
  
 
 

ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ 
เรื่อง รับสมัครเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  

ต าแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ 
...............................................................................................  

 

ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ จะด าเนินการรับสมัครเพ่ือสรรหา 
และเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ต าแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ จ านวน ๑ อัตรา  

 

ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามแนวหางการด าเนินการเกี่ยวกับพนักงานราชการ สังกัด ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๖๐ ประกาศส านักงานคณะกรรมการการบริหารงานพนักงาน
ราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษา            
ขั้นพ้ืนฐาน ที่ 511/2559 ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕9 เรื่อง การมอบอ านาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับ                        
พนักงานราชการ และหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ ๐๕๐๐๙/ว ๒๐๙๔ ลงวันที่ ๗ 
เมษายน ๒๕๖๓ จึงประกาศรับสมัครเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ต าแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน
ประจ าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

๑. ต ำแหน่งที่ดำ ำน่น่าำสรสสนำ 
    ๑.๑ กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 
    ๑.๒ ชื่อต าแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
    ๑.๓ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ              
ในการท างาน ปฏิบัติงานด้านจิตวิทยา ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รั บ
มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติด้านต่าง ๆ ต่อไปนี้ 

๑.๓.๑ ด้านการปฏิบัติงาน 
 (๑) ดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับการส่งต่อจากระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

(๒) วิเคราะห์และวินิจฉัยปัญหานักเรียนเป็นรายบุคคลที่มีปัญหาซับซ้อนหรือ          
จากการส่งต่อด้วยวิธีการที่หลากหลาย ได้แก่ แบบทดสอบทางจิตวิทยาด้านสติปัญญา อารมณ์ สังคม                       
และวางแผนการแก้ไขปญัหา 

(๓) ประเมิน ส ารวจ วิเคราะห์ สภาวะสุขภาพจิตด้วยวิธีการทางจิตวิทยา               
กับนักเรียน เพ่ือคันหา อธิบาย ท านายแนวโน้ม พฤติกรรม อารมณ์ ความคิด พัฒนาการ ศักยภาพ แรงจูงใจ                 
ความถนัด บุคลิกภาพ สาเหตุของปัญหาสุขภาพจิตในระดับเบื้องตัน 

(๔) ให้ค าปรึกษาแก่นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องเป็นรายบุคคล รายกลุ่ม และบ าบัด
ครอบครัว เพ่ือการบ าบัดและแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่อง หรือปัญหาที่ซับซ้อน เช่น พฤติกรรมเสี่ยงเรื่องยาเสพติด                
การทะเลาะวิวาท การใช้ความรุนแรง ฯลฯ 

     /(5) ปรับพฤติกรรม....................... 
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(๕) ปรับพฤติกรรม ฟ้ืนฟูสภาวะทางจิตใจ สังคม อารมณ์ ส่งเสริมพัฒนาการ            
ในระดับเบื้องต้น เพ่ือให้นักเรียนเข้าใจ ยอมรับปัญหาของตนเอง ปรับเปลี่ยนอารมณ์ ความคิด พฤติกรรม                
วิธีการปรับตัวหรือวิธีแก้ปัญหาให้เหมาะสม 

(๖) ให้การดูแลช่วยเหลือกลุ่มเด็กพิเศษ เช่น เด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD) 
เด็กสมาธิสั้น เด็กออทิสติก เด็กท่ีมีสติปัญญาบกพร่อง เป็นต้น 

(๗) ส่งเสริม ป้องกัน เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาพฤติกรรม สุขภาพจิตของนักเรียน        
ด้วยเครื่องมือและกระบวนการทางจิตวิทยาเบื้องตัน เพ่ือพัฒนาความสามารถในการด าเนินชีวิตได้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

(๘) รวบรวม ศึกษาข้อมูล วิจัยด้านจิตวิทยา และวิชาการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง           
เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านจิตวิทยา สุขภาพจิต 

(๙) สรุปสถิติ รายงานผลการปฏิบัติงานทางจิตวิทยาเสนอผู้บังคับบัญชา                
เพ่ือประกอบการวางแผนพัฒนาการปฏิบัติงาน 

