชการ 
กําหนดใหบุคคลผูน้ันยื่นหนังสือรับรองความประพฤติวาไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่ 
นารังเกียจของสังคมตามแบบที่กําหนดเพื่อประกอบการพิจารณาดวย 
  2.1.8 ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกจิ หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐ  
                  ผูที่จะไดรับการจางเปนพนักงานราชการผูใดเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือเปน 
กรรมการหรือผูดํารงตําแหนงที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 
ผูนั้นตองลาออกจากการดํารงตําแหนงหรือการประกอบอาชีพนั้น และการลาออกตองมีผลกอนวัน 
จางเปนพนักงานราชการ 

หมายเหต ุ  ผูที่ผานการเลือกสรร ในวันที่ทําสัญญาจางจะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจาง
ของสวนราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจาง 
ของสวนราชการสวนทองถิ่น และจะตองนําใบรับรองแพทย ซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดือน และแสดงวา 
ไมเปนโรคที่ตองหามตามกฎ ก.พ. วาดวยโรค (พ.ศ. 2553) มายื่นดวย 

2.2  คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง  
2.2.1 เปนผูมีคุณสมบัติท่ัวไป  ตามมาตรา 30  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ- 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  2547   และที่แกไขเพิ่มเติม 
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2.2.2 เปนผูสําเร็จการศึกษาคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง 
ทางดานจิตวิทยาคลินิก  จิตวิทยาการใหคําปรึกษา  จิตวิทยาแนะแนว   จิตวิทยาพัฒนาการ 
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ  จิตวิทยาสังคม  หรือจิตวิทยาอื่น ๆ  ซึ่ง ก.ค.ศ. รับรองวา 
เปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงาน-
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยจะตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจ 
อนุมัติภายในวันเปดรับสมัครวันสุดทาย  

                      พระภิกษุ หรือสามเณร ไมมีสิทธิสมัครเขารับการคัดเลือก ตามนัยหนังสือ- 
กรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝายบริหาร ท่ี นว 89/2501  ลงวันท่ี 27 มิถุนายน  2501  
และตามความในขอ 5  ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันท่ี 17 มีนาคม  2538 และในกรณีสมัครสอบ
ไวแลว และไดบวชเปนพระภิกษุ สามเณร ในภายหลังก็ไมอาจใหเขาสอบไดเชนกัน หากยังคงสมณเพศ 
อยูในวันสอบ 

3. การรบัสมัคร  
 3.1  วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร   ผูประสงคจะสมัครใหขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร 

ดวยตนเองที่กลุมบริหารงานบุคคล  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2  
ตั้งแตวันที่ 8-14 เมษายน  2565  (ไมเวนวันหยุดวันราชการ)   ภาคเชาตั้งแตเวลา  
08.30 น. - 12.00 น.  และภาคบายตั้งแตเวลา 13.00 น. - 16.30 น.  ผูสมัครตองแตงกายสุภาพ   
(สตรีสวมเสื้อ กระโปรง (หามสวมกางเกง) สวมรองเทาหุมสน หรือรัดสน บุรุษสวมเสื้อเชิ้ตมีปก 
กางเกงขายาว สอดชายเสื้อไวในกางเกง (หามสวมกางเกงยีนส)  สวมรองเทาหุมสน  

 3.2  หลกัฐานทีต่องยื่นพรอมใบสมคัร 
 3.2.1  รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1×1.5 น้ิว  โดยถายไว 

ไมเกิน 6 เดือน (นับถึงวันสุดทายของการรับสมัคร) จํานวน 3 รูป  (ใชติดใบสมัคร 1 รูป  
และบัตรประจําตัวผูสมัครสอบ 2 รูป) 

    3.2.2  สําเนาปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร และ/หรือ สําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา
(Transcript of Records)  ที่แสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยตองสําเร็จ
การศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันเปดรับสมัครวันสุดทาย  จํานวนอยางละ 1  ฉบับ 

