
        
 
 

   
   

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานราชการ  
ตำแหนง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
........................... 

 ดวยสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ประสงคจะดำเนินการรับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อ
เลือกสรรและจัดจางเปนพนักงานราชการทั่วไป กลุมงานบริหารทั่วไป ตำแหนงนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ       

พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพ่ิมเติม  ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง  หลักเกณฑ  วิธีการ      

และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และการทำสัญญาจางของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552     

ลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2552  ประกาศคณะกรรมการการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะ
งานและคุณสมบติเฉพาะของกลุมงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ลงวันที่       
28 กุมภาพันธ 2554 แนวทางการดำเนินการเก่ียวกับพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2560 ตามหนังสือคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 511/2559 เรื่อง    

การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนเก่ียวกับพนักงานราชการ  สั่ง ณ วันที่   28 กันยายน 2559 และหนังสือ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดวนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 3322  ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 

จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานราชการ  โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
    1. ช่ือตำแหนง กลุมงาน และรายละเอียดการจางงาน  

1.1 กลุมงาน   บริหารทั่วไป  
1.2 ชื่อตำแหนง  นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1.3 อัตราวาง  จำนวน  1  อัตรา   
1.4 ตำแหนงเลขท่ี    พ307246 
1.5 คาตอบแทน  เดือนละ 18,000 บาท  

 1.6 สิทธิประโยชน  ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547  
1.7 ระยะเวลาการจาง ตามกรอบที่ คพร. กำหนด (ระยะเวลา 2 เดือน) 
1.8 ไมมีขอผูกพันตอเนื่องที่จะนำไปสูการบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการ 

 1.9 ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนที่ตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการ

ทำงาน ปฏิบัติงานดานจิตวิทยา ภายใตการกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ตอไปนี้ 

1. ดานการปฏิบัติ 
(1)  ดูแลชวยเหลือนักเรียนท่ีไดรับการสงตอจากระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
(2)  วิเคราะหและวินิจฉัยปญหานักเรียนเปนรายบุคคลที่มีปญหาซับซอนหรือจากการ

สงตอดวยวิธีการที่หลากหลาย ไดแก แบบทดสอบทางจิตวิทยา ดานสติปญญา อารมณ สังคมและวางแผนการ
แกไขปญหา 
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(3)  ประเมิน สำรวจ วิเคราะห สภาวะสุขภาพจิตดวยวิธีการทางจิตวิทยากับนักเรียน เพื่อ

คนหา อธิบาย ทำนายแนวโนม พฤติกรรม อารมณ ความคิด พัฒนาการ ศักยภาพ แรงจูงใจ ความถนัด บุคลิกภาพ 
สาเหตุของปญหาสุขภาพจิตในระดับเบื้องตน 

(4)  ใหคำปรึกษาแก นักเรียนและผู เกี่ยวของเปนรายบุคคล รายกลุม และบำบัด
ครอบครัว เพ่ือการบำบัดและแกไขปญหาเฉพาะเรื่อง หรือปญหาที่ซับซอน เชน พฤติกรรมเส่ียงเรื่อง ยาเสพติด 
การทะเลาะวิวาท การใชความรุนแรง ฯลฯ 

 (5)  ปรับพฤติกรรม ฟนฟูสภาวะทางจิตใจ สังคม อารมณ สงเสริมพัฒนาการในระดับ
เบ้ืองตน  เพื่อใหนักเรียนเขาใจ ยอมรับปญหาของตนเอง ปรับเปลี่ยนอารมณ ความคิด พฤติกรรม วิธีการ
ปรับตัวหรือวิธีแกปญหาใหเหมาะสม 

 (6)  ใหการดูแลชวยเหลือกลุมเด็กพิเศษ เชน เด็กบกพรองทางการเรียนรู (LD)       
เด็กสมาธิสั้น เด็กออทิสติก เด็กท่ีมีสติปญญาบกพรอง เปนตน 