๑.๓.๒ ด้านการวางแผน 
วางแผนการท างานที่รับผิตชอบ ร่วมด า เนินการวางแผนการท างานของ

หน่วยงาน หรือโครงการ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
๑.๓.๓ ด้านการประสานงาน 

(๑) ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกหรือหน่วยงาน เพ่ือให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 

(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องเพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

(๓) ประสานการส่งต่อไปยังหน่วยงานภายนอก กรณีที่นักเรียนต้องการ               
ความช่วยเหลือเฉพาะด้าน และการรับส่งกลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 

๑.๓.๔ ด้านการบริการ 
(๑) เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ความรู้วิชาการจิตวิทยา วิชาการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้

กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจ ปรับใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
(๒) ถ่ายทอด ฝึกอบรม องค์ความรู้ เทคโนโลยีด้านจิตวิทยา จัดท าแผนการ

ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถ 
    ๑.๔ อัตราว่างต าแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   

จ านวน ๑  อัตรา 
    ๑.๕ สถานที่ปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ 
    ๑.๖ ค่าตอบแทน ๑๘,๐๐๐ บาท / เดือน 
    ๑.๗ สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
    ๑.๘ งบประมาณท่ีใช้ในการจ้าง ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจัดสรรให้ 
    ๑.๙ ระยะเวลาการจ้าง ตามกรอบที่ คพร. ก าหนด 
 
 
 
       /2 คุณสมบัติ.................. 
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๒. คุณรมบัตนขอทผู้ม่รนีธน์นข้ำสับาำสรสสนำ 
    ๒.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา ๓๐ แห่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู                 

และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุขตามรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
(๔) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
(๕) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่

ก าหนด ในกฎ ก.ค.ศ. 
(๖) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่ งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม

พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอ่ืน หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์             
ทีก่ าหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้น ๆ 

(๗) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีส าหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

(๘) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(๙) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๑๐) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ

ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๑๓) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ  องค์การ

มหาชนหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ 
(๑๒) ไม่เป็นผู้ เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระท าผิดวินัย               

ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น 
(๑๓) ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานใน

หน่วยงานของรัฐ 
 ๒.๑.๒ ไม่เป็นผู้มีกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน 
 ๒.๑.๓ ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร ตามค าสั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง ห้ามภิกษุ สามเณร  

เรียนหรือสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์สั่ง ณ วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ 
   ๒.๒ เป็นผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรีในสาขาใดสาขาหนึ่งทางด้านจิตวิทยาคลินิก จิตวิทยาการ                

ให้ค าปรึกษา จิตวิทยาแนะแนว หรือจิตวิทยาอื่นๆ 
๓. าำสสับรมัคส 
    วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
    ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ต าแหน่งนักจิตวิทยา

โรงเรียนประจ าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ ระหว่างวันที่ ๘–๑๔ พฤษภาคม ๒๕๓                          เวลา 
๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ ทั้ งนี้สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดการสมัครสอบได้ทาง
เว็บไซต์  http://www.chaiyaphum2.go.th 

      / 4.เอกสารและ....................... 
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๔. นอารำสแหละนลัาฐำ่ี่ดใช้ใ่าำสรมัคส 
    ๔.๑ ใบสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร (ตามแนบท้ายประกาศนี้) 
    ๔.๒ ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ ฉบับภาษาไทย กรณีใช้หนังสือรับรองวุฒิต้อง

ระบุชื่อปริญญาบัตรและสาขาวิชาเอกไว้ชัดเจน ทัง้นี้ ต้องได้รับอนุมัติปริญญาบัตรไม่หลังวันรับสมัครวันสุดท้าย 
    ๔.๓ ใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ฉบับภาษาไทย ที่ระบุตามกลุ่มวิชาหรือสาขาวิชาเอก 
    ๔.๔ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ถ่ายในครั้งเดียวกันและถ่ายไว้ไม่เกิน                 