  ทั้งน้ี ผูที่จะถือวาเปนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตรของ
สถานศึกษาใดนั้นจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ
สถานศึกษานั้น ๆ เปนเกณฑ โดยจะตองสําเร็จการศึกษาภายในวันเปดรับสมัครวันสุดทาย  

 3.2.3  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน   จํานวน   1  ฉบับ 
 3.2.4  สําเนาทะเบียนบาน              จํานวน   1  ฉบับ  

          3.2.5  สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เชน  ใบสําคัญการสมรส ใบสําคัญการเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล  
(ในกรณีที่ช่ือและนามสกุลในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน)    
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        3.2.6 สําเนาหลักฐานสําคัญการพนภาระทางทหาร (กรณีเพศชาย)  จํานวนอยางละ 1 ชุด    

        ทั้งน้ี  ในวันสมัครใหผูสมัครนําเอกสารหลักฐานขางตนฉบับจริงมาแสดงตอเจาหนาที่ 
รับสมัครดวย (ยกเวนทะเบียนบาน) และใหผูสมัครเขียนคํารับรอง “สําเนาถูกตอง” และลงลายมือช่ือ
กํากับไวในสําเนาเอกสารตามขอ 3.2.2-3.2.6 ทุกหนา 

3.3  คาธรรมเนียมในการสมัคร 
     ผูสมัครตองเสียคาธรรมเนียมสอบสําหรับตําแหนงที่สมัคร จํานวนเงิน 200 บาท  

เมื่อสมัครแลวคาสมัครสอบจะไมจายคืนให  เวนแตกรณีเปนผูขาดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง   
แตทั้งน้ีตองดําเนินการขอคืนกอนวันประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขารับการประเมิน 

3.4 วิธีการสมัคร 
 ใหผูสมัครดําเนินการเกี่ยวกับการสมัครตามขั้นตอน วิธีการ ดังน้ี 
 3.4.1 ยื่นขอรับใบสมัครที่กลุมบริหารงานบุคคล  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา-

สระแกว เขต 2  
 3.4.2 กรอกรายละเอียดในใบสมัครใหครบถวนทุกชองรายการและลงชื่อผูสมัครพรอมทั้งวันที่

สมัครใหเรียบรอยตอหนาเจาหนาที่รับสมัคร 
 3.4.3 ติดรูปถายจํานวน 1 รูป ลงในใบสมัคร และติดรูปถาย จํานวน 2 รูป ลงในบัตร

ประจําตัวผูสมัครสอบในชองที่กําหนดใหเรียบรอย 
 3.4.4 ยื่นเอกสารการสมัครที่กรอกขอความสมบูรณและติดรูปถายเรียบรอยแลวพรอมทั้ง 

แนบเอกสารประกอบการสมัครตามขอ 3.2  โดยใหยื่นสมัครตอเจาหนาที่รับสมัครเทาน้ัน  
 3.4.5 เมื่อเจาหนาที่รับสมัครไดตรวจสอบเอกสารการสมัครแลว ใหผูสมัครชําระเงิน

คาธรรมเนียมสอบตามขอ 3.3 และใหผูสมัครลงชื่อในบัญชีคุมรายชื่อผูสมัครไวเปนหลักฐานพรอมกับ
รับบัตรประจําตัวผูสมัครสอบคืนจากเจาหนาที่รับสมัคร ซึ่งผูสมัครตองเก็บไวเปนหลักฐานในการ 
เขารับการประเมินสมรรถนะโดยการสอบ 

