
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประสมศึกษาสงขลา เขต ๒ 
เร่ือง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒ ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้าง 
เป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนบระจำสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษา 
ปฏิบัติงานที่สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต เอ ฉะนั้นอาศัยอำนาจ ตามความในข้อ ๕ 
ของประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราขการลงวันที' ๑๑ กันยายน พ ศ. ๒๕๕๒ เรือง หลักเกณท์วิธีการ 
และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราขการbเละแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ และ 
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ ๒๕๕๔ เร่ือง การกำหนดลักษณะ 
งานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานbเละการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ และประกอบคำสั่ง 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ี ๕๑๑/๒๕๕๙ เรื่อง การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทน 
เกียวกับพนักงานราชการ ส่ัง ณ วันท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ และแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับพนักงานราชการ 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการก''รศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖๐ จึงประคาศรับสมัครบุคคลb พื่อสรรหาและ 
เลือกสรรเป็นพนักง''นราขการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
๑. ซื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

๑ ๑ ซ่ือกลุ่มงาน ขือตำแหน่ง จำนวนอัตราว่าง
บริหารท่ัวไป นักจิตวิทยาโรงbรียนประจำสำนักงานbขตพื้นทีการศึกษา ๑ อัตรา

๑ ๒ ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ ไห้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกวศนี้ 
๑ ๓ อัตราค่าตอบแทนbเละสิทธิประโยชน์

ตำแหน่งในกลุ่มงานบริหารท้วไป ค่าตอบแทนรายเดือน จำนวน ๑๘1๐๐๐ บาทและให้ได้สิทธิ 
ประโยชน์ของพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานรnขการ (ฉบับท่ี ๖) ลงวันท่ี ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
๒๕๕๖ กำหนดไวั

๑.๔ ระยะเวลาการจ้างภายในนิงบประมาณ พ ศ. ๒๕๖๓ ซึงในระยะเวลาการจ้างดังกล่าวจะต้อง 
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เร่ือง แนวทางการ 
ประbมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ ศ ๒๕๕๔ ลงวันที ๒๘ กุมภาพันธ์ พ ศ ๒๕๕๔ และทีสำนักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดไว้
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๑ .๕ สถานที่ปฏิบัติงาน ะ กลุ่มส่งเสริมการจัดการติกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
สงขลา เขต ๒
๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของสมัคร

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติท่ัวไป และมีคุณสมบัติเฉพ'ไะตำแหน่ง ดังน้ี 
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป 

๒.๑.๑ มีสัญขาติไทย
๒ ๑ ๒ มีอายุไม่ตากว่า ๑ ๘ ปี (นับถึงว้นเปีดร้บสมัครวันสุดท้าย)
๒.๑ ๓ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นบ่ระมุขด้วยความ 

บริสุทส์ใจ
๒.๑ ๔ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒ ๑.๕ ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่ส'1มารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตพินbท้อน 

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคต้องห้'"มตาม กฎ ก ค ค. ว่าด้วยโรค พ ค. ๒(£๔๙
๒.๑.๖ ไม่1,ป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการbมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
๒.๑.๗ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยดำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา 

เว้นbเตไป็นโทษสำหรับความผิดท่ัbด้กระทำโดยบระมnทหรือความผิดลหุโทษ
๒๑๘ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น

ของรัฐ
ผู้ทีจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานราชการผู้ใดเป็นผู้ดำรงตำ หน่งท^งการเมืองหรือเป็นารรมการ 

หรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมืองผู้นั้นต้องลาออกจาก 
การดำรงตำแหน่งหรือการประกอบอาชีพนั้น และการลาออกต้องมีผลก่อนวันจ้างเป็นพนักงานราชการ

หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่ทำสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นช้าราชการหรือ 
ลูกจ้างชองส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างชองหน่วยงานอื่นชองรัฐ รัฐวิส'"หกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของ 
ส่วนราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องน่าใบรับรองแพทย์ ซี่งออก,ไห!1ม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไมไป็นโรคที 
ต้องห้ามตามกฎ ก ค.ค. ว่าด้วยโรค (พ ค. ๒๕๔๙) มายื่นด้วย 

๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ตำแหน่ง นักจิต่ริทย'"โรงเรียน,ประจำสำนักง'’’นb'ขตพ้ื'นทีการศึกษา
๒๒๑ ไต้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิช'"หนึ่งทางจิตวิทยาคลินิก จิตวิทยาการให้ดำปรึกษา 