๖ เดอืน ขนาด ๑ นิ้ว x ๑.๕ นิ้ว  จ านวน ๓  รูป 
    ๔.๕ ทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครสอบ 
    ๔.๖ บัตรประจ าตัวประชาชุน 
    ๔.๗ ทะเบียนสมรส/ใบส าคัญการสมรส (ถ้ามี) 
    ๔.๘ ใบส าคัญการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี) 
    ๔.๙ ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้โดยสถานพยาบาลของรัฐ ออกให้ไม่เกิน ๓๐ วัน ที่แสดงว่า                      

ไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙ 
    4.10 รายงานแนวทางการด าเนินงานตามความรู้ความสามารถและสมรรถนะที่จ าเป็น

ส าหรับต าแหน่ง 
                      4.10.1 รายงานตามมาตรฐาน ต าแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2  (แนบท้ายประกาศ)  ความยาวไม่เกิน 5 
หน้ากระดาษ A4 แบบอักษร TH Sarabun PSK ขนาดอักษร 16 พอยท์ (ไม่รวมภาคผนวก) จ านวน  5  เล่ม   
    4.10.2 ให้ยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่ท่านสามารถแก้ไขปัญหาได้ประสบผลส าเร็จ               
โดยอ้างอิงทฤษฎีตามหลักวิชาการพร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง  ความยาวไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ A4           
แบบอักษร TH Sarabun PSK ขนาดอักษร 16 พอยท์  (ไม่รวมภาคผนวก)  จ านวน  5  เล่ม   
                   ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครเป็นผู้รับรองส าเนาถูกต้องเอกสารหลักฐานทุกฉบับและลงชื่อก ากับไว้ด้วย 

 

๕. นทืดอ่ไขใ่าำสสับรมัคส 
    ๕.๑ ผู้ประสงค์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรอง

ตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้อง
กรอกข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มี                   
ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ อันเป็นผลให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสอบตามประกาศรับสมัคร    
ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรในครั้งนี้เป็นโมฆะ หรือหากตรวจสอบภายหลัง
พบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนดหรือรายงานข้อมูลในเอกสารอันเป็นเท็จ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ จะไม่พิจารณาการจ้าง และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ในภายหลังมิได้ 

    ๕.๒ ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตามวัน 
เวลา และสถานที่ที่ก าหนดในประกาศรับสมัคร โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน                        
พร้อมแนบเอกสารประกอบใบสมัครที่รับรองส าเนาถูกต้องแล้วทุกฉบับ 

    ๕.๓ ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางไปรษณีย์              
ไว้ในใบสมัคร พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ หากแจ้งสถานที่ไม่ชัดเจนอาจท าให้ไม่สามารถติดต่อได้จะเรียกร้อง                     
สิทธิใด ๆ มิได ้
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    ๕.๔ กรณีมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางไปรษณีย์หรือหมายเลขโทรศัพท์  
ให้ผู้สมัครสอบ แจ้งเปลี่ยนแปลงต่อหน่วยสอบ หากไม่แจ้งเปลี่ยนแปลงและไม่สามารถติดต่อได้จะเรียกร้อง                        
สิทธิใด ๆ มิได ้

6. คงำธสสมน่่ยมรมัคสนข้ำสับาำสรสสนำแหละคัำนลือา 

    6.1 ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 200 บาท 

    6.2 จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบให้ไม่ว่ากรณีใดๆ เว้นแต่มีการยกเลิกการสอบ
เนื่องจากมีการทุจริตเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร โดยจ่ายคืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแก่ผู้สมัครสอบ
เฉพาะผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต  

 

7. าำสปสะาำศสำยชืดอผู้ม่รนีธนนข้ำสับาำสรสสนำแหละนลือารสส 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ จะประกาศรายซื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ

การสรรหาและเลือกสรร ภายในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ                     
เขต ๒ และ ทางเว็บไซด์  http://www.chaiyaphum2.go.th 

 

8. วนธ่าำสรสสนำแหละนลือารสส 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ จะด าเนินการสรรหาบุคคล                 

เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ต าแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ชัยภูมิ เขต ๒ โดยการสอบข้อเขียนและประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง รายละเอียดหลักสูตรแนบท้าย        
ประกาศนี ้

 
 

วั่ นำือ่ ปี 
 

 

นวลำ 
 

วนชำ 
 

คะแห่่นต็ม 
 

นมำยนนตุ 
 

21 พฤษภาคม 2563 
 

09.00 - 12.00 น. 
 