3.5 เงื่อนไขในการรับสมัคร 
  3.5.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 ขอสงวนสิทธิรับการ
พิจารณาเอกสารการสมัครเฉพาะผูสมัครที่ย่ืนเอกสารประกอบการสมัครตามขอ 3.2 ในประกาศฯ น้ี 
ครบถวนทุกรายและไดกรอกขอความในเอกสารการสมัครครบถวนสมบูรณและไดดําเนินการสมัคร
ตามขอ 3.4 ในประกาศฯ น้ีครบถวนทุกขั้นตอน กรณีที่ยื่นเอกสารประกอบการสมัคร หรือกรอก
ขอความในเอกสารการสมัครไมครบถวนสมบูรณ หรือไมไดดําเนินการสมัครครบถวนทุกขั้นตอน
ดังกลาวจะมีผลใหผูสมัครไมมีรายชื่อในประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะหรือเขารับ
การสอบในตําแหนงที่สมัครน้ัน 
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  3.5.2 ผูสมัครจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไป 
และคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ กรณีที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระแกว เขต 2  ตรวจสอบพบวาผูสมัครไมมีคุณสมบัติครบถวนดังกลาว หรือคุณวุฒิการศึกษาที่ใช
สมัครไมตรงตามประกาศรับสมัคร รวมท้ังกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุใด ๆ  
อันมีผลทําใหผูสมัครไมมีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครและการ
ไดรับเลือกสรรครั้งน้ีเปนโมฆะสําหรับผูน้ัน  และไมมีสิทธิไดรับการจัดจางและทําสัญญาจางเปน
พนักงานราชการครั้งน้ี ถึงแมจะเปนผูผานการเลือกสรรเพื่อจัดจางเปนพนักงานราชการ และจะไมคืน
คาธรรมเนียมในการสมัครสอบแตอยางใด 

4. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการประเมินสมรรถนะ  และกําหนดวันเวลาและสถานที่ 
    ในการประเมินสมรรถนะ 
        สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 จะประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์ 
เขารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวันเวลา และ สถานท่ีในการประเมินสมรรถนะ ในวันที่  
19 เมษายน  2565  ณ กลุมบริหารงานบุคคล  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว 
เขต 2  และทาง website  :  www.skarea2.go.th  

5. หลักเกณฑและวิธีการสรรหาและเลือกสรร 

   สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 จะประเมินสมรรถนะผูสมัคร 
ดวยวิธีการสอบ ในแตละตําแหนงที่เปดรับสมัคร ดังน้ี 
 

วัน-เวลาการสอบ  คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
วันที่  24 เมษายน   2565  
การประเมินสมรรถนะ คร้ังที่ 1 
เวลา 09.00 น – 10.00 น.  
สวนที่ 1  วิชาความรูความสามารถทั่วไป/ ภาษาไทย 
 
เวลา 10.30 น .- 11.30 น. 
สวนที่ 2   วิชาความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง 
 
การประเมินสมรรถนะ คร้ังที่ 2 
เวลา 13.00 น. เปนตนไป 
สวนที่ 3   ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง 
             (สัมภาษณ) 
รายละเอียดหลักสูตรตามบัญชีแนบทายประกาศ 

 
            
 
            50 
 

 
50  

 
 

 
50 

 
 
 
สอบขอเขียน 
 
 
สอบขอเขียน 

 
 

 
สัมภาษณ 
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 5.1 ประเมินสมรรถนะ คร้ังที่ 1   ประกอบดวย 
               สวนที่ 1  (วิชาความรูความสามารถทั่วไป/ภาษาไทย)                คะแนนเต็ม 50 คะแนน    
               สวนที่ 2  (วิชาความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง)                 คะแนนเต็ม 50 คะแนน   
 5.2 ประเมินสมรรถนะ คร้ังที่ 2   ประกอบดวย 
               สวนที่ 3  ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ)  คะแนนเต็ม 50 คะแนน  
            โดยประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2  ตามลําดับ ใหแลวเสร็จในวันที่  24 เมษายน  2565     

6. เกณฑการตดัสนิ 
 6.1 การประเมินสมรรถนะจะแบงการประเมินเปน 2 คร้ัง ไดแก 
       6.1.1  ประเมินสมรรถนะคร้ังที่ 1  ประกอบดวย สมรรถนะ สวนที่ 1  และสวนที่ 2 
       6.1.2  ประเมินสมรรถนะคร้ังที่ 2  ประกอบดวย สมรรถนะ สวนที่ 3 
          6.2 ผูที่จะผานการประเมินสมรรถนะ ตองไดคะแนนประเมินในแตละสวนไมตํ่ากวา 
รอยละ 60 และการตัดสินถือเปนเด็ดขาดจะเรียกรองสิทธิ์ใด ๆ มิได 