 (7)  สงเสริม ปองกัน เฝาระวัง แกไขปญหาพฤติกรรม สุขภาพจิตของนักเรียนดวย
เครื่องมือและกระบวนการทางจิตวิทยาเบื้องตน เพ่ือพัฒนาความสามารถในการดำเนินชีวิตไดเหมาะสมย่ิงข้ึน 

 (8)  รวบรวม ศึกษาขอมูล วิจัยดานจิตวิทยา และวิชาการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อพัฒนา
องคความรู นวัตกรรมดานจิตวิทยา สุขภาพจิต 

 (9)  สรุปสถิติ รายงานผลการปฏิบัติงานทางจิตวิทยาเสนอผูบังคับบัญชา เพื่อประกอบ 
การวางแผนพัฒนาการปฏิบัติงาน 

2. ดานการวางแผน 
    วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ รวมดำเนินการวางแผนการทำงานของหนวยงาน หรือ

โครงการ เพ่ือใหการดำเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด 
3. ดานการประสานงาน 
 (1)  ประสานการทำงานรวมกันทั้งภายในและภายนอกหรือหนวยงาน เพื่อใหเกิดความ

รวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกำหนด 
 (2)  ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงาน       

ที่เก่ียวของเพ่ือสรางความเขาใจ หรือความรวมมือในการดำเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย 
 (3)  ประสานการสงตอไปยังหนวยงานภายนอก กรณีที่นักเรียนตองการความชวยเหลือ

เฉพาะดาน และการรับสงกลับเขาสูระบบโรงเรียน 
4. ดานการบริการ 
 (1)  เผยแพร ประชาสัมพันธความรูวิชาการจิตวิทยา วิชาการที่ เกี่ยวของ เพ่ือให

กลุมเปาหมายมีความรู  ความเขาใจ ปรับใชในการดำเนินชีวิตประจำวัน 
 (2)  ถายทอด ฝกอบรม องคความรู เทคโนโลยีดานจิตวิทยา จัดทำแผนการฝกอบรม

เพ่ือพัฒนาความรู ความสามารถ 

 2.  คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหนงของผูมีสิทธิ์เขารับการสรรหาและเลือกสรร 
 2.1  คุณสมบัติทั่วไป   
       1.  ผูสมัครตองมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติมโดยอนุโลม ดังตอไปนี้ 
      (1)  มีสัญชาติไทย 
    (2)  มีอายุไมต่ำกวา 18 ปบริบูรณ 
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  (3)  เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
    (4)  ไมเปนผูดำรงตำแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น 
 

    (5)  ไมเปนคนไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตาม      
ที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ. วาดวยโรค พ.ศ. 2549 ดังนี้ 
     5.1  โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะที่ปรากฏอาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคม 
  5.2  วัณโรคในระยะติดตอ 
  5.3  โรคเทาชางในระยะท่ีปรากฏอาการเปนทีร่ังเกียจแกสังคม 
  5.4  โรคติดยาเสพติดใหโทษ 
  5.5  โรคพิษสุราเรื้อรัง  
                         (6)  ไมเปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ   
ที่กำหนดในกฎหมายองคกรวิชาชีพน้ันๆ 

    (7)  ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีสำหรับการเปนผูประกอบวิชาชีพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

    (8)  ไมเปนกรรมการบริหารการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 
    (9)  ไมเปนบุคคลลมละลาย 
    (10)  ไมเปนผูเคยตองโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดใหจำคุก เวนแตเปนโทษ

สำหรับความผิดท่ีไดกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
    (๑๑)  ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ องคการ

มหาชน หรือหนวยงานอื่นของรฐั หรือองคการระหวางประเทศ      
 (12)  ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกเพราะกระทำผิดวินัย 

ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น 
 (13)  ไมเปนผู เคยกระทำการทุจริตในการสอบเขารับราชการหรือเขาปฏิบัติงาน        