  ภาค ข ประเมินประสบการณ์ 
 
 

 

50  
 

ประเมินตาม
แบบรายงาน 
ข้อ 4.10 
 

22 พฤษภาคม 2563  

09.00 - 12.00 น. 

 

  ภาค ค ประเมินความเหมาะสม 
           กับต าแหน่ง 
   

 

50 
 

  

สอบสัมภาษณ์ 
 

 

13.00 - 14.00 น. 
 

14.00 - 15.00 น. 

 

ภาค ก 1.ความรู้ความสามารถท่ัวไป 
 

          2.ความรู้ความสามารถที่ใช้ 
             เฉพาะต าแหน่ง 
 

 

50 
 

50 

 

สอบข้อเขียน 
 

สอบข้อเขียน 

   

สวมีั้ทรน้่ 
 

 

200 
 

 

สถานที่ในการเลือกสรรจะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
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9. นาณฑ์าำสตัำรน่ 
    ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละหกสิบ โดยเรียงล าดับจากผู้สอบได้

คะแนนรวมจากมากไปหาน้อย 
    กรณีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้

ความสามารถทั่วไปมากกว่าเป็นผู้อยูใ่นล าดับที่ดีกว่า 
    หากยังได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่ วไปเท่ากัน ให้ผู้ที่ ได้คะแนนภาคความรู้

ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่ดีกว่า 
    หากยังได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งเท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้รับ           

เลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่ดีกว่า 
 
10. าำสปสะาำศผลแหละาำสขึ้่บัญช่ผู้ผงำ่าำสรสสนำแหละนลือารสส 
     10.๑ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ

สรรหาและเลือกสรรตามล าดับคะแนนสอบจากสูงไปต่ า ภายในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ และทางเว็บไซต์  http://www.chaiyaphum2.go.th 

     10.๒ ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรไว้ไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันประกาศข้ึนบัญชี 
     10.๓ ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี เมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 

  (๑) ผู้นั้นได้รับการจ้างตามต าแหน่งที่ได้รันการสรรหาและเลือกสรรไปแล้ว 
  (๒) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามก าหนด 
  (๓) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง 

  (๔) บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้นบัญชี 
  (๕) มีการประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในต าแหน่งเดียวกัน                        

ครั้งใหม่แล้ว 
 

๑1. าำสจ้ำทแหละนทืดอ่ไขาำสจ้ำท 
      ๑1.๑ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ จะด าเนินการจ้างเป็น

พนักงานราชการ ต าแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าส านักงานเซตพ้ืนที่การศึกษาเมื่อส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานพิจารณาอนุมัติงบประมาณแล้ว และการท าสัญญาจ้างให้เป็นไปตามเงื่อนไขการอนุมัติ
งบประมาณการจ้าง 

      ๑1.๒ การจัดท าสัญญาจ้างเมื่อได้รับอนุมัติงบประมาณแล้ว จะมีหนังสือเรียกตัวบุคคล           
ผู้ได้รับการสรรหาและอยู่ในล าดับที่มีสิทธิท าสัญญาจ้างเป็นรายบุคคลโดยวิธีจดหมายลงทะเบียนตามที่อยู่ในเขต
จ่ายของไปรษณีย์ตามที่ผู้สมัครระบุไว้ในใบสมัครให้เวลาไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน นับตั้งแต่วันประทับตราของทาง
ไปรษณีย์ต้นทางบนจดหมายลงทะเบียนที่เรียกให้มารายงานตัว 

      ๑1.๓ การจ้างตามข้อ ๑1.๑ ไม่มีข้อผู้พันต่อเนื่องที่จะน าไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนไป
เป็นต าแหน่งข้าราชการ หรือลูกจ้างประจ า 
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      ๑1.๔ กรณีที่ตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนดในประกาศรับ
สมัครจะไม่พิจารณาจ้างเป็นพนักงานราชการ หรืออาจสั่งเลิกจ้างโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า
เนื่องจากขาดคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 

 
ประกาศ ณ วันที ่1 พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 
 
 
 