จิตวิทยาbเนะแนว หรือจิตวิทยาอื่น ๆ
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๒.๓ ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
๒.๓.๑ มีมนุษย์ส้มพันธ์ ยอมรับฟ้งความคิดเห็นและปรับตัวเข้าร่วมกับทีมและผู้อื่นได้
๒.๓.๒ มีความสามารถในการประสานงานและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
๒.๓.๓ มีความรับผิดขอบเอาใจใส่ต่อหน้าที่รับผิดขอบแสะงานท่ีได้รับมอบหมายได้
๒.๓ ๔ สามารถรับรู้และจัดการกับอารมณ์ ความรู้สึกของตนเองและผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม

๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลาและสถานที่ร ับสม ัคร ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง 

ที่ๆลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพี้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑๒- ๑๗
พฤษภาคม ๒๕๖๓ (ไม่เว้นวันหยุดวันราขการ) ภาคเข้าตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๒.0๐ น. และภาคน่าย 
ตังแต่เวลา ๑๓.๐๐ น - ■ ๑๖.๓๐ น.

๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
๓๒ ๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวาและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑x๑.๕ น้ิว ใดยถายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน 

(นับถึงวันสุดทัายของการรับสมัคร) จำนวน ๓ รูป (ใช้ติดใบสมัคร ๑ รูปและบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ ๒ รูป)
๓๒๒ สำเนาระเปิยนแสดงผลการศึกษาและสำเนาปริญญาบัตร โดยต้องสำเร็จการศึกษาและไต้รับอนุมัติ

จากผู้มีบันาจอนุมัติภายในวันเปีดรับสมัครวันสุดท้าย จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
๓ .๒.๓ บัตรประจำตัวประขาขน พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
๓๒๔ สำ,นาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
๓.๒.๕ สำเนาหลักฐานอืน ๆ

เข่น ใบสำคัญการสมรส ใบสำคัญการเปลี่ยนข้อ-นามสกุล 
บันกรณีทีข่ือและนามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)
หลักฐานสํ'1คัญทางทหาร จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ

๓.๒.๖ ใบรับรองแพทย์ออกโดยหน่วยงานราฃการ ขึงออกให้ไมใกิน ๑ เดือน จำนวน ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ ในวันสมัคร ให้ผู้สมัครนำเอกสารฉบับจริงท ุกรายการมาแสดง ต่อเจ้าหน้าทีรับสมัครด้วยและ 

ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรอง "สำเนาถูกต้อง"และลงขื่อกำกับไวัIนสำเนา,อกสารตามข้อ ๓.๒๒ ๓๒๕ ในการยื่น 
ใบสมัครสอบคัดเลือก ผู้สมัครต้องแต่งกายด้วยขุดสุภาพ,หมาะสม บุร ุษสวมเสื้อเช ิ้ตม ีปกกาง,กงขายาว 
ฝัาสีสุภาพ โดยสอดขายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าทุ้มส้น สตรีสวมเสื้อ กระโปรงสุภาพ (ห้ามสวมกางเกง) 
สวมรองเท้าทุ้มส้น หรือรัดส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพซน



๓.๓ วิธการสมัคร
ให้ผู้สมัครดำ,นินการเกี่ยวกับการสมัครตามนั้นตอน วิธีการ ดังน้ี
๓.๓.๑ ยื่นขอรับใบสมัครท่ีกลุ่มบรืหารงานบุคคล สำนักงานขตพื้นที่การศึกษา'ประถมศึกษา 

สงขลา เขต เอ
๓ ๓.๒ กรอกรายละเอียดในเอกสารการสมัครซึง!:ระกอบด้วย ใบสมัครให้ครบด้วนทุกซ่องรายการและ 

ลงขื่อผู้สมัครพร้อมทั้งรันทีสมัครให้,รืยบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร
๓๓๓ ติดรูปถ่าย จำนวน ๑ รูป ลงในใบสมัคร และติดรูปถ่าย จำนวน ๒ รูป ลงในมัดรประจำตัวผู้สมัคร 

สอบในซ่องทีกำหนดให้เรียบร้อย
๓๓๔ ยื่นเอกสารการสมัครที่กรอกข้อความสมบุรณ์และติดรูปถ่ายเรียบร้อยแห้วพร้อมทั้งแนบเอกสาร 