ในหนวยงานของรัฐ 
 2.  ไมเปนพระภิกษุสงฆ หรือสามเณร ตามคำสั่งมหาเถรสมาคม เรื่องหามพระภิกษุสามเณร 
เรียนวิชาชีพหรือสอบแขงขันหรือสอบคัดเลือกอยางคฤหัสถ พ.ศ. 2538  
 2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง 

มีคุณวุฒิ ไมต่ำกวาปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึงทางดานจิตวิทยาคลินิก  
จิตวิทยาการใหคำปรึกษา จิตวิทยาแนะแนว หรอืจิตวิทยาอื่นๆ 
 2.3 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเปนสำหรับตำแหนง 

1. มีมนษุยสัมพันธ ยอมรบัฟงความคดิเห็นและปรับตัวเขารวมกับทีมและผูอ่ืนได 
2. มีความสามารถในการประสานงานและทำงานรวมกับผูอ่ืนได 
3. มีความรับผิดชอบเอาใจใสตอหนาที่รับผิดชอบและงานท่ีไดรับมอบหมายได 
4. สามารถรับรูและจัดการกับอารมณ ความรูสึกของตนเองและผูอ่ืนไดอยางเหมาะสม 
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 3. วัน เวลา และสถานท่ีในการรับสมัคร 

     ผูสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรรตองดาวนโหลดใบสมัครทางเว็บไซตสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง https://www.seapt.go.th และยื่นใบสมัครดวยตนเองได ท่ี   กลุมบริหาร       
งานบุคคล สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ระหวางวันที่ 18 – 24 สิงหาคม 2564  เวลา 
08.30 - 16.30 น.  (เวนวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ) โดยไมเสียคาใชจายใดๆ  

4. เอกสารและหลักฐานที่ใชในการสรรหาและเลือกสรร พรอมเอกสารฉบับจริง 
 ใหผูประสงคจะสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรร ยื่นใบสมัคร พรอมเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี ้

 (๑) ใบสมัครที่กรอกขอความถูกตองสมบูรณแลว  (พรอมติดรูปถาย)       จำนวน ๑ ชุด 

(๒) สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ    
การสำเร็จการศึกษาแลว (กรณีที่ไดรบัปริญญาบัตรแลวไมอนุญาตใหใช
หนังสือรับรองคุณวุฒิ) 

จำนวน ๑ ฉบับ 

(๓) สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcripts) ฉบับภาษาไทย ที่แสดงวา
เปนผูมีวุฒกิารศกึษาตรงกับตำแหนงที่สมัคร โดยจะตองสำเร็จการศึกษา 
และไดอนุมัติจากผูที่มีอำนาจอนุมัติไมหลังวันท่ีเปดรบัสมัครวันสุดทาย     

จำนวน ๑ ฉบับ 

(4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน   จำนวน ๑ ฉบับ 
(5) สำเนาทะเบียนบาน จำนวน ๑ ฉบับ 
(6) ใบรับรองแพทยที่ออกใหโดยสถานพยาบาลของรัฐที่ออกให (ไมเกิน 1 เดือน) 

นับถึงวันรับสมัคร ซึ่งแสดงวาไมเปนโรคตามกฎ ก.ค.ศ.วาดวยโรค พ.ศ. 2549 
จำนวน ๑ ฉบับ 
 

(7) รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดำ ขนาด ๑ น้ิว ถายไมเกิน  
๖ เดือน (นับถึงวันปดรับสมัคร)   

จำนวน ๓ รูป 

(๘) สำเนาหลักฐานอ่ืนๆ เชน หนังสอืสำคัญการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล ทะเบียน 
สมรส  (ถามี) 

จำนวน ๑ ฉบับ 

ทั้งนี้ เอกสาร (ตามขอ ๒ – 8 ) ใหนำเอกสารตัวจริงไปแสดงในวันสมัครดวย และรับรองเอกสารที่
ถายสำเนาทุกฉบับ     

ผูสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรร จะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา
เปนผูมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตรวจตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอก
รายละเอียดตางๆ  ในใบสมัคร พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผูสมัคร ไมวาเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามวุฒิของตำแหนงที่สมัคร อันมีผลทำใหผูสมัคร
สอบไมมีสิทธิเขาสอบตามประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครและการเขารับการคัดเลือกครั้งนี้ 
เปนโมฆะ   และผูสมัครจะเรียกรองสิทธิใดๆ ไมไดท้ังสิ้น    

5. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขารับการสรรหาและเลือกสรร  
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสรรหาและ

เลือกสรร ภายในวันท่ี 25 สิงหาคม 2564 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง และ        
เว็บไซต https://www.seapt.go.th 

6. หลักสูตร วิธีการสรรหาและเลือกสรร 
ดังบัญชีรายละเอียดแนบทายประกาศนี้ (เอกสารแนบทาย 2 ) 

7. กำหนดการสรรหาและเลือกสรร 
ดังบัญชีรายละเอียดแนบทายประกาศนี้ (เอกสารแนบทาย 3 ) 

                   / 8. เกณฑการ … 
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8. เกณฑการตัดสิน 

ผูผานการสรรหาและเลือกสรร ผูนั้นตองไดคะแนนแตละภาคไมต่ำกวารอยละหกสิบ โดยให
เรียงลำดับที่ ผูที่ไดคะแนนรวมจากมากไปหานอย กรณีไดคะแนนรวมเทากัน ใหผูที่ไดคะแนนความเหมาะสม 
กับตำแหนง มากกวาเปนผูอยูในลำดับที่ดีกวา หากยังไดคะแนนเทากันอีกใหผูที่ไดรับเลขประจำตัวสอบกอน
เปนผูที่อยูลำดับที่ดีกวา 

9. การประกาศรายช่ือผูผานการสรรหาและเลือกสรร  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง จะประกาศรายชื่อผูผานการสรรหาและ

เลือกสรร ภายในวันท่ี 6 กันยายน 2564  ณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง และ       
เว็บไซต http://www.seapt.go.th 

 10. การข้ึนบัญชีและการยกเลิกการข้ึนบัญชี 
        10.1 ข้ึนบัญชีผูผานการสรรหาและเลือกสรรไวไมเกิน 2 ป นับตั้งแตวันประกาศขึ้นบัญชี 

                  10.2 ผูผานการสรรหาและเลือกสรรจะถูกยกเลิกการข้ึนบัญชี เมื่อกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้ 
     (1) ผูนั้นไดรับการจางตามตำแหนงไปแลว 

                          (2) ผูนั้นไมมารายงานตัวรับการจางตามกำหนด 
                          (3) ผูนั้นขอสละสิทธ์ิการจาง 
                          (4) บัญชีผูผานการสรรหาและเลือกสรรสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้นบัญชี 
                            (5) มีการประกาศขึ้นบัญชีผูผานการสรรหาและเลือกสรรในตำแหนงเดียวกันครั้งใหมแลว 
                          (6) ตรวจสอบพบวาภายหลังเปนผูขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร 
                          (7) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสั่งเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่น 

 11. การจัดทำสัญญาจาง 
       การเรียกตัวผูไดรับการสรรหาและเลือกสรร มารายงานตัวเพ่ือทำสัญญาจางครั้งแรกจะใชประกาศ
ขึ้นบัญชีผูไดรับการสรรหาและเลือกสรร เปนการเรียกตัวผูมีสิทธิไดรับการทำสัญญาจาง ตามลำดับที่ประกาศ
ผลการสรรหาและเลือกสรรไว 
       การเรียกตัวครั้งตอๆไป สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง จะมีหนังสือเรียกตัวผู
ไดรับการสรรหาและเลือกสรร โดยตรงเปนรายบุคคล กอนวันที่รายงานตัวไมนอยกวาสิบวัน นับตั้งแต
ประทับตราลงทะเบียนของไปรษณยีตนทางตามท่ีอยูที่ปรากฏในเอกสารการสมัคร 
       อนึ่ง ผูที่ไดรับการสรรหาและเลือกสรรซึ่งไดรับการสั่งจางเปนพนักงานราชการ ไมมีขอผูกพัน
ตอเนื่องที่จะนำไปสูการบรรจุหรือปรับเปลี่ยนไปเปนตำแหนงลูกจางประจำ หรือขาราชการในระหวาง
ปงบประมาณ  หากปรากฏวาเปนผูขาดคุณสมบัติตามท่ีกำหนดหรือมีความรูความสามารถความประพฤติที่       
ไมเหมาะสม ผูมีอำนาจในการจาง อาจบอกเลิกการจางโดยไมตองแจงใหผูรับจาง ทราบลวงหนา 