(นายมนัส  เจียมภูเขียว) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ 
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นลัารูตสาำสรสสนำแหละนลือารสสพ่ัาทำ่สำชาำส  
ต ำแหน่งท่ัาจนตวนียำโสทนส่ย่ปสะจ ำร ำ่ัาทำ่นขตพื้่ี่ดาำสศึาษำ 

(แห่บี้ำยปสะาำศร ำ่ัาทำ่นขตพื้่ี่ดาำสศึาษำปสะถมศึาษำชัยภูมน นขต ๒) 
ลทวั่ี่ด 1 พฤษภำคม  2563 

………………………………………………………………. 
 

๑. ภำค า  
1. ควำมสู้ควำมรำมำสถีัดวไป (คะแห่่ ๕๐ คะแห่่) 

    ให้ทดสอบความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป ด้วยวิธีสอบข้อเขียน ดังนี้ 
    ความรอบรู้ ให้ทดสอบในเรื่องต่อไปนี้ 

-สังคม เศรษฐศาสตร์ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน 
- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒54๒ และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๕๖ 
- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
- พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ 
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม 
- พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๕๖ 
- พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๑ 
 

2. ควำมสู้ ควำมรมำสถนฉพำะต ำแหน่งท (คะแห่่ ๕๐ คะแห่่) 
    ให้ทดสอบ ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง ด้วยวิธีสอบข้อเขียนในเรื่องดังต่อไปนี้ 

- หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 
- หลักการสอนและการจัดการเรียนรู้ 
- จิตวิทยาการศึกษา และการแนะแนว 
- การพัฒนาผู้เรียน 
- การบริหารจัดการชั้นเรียน 
- การวิจัยการศึกษา 
- สื่อ เทคโนโลยี ทางการศึกษา 
- ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 

2. ภำค ข าำสปสะนมน่ปสะรบาำสณ์  (คะแห่่ 50 คะแห่่)  
- ตามมาตรฐานต าแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยวิธีการประเมิน

เอกสาร 

3. ภำค ค ปสะนมน่ควำมนนมำะรมาับต ำแหน่งท (คะแห่่ 50 คะแห่่) 
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สำยละนอ่ยำตัวช่้วัำคะแห่่ภำค ข ปสะรบาำสณ์นพืดอรสสนำแหละนลือารสสนป็่พ่ัาทำ่สำชาำส  
ต ำแหน่งท่ัาจนตวนียำโสทนส่ย่ปสะจ ำร ำ่ัาทำ่นขตพื้่ี่ดาำสศึาษำ 
รัทาัำ ร ำ่ัาทำ่นขตพื้่ี่ดาำสศึาษำปสะถมศึาษำชัยภูมน นขต 2 

ปสะนมน่นอารำส 
(แห่บี้ำยปสะาำศร ำ่ัาทำ่นขตพ้ื่ี่ดาำสศึาษำปสะถมศึาษำชัยภมูน นขต 2  ลทวั่ี่ด  พฤษภำคม 2563) 

 
    1. รายงานแนวทางการด าเนินงานตามประสบการณ์ ตามมาตรฐานต าแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน

ประจ าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยวิธีการประเมินเอกสาร 
 1.รายงานตามมาตรฐาน ต าแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2      25   คะแนน   
   2 กรณีศึกษาที่ท่านสามารถแก้ไขปัญหาได้ประสบผลส าเร็จ โดยอ้างอิงทฤษฎีตามหลักวิชาการ
พร้อมแนบเอกสารที่เก่ียวข้อง          25  คะแนน 
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สำยละนอ่ยำตัวช่้วัำคะแห่่ภำค ค ปสะนมน่ควำมนนมำะรมาับต ำแหน่งท 
นพืดอรสสนำแหละนลือารสสนป็่พ่ัาทำ่สำชาำส  

ต ำแหน่งท่ัาจนตวนียำโสทนส่ย่ปสะจ ำร ำ่ัาทำ่นขตพื้่ี่ดาำสศึาษำ 
รัทาัำ ร ำ่ัาทำ่นขตพื้่ี่ดาำสศึาษำปสะถมศึาษำชัยภูมน นขต 2 