ประกอบการสมัครตามข้อ ๓.๒ โดยให้ย่ืนการสมัครต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครเท่านั้น
๓๓๔ เมื่อ,จ้าหน้าที่รับสมัครได้ตรวจสอบเอกสารการสมัครแห้วให้ผู้สมัครลงขื่อในบัญชีคุมรายขื่อ 

ผู้สมัครไว้เป็นหลักฐานพร้อมดับรับบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบคืนจากเจ้าหน้าที่รับสมัคร ซงผู้สมัครต้อง,ก็บใรั 
เน้รัiหลักฐานในm รเข้'๚บการประเมินสมรรถนะโดยการสอบ 

๓.๔ เงื่อนไขในการรับสมัคร
๓ ๔ ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เข ต ๒ ขอสงวนสิทธิรับการพิจารณาเอกสาร 

การสมัคร,ฉพาะผู้สมัครทียื่น,อกสารประกอบการสมัครตามข้อ ๓๒ ในประกาศฯ นี้ครบห้วนทุกรายและได้กรอก 
ข้อความใน,อกสารการสมัครครบห้วนสมบูรณ์และได้ดำเนินการสมัครตามข้อ ๓ ๓ ในประกาศฯ น้ีครบห้วนทุก 
น้ันตอน กรณีทียื่น,อกสารประกอบการสมัคร หรือกรอกข้อความในเอกสารการสมัครไม่ครบห้วนสมบูรณ์ หรือ 
ไม่ได้ดำเนินการสมัครครบห้วนทุกน้ันตอนดังกล่าวจะมีผลให้ผู้สมัครไม่มีรายฃือในประกาศรายข่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการ 
บระเมินสมรรถนะหรือเข้ารับการสอบในตำแหน่งท่ีสมัครน้ัน

๓ ๔.๒ ผู้สมัครจะต้องรับผิดขอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั้วใปและ 
คุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ กรณีที่สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษ''สงขลา เขต ๒ 
ตรวจสอบพบว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติครบห้วนดังกล่''ว หรือคุณวุ&'การศึกษาทีไข้สมัครไม,ตรงตามประ^าครับ 
สมัครรวมทั้งกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วย,หตุใด  ๆ อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครสอบ 
ตามประกาครับสมัครดังกล่าวให้ถือว่าการรับสมัครและการได้รับ,ลือกสรรครั้งนี้เป็นโม&ะสำหรับผู้นั้น และ ไม่มี 
สิทธิได้รับการจัดจ้างและทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการครั้งนี้ ถึงแม้จะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็น 
พนักงานราชการ



๔. การประกาศรายฃื่อผู้มีสิทธิใข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
สำนักงานbขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต เอ จะประกาศร''ยซือผู้มีสิท5bข้ารันการ 

สรรหาและเลือกสรรbป็นพนักงานราฃการ ภายในวันที ๑๙ พฤษภาคม เอ๔๖๓ ณ สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษา 
ประถมศึกษาสงขลา เขต เอ และ ทาง w ebs te  : www,skd2-go.th 
๔. หลักเกณฑ์และวิธิการสรรหาและเลือกสรร
สำนักงานbฃตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒ จะตำเนิ'นก0รสรรหาและเลือกสรรด้วย'วิธีการ ดังน้ี

^ขาท่ีลอน
๒๔๖๓

ส่วนท่ี ๑
เวลา ๑๔.๐0 -  ๑๔ ๐๐ น
ทดสอนความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ 
ความสามารถเฉพาะต0''แหนง โดย1วิธีการสอบ 
ข้อเข้ยน

วันท่ี ๒๔ พฤษภาคม ๒๔๖๓ 
ส่วนท่ี ๒
เวลา ๐๙ ๓๐ น เป็นต้นใป 
การประเมินสมรรถนะ 
ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง 

(สัมภาษณ์)

คะแนนเต็ม
I

วิธีการประเมิน

๔๐ สอบ1ข้อ^ยน

I

๔๐ สัมภาษณ์

๖. เกณฑ์การดัดสิน
ผู้ผ่านการสรรหาจะต้องได้คะแนนสอนข้อเขียนbเละสอนสัมภาษณ์ รวมกันไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐ และจะ 

ประกาศตามสำดันจากผู้ที่ได้รันคะbเนนสูงสุดลงมาตามสำดัน ในกรณีทีผู้ผ่านการสรรหามีคะแนนรวมbท่ากัน ให้ผู้ 
ได้คะแนนข้อเขียนมากกว่าเป็นผ้ได้สำดันที่ดีกว่า ลัาคะแนนเท่ากันอีกให้ผัสมัครก่อนbป็นผัอยในสำดันทีดีกว่า
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๗. การประกาศบัญชีรายซื่อ และการขึ้นบัญชีรายซื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
๗.๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปะถมศึกษาสงขลา เขต ๒ จะประกาศรายซื่อผู้ผ่านการสรรหาและ 

เลือกสรร ภายใน วันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา bขต Is 
ทาง w ebsite . www.ska2 gn th

๗.๒ การขึ้นบัญชีรายซื่อผู้ผ่านการสรรหาและbลือกสรร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา bW ๒ จะขึ้นบัญชีรายขื่อผู้ผ่านโทรสรรหาและ 

เลือกสรรตังกล่าวน้ันไว้เป็นเวลา ๒ ปี
ทั้งนี้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปน้ี ให้รายขื่อที่ได้ขึ้นบัญชีใว้นี้เปีนอันยกเลิกการขึ้นบัญชี 

ของผู้น้ันด้วย ได้แก่
(๑) ผู้น้ันได้ขอสละลิทธิไมเข้ารันการจัดจ้างในตำแหน่งทีสอนได้ 
(๒) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรันการจัดจ้างภายในเวลาทีกำหนด
(๓) ผู้นั้นไม่มาเข้าปฏิบัติหน้าที่ราขการตามกำหนดวัน ทลาที่ สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษา 

ประถมศึกษาสงขลา เขต ๒
(๔) ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหน้าว่^ผู้นั้นมีคุณสมบัติไม่ถปีนไปตามbงื่อนไขและ/หรือไม่ปฏิบัติ 

ตามเงื่อนไขการรัษสมัดรกรณีหนึ่งกรณีใดหรือหลายกรณีตามทีร่ะนไว้ในข้อ ๓.๔ ของประกาศฯ นี้

๘. การจัดจ้างและการทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะต้องเข้ารันการจ้างและทำสัญญาจ้^ง ตามที่สำนักงานbขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษาสงขลา เขต ๒ กำหนด ดังน้ี
๘ ๑ สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา 1.ขด is จะจ้างพนักงานราชการดรั้งแรก

ตามลำดับท่ีสอนได้ของผู้สอนผ่านการสรรหาและเลือกสรร ตามจำนวนอัตราว่างท่ีใด้ประกาศรันสมัครไว้นี้
๘ ๒ การจัดทำสัญญาจ้างครั้งแรกจะยีดถือประกาศรายชีอและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านก'ทสรรหาและเลือกสรร 

ตามประกาศผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรตามสำดันมาจัดทำสัญญาจ้าง และให้มารายงานตัว ตามวัน เวลา 
ที่ประกาศกำหนดจึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรันทรานประกาศรายขื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอนดัดเลือก 

๘ ๓ ในกรณีที่สำนักงาน!,ขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เ.ขด ๒ มีอัตราว่างเพิมในภายหลังจะ 
จัดจ้างพนักงานราขการตามบัญชีรายขื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรตามสำดับการขึ้นบัญชีรายซือ ท่ีมีบัญชี 
รายขื่อเหลืออยู่ต'1มจำนวนอัตราว่างดังกล่าว
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๘ ๔ การทำสัญญาจ้างให้เป็นไปตานที่สำนักงานเขตพื้นที่การสึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒ กำหนด 
ซ่ึงจะแจ้งให้ทราบต่อไป

๘.๕ การทำสัญญาจ้างจะดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณแล้วเท่านั้น 

ประกาศ ณ วันท่ี พ  พฤษภาคม บ ศ. ๒๕๖๓

(นางสาวซนภรณ์ อือตระกูล)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมสึกบา รักษาราขการแทน 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีการสึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒



ขอบข่ายงานที่ปฏิบัติ
ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒ 

(แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒ ลงวันท่ี ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕ไว๓)

๑. ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่ง
ข้อตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรง,รียนบระจำสำนักงานเขตพื้นทีก''รศึกษา
กลุ่มงาน บริหารท่ัวไป

๒. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัต ิงานในฐานะผู้ปฏิบัต ิงานระตับตันที่ต ้องใข้ความรู้ ความสามารถทางวิขาการในการทำงาน 

ปฏิบัติงานด้านจิตวิทยา ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ใด้รับมอบหมาย โดยมี 
ลักษณะงานทีปฏิบัติในด้านต่''ง  ๆ ต่อใบ 