ประกาศ  ณ  วันที่   10  เดอืน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕64 

 
 

                                           (นายมณี  เรืองแกว) 
                                ผูอำนวยการโรงเรยีนพัทลุง ปฏิบัติหนาที่ 
                        ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
                      

      / หมายเหต ุ… 
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หมายเหตุ   ๑.  กำหนดการรับสมัคร, ประกาศรายชื่อฯ, การสอบ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามคำสั่งหรือมาตรการ
ปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-๑๙) จากหนวยงานรัฐบาล
หรือตนสังกัด 

๒. ผูสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรรฯ จะตองปฏิบัติตามมาตรการปองกันการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVD-๑๙) ในวันสมัคร วันสอบและวันสอบสัมภาษณ   
อยางเครงครัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบทาย 2 
เอกสารแนบทายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  

ลงวันที่  10 สิงหาคม 2564 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป  

                    ตำแหนงนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
   สังกัดสำนกังานเขตพื้นท่ีการศกึษามัธยมศึกษาพัทลุง 

 

ชื่อตำแหนง   นักจิตวิทยาโรงเรยีนประจำสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

กลุมงาน  บริหารทั่วไป 

อัตราคาตอบแทน เดือนละ 1๘,๐๐๐ บาท 

อัตราวาง   จำนวน 1 อัตรา 
 

หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง จะดำเนินการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ ดังน้ี 

 

การประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

ภาค ก ความรูความสามารถทั่วไปและที่ใชเฉพาะตำแหนง(50 คะแนน) 
โดยวิธีการสอบขอเขียน 
 1. ความเขาใจและการใชภาษาไทย 
 2. ความรูทั่วไปเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสถานการณ
บานเมืองในปจจุบัน 
          3. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 
และทีแ่กไขเพ่ิมเติม 
 4. พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 และที่แกไขเพิ่มเติม 
 5. พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 
          6. พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 
          7. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม 
          8. ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
          9. จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาเด็ก จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยา
แนะแนว 

50 คะแนน สอบขอเขียน 

ดานการประเมินความเหมาะสมกับตำแหนง 
          1. ประวัติสวนตัวและการศึกษา  
          2. บุคลิกภาพ ทวงทีวาจา 
          3. ประสบการณ   
          4. ความคิดริเริ่มสรางสรรค และปฏิภาณไหวพริบ   
          5. เจตคติและอุดมการณ  
 

5๐ คะแนน 
 

สัมภาษณ 

 
 
 



เอกสารแนบทาย 3 
เอกสารแนบทายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  

ลงวันที่  10 สิงหาคม 2564 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป  

                    ตำแหนงนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
   สังกัดสำนกังานเขตพื้นท่ีการศกึษามัธยมศึกษาพัทลุง 

 

ชื่อตำแหนง   นักจิตวิทยาโรงเรยีนประจำสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

กลุมงาน  บริหารทั่วไป 

อัตราคาตอบแทน เดือนละ 1๘,๐๐๐ บาท 

อัตราวาง   จำนวน 1 อัตรา 
 
วัน เวลา และสถานท่ีดำเนินการเลือกสรร 

๑. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรร ตามกำหนดการดังนี้ 

 
๒. สถานที่ดำเนินการเลือกสรร จะแจงใหทราบพรอมกับการประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการเลือกสรร 

 

วัน/เวลา วิชาท่ีสอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ 
วันจันทรที่ 1 กันยายน 2564 

09.00- 11.30 น. 