ปสะนมน่โำยวนธ่รัมภำษณ์ 
(แห่บี้ำยปสะาำศร ำ่ัาทำ่นขตพ้ื่ี่ดาำสศึาษำปสะถมศึาษำชัยภมูน นขต 2  ลทวั่ี่ด  พฤษภำคม 2563) 

 
พิจารณาจากองค์ประกอบการประเมินและตัวชี้วัด ดังนี้ 
 

ี่ด อทค์ปสะาอบ/ตัวช่้วัำ คงำคะแห่่ าสอบาำสพนจำสณำ 
1 ประวัติส่วนตัวและการศึกษา 10 คะแนน พิจารณาจาการตอบค าถามเกี่ยวกับประวัติส่วนตัว 

และประวัติการศึกษา 
2 บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา 10 คะแนน พิจารณาจากการแต่งกาย กิริยาท่าทาง และการ 

สื่อสาร 
3 วุฒิภาวะทางอารมณ์ 10 คะแนน พิจารณาจากการตอบค าถาม และการสื่อสาร 
4 การมีปฏิภาณไหวพริบ 10 คะแนน พิจารณาจากการประมวลการตอบค าถามโดยมีหลัก

คิดและวิธีการแก้ไขปัญหาในเชิงบวก และสามารถ
อธิบาย หลักคิด และวิธีแก้ปัญหานั้น  ให้เป็นที่
ยอมรับได้ 

5 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติ 
และอุดมการณ์ 

10 คะแนน พิจารณาจาการประมวลการตอบค าถามโดยมีหลัก
คิดและวิธีการแก้ไขปัญหาในเชิงบวก และสามารถ
อธิบาย หลักคิด และวิธีแก้ปัญหานั้น  ให้เป็นที่
ยอมรับได้ 
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ปฏนีน่าำสำ ำน่น่าำสรสสนำแหละนลือารสสนป็่พ่ัาทำ่สำชาำส 
ต ำแหน่งท่ัาจนตวนียำโสทนส่ย่ปสะจ ำร ำ่ัาทำ่นขตพื้่ี่ดาำสศึาษำ 
รัทาัำ ร ำ่ัาทำ่นขตพื้่ี่ดาำสศึาษำปสะถมศึาษำชัยภูมน นขต 2 

 

...................................................... 
 

 

1. ประกาศรับสมัครการสรรหาและเลือกสรร 
 

 

ภายในวันที่ 1  พฤษภาคม 2563 

2. รับสมัครการสรรหาและเลือกสรร วันที่ 8 – 14 พฤษภาคม 2563 
(เว้นวันหยุดราชการ) 
 

 

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสรรหาและเลือกสรร 
 

 

ภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 
 

4. ประเมินประสบการณ์ 
 

 

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 
 

5. ประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะสมรรถนะ 
 

 

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 
 

6. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
 

 

ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 
 

7.วันท าการจ้างปฏิบัติงาน 
 

 

เมื่อ สพฐ.พิจารณาอนุมัติงบประมาณแล้ว 

 







 

(โปรดเขียนตัวบรรจงด้วยปากกาลูกลื่น)                 เลขประจ าตัวผูส้มัครสอบ   

ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 
ต าแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรยีนประจ าส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ปี 2563 
 

เรียน  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภมูิ เขต 2 
  ด้วยข้าพเจ้า ประสงค์จะสมคัรเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 จึงเสนอรายละเอียดพร้อมหลักฐานเกี่ยวกับตัวข้าพเจ้าเพื่อประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้ 
 

1. ช่ือ – นามสกุล(นาย/นาง/นางสาว)...............................................................................................สญัชาติ....................เชือ้ชาติ........................... 

2. เกิดวันที่................เดือน..................................พ.ศ...................   อายุ..............ป.ี............เดือน  (นับถึงวันสมัคร) 
3. หมายเลขประจ าตัวประชาชน...........................................................ออกให้ ณ จังหวัด................................หมดอายุวันท่ี................................... 