๑. ด้านการปฏิบัติการ
๑ ๑ ดูแลช่วยเหลือนัก,รียนที่ได้รับการส่งต่อจาคระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๑.๒ วิเคราะห์และวินิจนัยปีญหานักเรียนเบ็เนรายบุดคลทีมีปิญหาซับซ้อนหรือจากากรส่งต่อด้วย 

วิธีการที่หลากหลาย ได้แก่ แบบทดสอบทางจิตวิทยาด้''นสติปิญญา อารมณ์ สังคม และวางแผนการแก่ไฃปิญหา
๑.๓ ประเมิน สำรวจ วิเคราะห์ สภาพวะสุขภาพจิตด้วยวิธกีารทางจิตวิทยากับนักเรียน ,พือด้นหา 

อธิบาย ทำนายแนวโน้ม พฤติกรรม อารมณ์ ความคิด พัฒน^ก^ร ศึกยภาพ แรงจูงใจ ความถนัด บุคลืกภาพ 
สาเหตุของปญหาสุขภาพจิตในระดับเบื้องต้น

๑ ๔ ให้คำปรึกษาแก่นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องเปีนรายบุคคล รายกลุ่ม และบำบัดครอบครัว เพือก'ไร 
บำบัดและแก่ไขนิญหาเฉพ'าะเรือง หรือปีญหาทีซับซ้อน ,ฃ่น พฤติกรรมเสี่ยง,รื่อง ยาเสพติด กครทะเลาะวิวาท 
การใช้ความรุนแรง ฯล"

๑.๕ ปรับพฤติกรรม พื่นฟูสภาวะทางจิตใจ สังคม อารมณ์ ส่งเสริม,พัฒนาการในระดับเบื้องต้น 
เพื่อให้นักเรียนเข้าใจ ยอมรับปญหาของตน,อง ปรับเปลียนอารมณ์ ความคิด พฤติกรรม วิธีการปรับตัวหรือวิธี 
แก้ปญหาให้เหมาะสม

๑.๖ ให้การดูแลช่วยเหลือกลุ่มเด็กพิเคษ ,ซ่น ,ด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ น ัอ) เด็กสมาธิสั้น 
เด็กออทีสติก เด็กทีมีสตินิญญาบกพร่อง ,ปีนตัน

๑๗ ส่งเสริม ปองกัน เฝ็''ระวัง แก้1,ฃปญหาพกติกรรมสุขภาพจิตของนักเรียนด้วยเครื่องมือและ 
กระบวนการทางจิตวิทยาเบื้องตัน เพี่อพัฒนาความสามารถในก''รคำเนินกnรชีวิตได้เหมาะสมยิ่งขึ้น

๑.๘ รวบรวม ศึกษาข้อมูล วิจัยด้านจิตวิทยา และวิซาการอื่น  ๆ ที่เกี่ยวข้อง ,พ่ือพัฒนาองค1ความรู้ 
นวัตกรรมด้านจิตวิทยา สุขภาพจิต
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๑ ๙  สรุปสถิติ รายงานผลการปฏิบัติง'ไนทางจิตวิทยาเสนอผู้บังคับบัญชา เทือประกอบการว0งแผน 
พัฒนาการปฏิบัติง0น

๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือโดรงการ 

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเบัาหมายและผลสัมฤทธึ๋ที่กำหนด 
๓. ด้านการประสานงาน

๓ ๑ ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกหรือหน่วยงาน 1.'พ่ือ1ให้,กิดค'วามร่วมมือและ 
ผลล้มฤทธี้ตามท่ีกำหนด

๓๒ ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ 
สร้างความเข้าใจหรือความรวมมือในการดำ.นินง''นตามท่ีได้รับมอบหมาย

๓ ๓ ประสานการส่งต่อไปยังหน่วยงานภายนอก กรณีที่นักเรียนต้องการความช่วยเหลือเฉพาะด้าน 
และการรับลังกลับเข้าส่ระบบโรงเรียน 

๔. ด้านการบริการ
๔ ๑ เผยแพร, ประขาล้มพันธ์ความรู้วิชาการจิตวิทยา วิชาการที่เกียวข้อง เทือให้กลุมเปาหมายที่มี 

ความรู้ความเข้าใจ ปรับใข้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน
๔๒ ถ่ายทอดแกอบรม องค์ความรู้ เทคโนโลยีด้านจิตวิทยา จัดทำแผนการแกอบรมเพื่อพัฒนา 