7. การประกาศบญัชีรายชื่อ และการขึ้นบญัชีรายชือ่ผูผานการเลือกสรร 
   7.1  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2  จะประกาศรายชื่อผูผาน 
การเลือกสรรภายใน วันที่ 25 เมษายน  2565   ณ  กลุมบริหารงานบุคคล   สํานักงานเขตพื้นที่-
การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2  ทาง website  :  www.skarea2.go.th 
 7.2  การประกาศบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร 
  7.2.1 บัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรรเรียงลําดับที่จากผูที่ไดคะแนนรวมสูงสุด 
เปนลําดับท่ีหน่ึงไปหาผูที่ไดคะแนนรวมลงมาตามลําดบั โดยผูไดคะแนนสูงกวาเปนผูอยูในลําดับท่ีดีกวา 
   7.2.2  กรณีที่มีผูไดคะแนนตามขอ 7.2.1 เทากันจะพิจารณา ดังน้ี 
   (1) ใหผูที่ไดคะแนนประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 1   สวนที่ 2 มากกวา  
เปนผูอยูในลําดับที่ดีกวา 
                           (2) หากยังไดคะแนนสวนที่ 2 เทากันอีก  ใหผูที่ไดคะแนนประเมิน 
สมรรถนะครั้งท่ี 1   สวนที่ 1  มากกวาเปนผูอยูในลําดับที่ดีกวา 
           (3) ถาคะแนนเทากันอีก ใหใชวิธีสุมแบบธรรมดา (จับสลาก) 
   7.3  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2  จะขึ้นบัญชีรายชื่อผูผาน 
การเลือกสรรดังกลาวน้ันไวเปนเวลา 1 ป 
          ทั้งน้ี   ถามีกรณีอยางใดอยางหน่ึง ดังตอไปน้ี ใหรายชื่อท่ีไดขึ้นบัญชีไวน้ีเปนอันยกเลิก 
การขึ้นบัญชีของผูน้ันดวย ไดแก 
  (1) ผูนั้นไดขอสละสิทธิไมเขารับการจัดจางในตําแหนงที่สอบได 
  (2) ผูนั้นไมมารายงานตัวเพื่อรับการจัดจางภายในเวลาที่กําหนด 
  (3) ผูนั้นไมมาเขาปฏิบัติหนาที่ราชการตามกําหนดวัน เวลาที่ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2  
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บัญชีรายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจาง 
เปนพนักงานราชการทั่วไป ตําแหนงนักจิตวิทยาโรงเรียนประจําสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

(ทายประกาศสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2  ลงวันที่ 1 เมษายน  พ.ศ. 2565) 

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

1. ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง   
   ช่ือตําแหนง   นักจิตวิทยาโรงเรียนประจําสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
   กลุมงาน      บริหารงานท่ัวไป    
   สถานที่ปฏิบัติงาน กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
                          สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 

2. หนาที่และความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ 
    ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนที่ตองใชความรูความสามารถทางวิชาการในการทํางาน 

ปฏิบัติงานดานจิตวิทยา ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติงานในดานตาง ๆ ดังน้ี 

1. ดานการปฏิบัติการ 
1.1  ดูแลชวยเหลือนักเรียนที่รับการสงตอจากระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
1.2  วิเคราะหและวินิจฉัยปญหานักเรียนเปนรายบุคคลที่มีปญหาซับซอนหรือจากการ 