4. ภูมิล าเนาบ้านเลขที่...........หมู่.....ต าบล.....................อ าเภอ................ ...........จังหวัด.........................รหัสไปรษณีย์................. 
5. อาชีพปัจจุบัน.................................................................................สถานท่ีท างาน  โรงเรียน/บริษัท....................................................................... 
    สังกัด/จังหวัด........................................................เบอร์โทร..................................................................... 
6. สถานท่ีติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียน(ในเขตจ่ายของไปรษณยี์) บ้านเลขท่ี................................หมู่ที่......................ตรอก/ซอย........................ 
   ถนน.........................................ต าบล/แขวง............................................................อ าเภอ/เขต............................................................................... 
   จังหวัด................................................รหัสไปรษณีย์..............................โทรศัพท์..........................................โทรศัพท์มือถือ................................... 
7. ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน........................................................................................................เมื่อวันท่ี................................................................ 
    คุณวุฒิการศึกษา....................................................................................วิชาเอก............................................................... 
8. หลักฐานที่แนบมาพร้อมใบสมคัรคัดเลือก ซึ่งไดล้งช่ือรับรองส าเนาถูกต้องแล้ว   รวม.............................รายการ ดังนี ้
 (     ) 1.ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   (      ) 5.ส าเนาส าเนาทะเบียนบ้าน 
 (     ) 2.ส าเนาใบระเบยีนผลการเรียน (Transcript) (      ) 6.ปริญญาบัตร 
 (     ) 3.ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  (      ) 7.ใบรับรองแพทย์ 
 (     ) 4.ส าเนาการเปลี่ยนช่ือ-ช่ือสกุล/ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) 
 (     ) 8.อื่นๆ....................................................................................................... 
   (หากข้าพเจ้ายื่นหลักฐานตา่งๆ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในท่ีประกาศรับสมัคร  ให้ถือว่าข้าพเจ้าไมม่ีสิทธ์ิสอบคัดเลือกในครั้งนี้) 
   ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคณุสมบัติตามที่ระบุไว้ใน ข้อ 8 แห่งระเบียบส านักนายกรัฐมนตรวี่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547  
และมีคณุสมบัตดิ้านอื่นครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร และข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้เป็นความจริงถูกต้องทุกประการ หากไม่เป็นความจริง             
ให้ถือว่าข้าพเจ้า  ไม่มสีิทธ์ิเข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้ และข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องสิทธิใดๆ ในภายหลัง ท้ังสิ้น 
 

      ลงลายมือช่ือ......................................................ผู้สมัครคดัเลือก 
          (....................................................) 
      ยื่นใบสมัครวันที่............เดือน …………………………. พ.ศ.2563 
 

เฉพาะเจ้าหน้าท่ี 
ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครฉบับจริงพรอ้มฉบับ
ส าเนาแล้ว ปรากฏว่า 
 หลักฐานถูกตอ้งครบถ้วน  ไม่ถูกตอ้ง 
เนื่องจาก................................................................... 
................................................................................. 

................................................. 
เจ้าหน้าที่รับสมัคร/กรอกรหัสบัตร 

ได้รับเงินค่าธรรมเนียมสอบ จ านวน 200 บาท 
(สองร้อยบาทถ้วน)เรียบร้อยแลว้ 
ตามใบเสร็จเล่มที่................................เลขที.่.............. 
 

............................................................... 
(...............................................................) 

ผู้รับเงิน 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัตทิั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง
ของผู้สมัครสอบแล้ว ปรากฏว่า 
 มีสทิธิเข้ารับการเลือกสรร  
 ไม่มีสทิธิเข้ารับการเลือกสรร 
เนื่องจาก...................................................................... 

............................................................................ 
(......................................................................) 

ผู้ตรวจคณุสมบัต ิ

 

1.ผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครด้วยลายมอืตนเองและลง
ลายมือชื่อตอ่เจ้าหน้าที่รับสมัคร 
2.ก่อนย่ืนใบสมัครจะต้องตรวจสอบหลกัฐานต่างๆให้
ครบถ้วน ถกูต้องและรับรองส าเนาเอกสารทุกแผ่น 

 
 

 

ติดรูปถ่าย 
ขนาด 1 น้ิว 
ถ่ายไม่เกิน 
6  เดือน 