ความรู้ ความสามารถ 
๓. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

มีคุณวฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรี ในลาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง หางด้านจิตวิทยาคลินิก จิตวิทยา 
การให้คำปรึกษา จิตวิทยาแนะแนว หรีอจิตวิทยาอื่น  ๆ
๔. ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นลำหรับตำแหน่ง

๑ มีมนุษย์สัมพันธ์ ยอมรับทืงความคิดเห็นและปรับตัวเข้าร่วมกับทีม.เละผู้อืนได้ 
๒ มีความสามารถในการประสานง''.น.เละท0''งานรวมกับผู้อืนได้ 
๓. มีความรับผิดชอบเอาใจใส่ต่อหน้าที่รับผิดขอบและงานทีได้รับมอบหมายได้ 
๔. สามารถรับรู้และจัดการกับอารมณี ความรู้สึกของตน.อง.เละผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม

********************************************



รายละเอียดหลักสูตรและวิธีการสรรหาและเลือกสรรพนักงานรๆชการ 
ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ลังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒ 

(แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒ ลงวันท่ี ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๓)

๑. ความรู้ความสามารถทั่วโปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบฃ้อเฃืยน (๔๐ คะแนน)
๑ ๑ ความรู้ความสามารถทั่วโป ให้ทคสอบความรอบรู้ ความสามารถหัวไป ดังนี้

๑.๑ ๑ นโยบๆยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน,กียวกับระบบดูแลช่วยเหลือนัก,รึยน 
๑ ๑.๒ พระราขบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ ศ. ๒๔๔๖ 
๑ ๑ ๓  พระราฃบัญญัติการจัคการศึกษ'1สำหรับคนพิการ พ ค ๒๔๔๑ 
๑ ๑ ๔  พระราฃบัญญัติก'ไรศึกษาแห่งขาติ พ ค ๒๔๔๒ ,เละทีแก้ไขเพิมเติม 
๑.๑.๔ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวกับการคุ้มครองช่วย,หลือนักเรียน 

๑ ๒ ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ให้ทดสอบความรอบรู้,ฉพาะตำแหน่ง ดังนี้ 
๑ ๒ ๑  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๑.๒.๒ จิตวิทยาทางการศึกษา และการแนะแนว 
๑๒ ๓  การวิจัยทางการศึกษาด้''นจิตวิทยา 
๑.๒ ๔ การดูแลช่วยเหลือเด็กพิ,ศษ
๑๒ ๔  จิตวิทยาคลืนัก จิตวิทยาการให้คำปรึกษา จิตวิทยาแนะแนว หรือจิตวิทยาอีน  ๆ

๒. ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (๔๐ คะแนน) จะประเมินด้วยวิธีการสัมภาษณ์ ตามรายละเอียด ดังน้ี
๒.๑ ประวัติสํวนดัวและการศึกษา 
๒ ๒ บุคลิกลักษณะ ห่วงทีวาจา 
๒.๓ วุดัภาวะทางอารมณ์ 
๒ ๔ การมีปฏิภาณไหวพริบ 
๒.๔ เจตคติ,เละอุคมการณ์

********************************************



ปฏิทินการศรรพาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ
ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การดืกษา 

สำนักงานเขตพื้นที่การสืกษาประถมสืกษาสงขลา เขต ๒ 
(แนบ'ท้าย1ประกาศสำนักงานเขต1พ้ืนท่ีก'ารสืกษาประถมสืกษาสงขลา เขต ๒ ลงวัโป้ท่ี ๗พฤษภาคม ๒1ร๖๓)

น '" ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วัน เดือน ปี หมายเหตุ
๑ ประกาศรับสมัคร ๗ พถษภ''คม ๒๕๖๓
๒. รับสมัคร ๑๒ - ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ไม่เว้นวันหยุคร''ซการ
๓

๒ โ 1

ประกาศรายชื่อผ้นิสิทธึ๋เข้ารัชการเลือกสรร ภายในวันท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓
การตำเนินการคัดเลือกฯ
สวนท่ี ๑ ประเมินความรู้ความสามารถทัวใบ
และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓
1-
i1

____ 1

ส่วนท่ี ๒ ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง 
(สัมภาษณ์)

๒๔ พถษภาคม ๒๕๖๓

๕ ประกาศรายชื่อผ้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ภายในวันที ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 1
๖ รายงานตัวและทำสัญญาจ้าง เม่ือไตํรับอนนิติb̂ นประจำงวด 1