สงตอดวยวิธีการที่หลากหลาย ไดแก แบบทดสอบทางจิตวิทยาดานสติปญญา อารมณ สังคม  
และวางแผนการแกไขปญหา 
             1.3 ประเมิน สํารวจ วิเคราะห สภาวะสุขภาพจิตดวยวิธีการทางจิตวิทยากับนักเรียน  
เพื่อคนควา อธิบาย ทํานายแนวโนม พฤติกรรม อารมณ ความคิด พัฒนาการ ศักยภาพ แรงจูงใจ 
ความถนัด บุคลิกภาพ สาเหตุของปญหาสุขภาพจิตในระดับเบื้องตน 
            1.4 ใหคําปรึกษาแกนักเรียนและผูเกี่ยวของเปนรายบุคคล รายกลุม และบําบัดครอบครัว 
เพื่อการบําบัดและแกไขปญหาเฉพาะเรื่อง หรือปญหาที่ซับซอน เชน พฤติกรรมเสี่ยงเร่ืองยาเสพติด 
การทะเลาะวิวาท การใชความรุนแรง ฯลฯ 
            1.5 ปรับพฤติกรรม ฟนฟูสภาวะทางจิตใจ สังคม อารมณ สงเสริมพัฒนาการระดับ 
เบื้องตนเพื่อใหนักเรียนเขาใจ ยอมรับปญหาของตนเอง ปรับเปลี่ยนอารมณ ความคิด พฤติกรรม  
วิธีปรับตัวหรือวิธีแกปญหาใหเหมาะสม  
            1.6 ใหการดูแลชวยเหลือกลุมเด็กพิเศษ เชน เด็กบกพรองทางการเรียนรู (LD)  
เด็กสมาธิสั้น  เด็กออทิสติก เด็กที่มีสติปญญาบกพรอง เปนตน 
            1.7 สงเสริม ปองกัน เฝาระวัง แกไขปญหาพฤติกรรม สุขภาพจิตของนักเรียน 
ดวยเครื่องมือและกระบวนการทางจิตวิทยาเบื้องตน เพื่อพัฒนาความสามารถในการดําเนินชีวิต 
ไดเหมาะสมยิ่งข้ึน 
            1.8 รวบรวม ศึกษาขอมูล วิจัยดานจิตยา และวิชาการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อพัฒนา 
องคความรูนวัตกรรมดานจิตวิทยา สุขภาพจิต 

1.9  สรุปสถิติ รายงานผลการปฏิบัติงานทางจิตวิทยาเสนอผูบังคับบัญชาเพื่อประกอบการ 
วางแผนพัฒนาการปฏิบัติงาน 
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2. ดานการวางแผน 
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงาน  

หรือโครงการเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

3. ดานการประสานงาน 
3.1 ประสานการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกหรือหรือหนวยงาน เพื่อให 

เกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด 
3.2 ช้ีแจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริงแกบุคคลหรือหนวยงาน 

ที่เกี่ยวของเพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย 
3.3 ประสานงานการสงตอไปยังหนวยงานภายนอกกรณีที่นักเรียนตองการ 

ความชวยเหลือเฉพาะดานและการรับสงกลับเขาสูระบบโรงเรียน 

4. ดานการบริหาร 
4.1 เผยแพร ประชาสัมพันธความรูวิชาการจิตวิทยาวิชาการที่เกี่ยวของเพื่อให 

กลุมเปาหมายมีความรู ความเขาใจ ปรับใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน  
4.2 ถายทอด ฝกอบรม องคความรู เทคโนโลยีดานจิตวิทยา จัดทําแผนการฝกอบรม 

เพื่อพัฒนาความรูความสามารถ 

            ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง 
            1. มีมนุษยสัมพันธ ยอมรับฟงความคิดเห็นและปรับตัวเขารวมกับทีมและผูอื่นได 
            2. มีความสามารถในการประสานงานหรือทํางานรวมกับผูอื่นได 
            3. มีความรับผิดชอบเอาใจใสตอหนาที่รับผิดชอบและงานที่ไดรับมอบหมายได 
            4. สามารถรับรูและจัดการกับอารมณ ความรูสึกของตนเองและผูอื่นไดอยางเหมาะสม  
                                           ------------------------ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หลักสูตรการเลือกสรรบุคคลเปนพนักงานราชการ    
ตําแหนงนักจิตวิทยาโรงเรียนประจําสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 