 

ความรูความสามารถทั่วไป
และที่ใชเฉพาะตำแหนง 
(ขอเขียน) 

 

50 คะแนน 

 

 

13.00 – 16.00 น. ความเหมาะสมกับตำแหนง 
(สมัภาษณ) 

    50 คะแนน  



                  
ใบสมัครสำหรับสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานราชการ 

     ตำแหนงนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
          สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 

1.  ชื่อ-สกุล สญัชาติ เชื้อชาติ  
2.  เกิดวันที่ เดือน พ.ศ.  
3.  วุฒกิารศึกษาที่ใชสมคัร......................................(ระบุวุฒตัิวยอ)............................ สาขาวิชาเอก……..……………………………

จากสถาบัน..........................................................................เมื่อ.......................................................................................... 
 วุฒกิารศึกษาสูงสดุที่ขาพเจาไดรับคือ................................................................................................................................... 
     ความสามารถพิเศษ............................................................................................................................................................... 
4. บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่.....................................................................ออกให ณ จังหวัด        
  หมดอายุวันที่  
5. สถานที่ติดตอไดบานเลขที่  ตรอก/ซอย ตำบล/แขวง         
 อำเภอ/เขต จังหวัด    รหัสไปรษณีย โทรศพัท  
6. ปจจุบันปฏิบัติงานตำแหนง……………………………………………………สถานที่ปฏิบัติงาน............................................................... 
 ตำบล....................................อำเภอ..............................................จังหวัด............................................................. 
7. ปฏิบัติงานนับถึงปจจุบันเปนระยะเวลา ป เดือน (นับถึงวันที่เปดรับสมัครวันสุดทาย)  
8. ไดแนบหลักฐานตางๆ ซึ่งไดลงช่ือรับรองสำเนาถูกตองแลวมาพรอมกับใบสมัคร    รวม ฉบับ คือ 
 8.1 สำเนาวุฒิการศึกษา/ปรญิญาบัตร/หนังสือรับรองคุณวุฒิ   8.6 รูปถาย ขนาด 1 นิ้ว  จำนวน 3 รูป 
 8.2 สำเนาใบรายงานผลการเรยีน (Transcript)                 8.7 อื่นๆ ระบุ...................................................  
 8.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                                           ………………………………………………………… 
 8.4 สำเนาทะเบยีนบานที่เปนภูมิลำเนา                              
 8.5 ใบรบัรองแพทยจากสถานพยาบาลของรัฐ                                                              

ขาพเจาขอใหคำรับรองวา ขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามประกาศรับสมัคร และขอความดังกลาว

ขางตนน้ีเปนความจริงถูกตองทุกประการ หากไมเปนความจริง ใหถือวาขาพเจาไมมีสิทธิเขารับคัดเลือกครั้งนี้ และขาพเจาจะไม

เรียกรองสิทธิใด ๆ ทั้งสิ้น  

                                                        (ลงลายมือชื่อ)         ผูสมคัรคดัเลือก 

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

                                                 ยื่นใบสมัครวันท่ี.................เดือน..................พ.ศ. 2564 

เจาหนาที่รับสมัคร เจาหนาที่ตรวจคณุสมบัติ 
ผูสมัครไดเสนอใบสมัครและหลักฐาน 
(    )   หลักฐานถูกตองครบถวน 
(    )   ไมถูกตอง เนื่องจาก.………………………………… 
………………………………………………………………………… 
   
ลงช่ือ เจาหนาที่รบัสมคัร 
     ( ) 
 ตำแหนง  
   / /  

ไดตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครแลว เห็นวา 
(    )   มีคุณสมบัติครบถวนตามประกาศรับสมัคร  
(    )   ขาดคุณสมบัติเนื่องจาก  
…………………………………………………………………………… 
     
ลงช่ือ เจาหนาที่ตรวจคณุสมบัติ 
     ( ) 
 ตำแหนง  
   / /  

 

 
 

   ติดรูปถาย 