(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 ลงวันที่ 1 เมษายน  พ.ศ. 2565) 
                                                             -------------------- 

                  หลักสูตรการประเมินสมรรถนะครั้งที ่1 
                  สวนที่ 1   ความรูความสามารถทั่วไป/ภาษาไทย (คะแนน 50 คะแนน) ใหทดสอบ
ความรู ความสามารถ ดังน้ี โดยการสอบขอเขียน  

1. ความสามารถทางดานการคํานวณ 
ทดสอบความสามารถในการประยุกตใชความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตรเบื้องตน 

การวิเคราะหหาความสัมพันธของจํานวนและปริมาณ และการแกปญหาเชิงปริมาณ และขอมูลตาง ๆ 
2. ความสามารถดานเหตุผล 

ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธเช่ือมโยงของคํา ขอความ หรือ 
รูปภาพ  การคิดวิเคราะห การหาขอยุติ หรือขอสรุปอยางสมเหตุสมผลจากขอความ สัญลักษณ 
สถานการณ 
                   3. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและใชในชีวิตประจําวัน 
                   4. ความเขาใจภาษา  
                       ทดสอบความสามารถในการอานหรือทําความเขาใจกับบทความ หรือขอความ 
ที่กําหนดใหแลวตอบคําถามที่ตามมาในแตละบทความ หรือขอความ  ความเขาใจบทรอยกรอง  
ทั้งน้ี รวมถึงการสรุปความ ตีความ  ยอความ เรียงความ แตงประโยค   

5. การใชภาษา 
ทดสอบความรูเกี่ยวกับการเลือกใชคํา หรือกลุมคํา การเขียนประโยคใหถูกตอง 

ตามหลักภาษาและการเรียงความ   

                  สวนที่ 2   วิชาความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (คะแนน 50 คะแนน)   
 ใหทดสอบความรู ความสามารถโดยการสอบขอเขียน ดังน้ี 
                  - ความรูเกี่ยวกับงานจิตวิทยา 
                  - ความรูเกี่ยวกับการวินิจฉัยทางจิตวิทยา 
                  - ความสามารถในการสํารวจขอมูล ศึกษา วิเคราะหปญหา และสรุปเหตุผล 
                  - ความสามารถในการวางแผน และการติดตามประเมิน 
                  - ความรูเกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม   
                  - ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยพนักงานราชการ  พ.ศ. 2547 
                  - กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวของกับพนักงานราชการ  
                  - ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ. 2555   
                  - พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546   
                  - ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
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                  หลักสูตรการประเมินสมรรถนะครัง้ที่ 2  

                  สวนที่ 3  ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ)  คะแนน 50 คะแนน 
ประกอบดวย 
                           - คุณลักษณะของบุคคลอันพึงประสงคสําหรับตําแหนงนักจิตวิทยา  
(10 คะแนน) 
                           - บุคลิกภาพ (10 คะแนน) 
                           - ความรู ความสามารถและประสบการณ (20 คะแนน)  
                           - ทวงทีวาจา และเชาวนปญญา (10 คะแนน) 

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

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ปฏิทินการเลือกสรรบุคคลเปนพนักงานราชการทั่วไป   
ตําแหนงนักจิตวิทยาโรงเรียนประจําสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 
(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 ลงวันที่ 1  เมษายน   พ.ศ. 2565)  

 
 
 

ที่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วัน เดือน ป หมายเหตุ 
1. ประกาศรับสมัคร 1-7  เมษายน  2565    
2. รับสมัคร 8-14 เมษายน  2565    

3. 
ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์ 
เขารับการเลือกสรร 

19  เมษายน  2565     

4. 
ประเมินสมรรถนะ คร้ังที่ 1 (สวนท่ี 1,2) 
(สอบขอเขียน) 

24 เมษายน  2565   

5. 
ประเมินสมรรถนะ คร้ังที่ 2 (สวนท่ี 3) 
(สอบสัมภาษณ) 

 24 เมษายน  2565    

6. ประกาศรายช่ือผูผานการเลือกสรร  25 เมษายน  2565    

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 






