ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
เรื่อง รับสมัครเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตาแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
..........................................................................................

ด้วยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จะดาเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อ
สรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตาแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จานวน 1 อัตรา
เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการดาเนินการเกี่ยวกับพนักงานราชการ สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒5๖๐ ประกาศสานักงานคณะกรรมการการบริหารงานพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้าง
ของพนักงานราชการ พ.ศ.2552 คาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 5๑๑/๒55๙ สั่ง ณ วันที่
๒๘ กันยายน ๒55๙ เรื่องการมอบอานาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ และหนังสือสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๒๐๑๙ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒5๖๓ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อ
สรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตาแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา โดยมี
รายละเอียดดังนี้
๑. ตำแหน่งทีด่ ำเนินกำรสรรหำ
๑.๑ ตาแหน่งพนักงานราชการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่นักจิตวิทยาโรงเรียนประจาเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา จานวน ๑ อัตรา
๑.๒ อัตราค่าตอบแทนเดือนละ ๑๘,๐๐๐ บาท (ตามประกาศ คพร.เรื่องค่าตอบแทนของพนักงาน
ราชการฉบับที่ ๗ พ.ศ.๒๕๕๘ )
๒. สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒5๔๗
๓. มำตรฐำนตำแหน่งนักจิตวิทยำโรงเรียนประจำสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ตาแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา คือ ผู้ช่วยเหลือและให้คาปรึกษา
นักเรียนให้ประสบความสาเร็จในด้านการศึกษา สังคม และอารมณ์เมื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่น โดยทางานร่วมกับครู ผู้ปกครอง
และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย และส่งเสริมให้เกิดคุณประโยชน์ในการเรียนรู้รวมทั้ง
ความสัมพันธ์ระหว่างบ้านและโรงเรียนที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
๔. ลักษณะงำนที่จะให้ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทางาน
ปฏิบัติงานด้านจิตวิทยา ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ต่อไปนี้
๑. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร
๑.๑ ดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับการส่งต่อจากระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๑.๒ วิเคราะห์และวินิจฉัย ปัญหานักเรียนเป็นรายบุคคลที่มีปัญหาซับซ้อนหรือจากการส่งต่ อ
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ได้แก่ แบบทดสอบทางจิตวิทยาด้านสติปัญญา อารมณ์ สังคม และวางแผนการแก้ไขปัญหา

-๒๑.๓ ประเมิน สารวจ วิเคราะห์ สภาวะสุขภาพจิตด้วยวิธีการทางจิตวิทยากับนักเรียน เพื่อ
ค้นหา อธิบายทานายแนวโน้ม พฤติกรรม อารมณ์ ความคิด พัฒนาการ ศักยภาพ แรงจูงใจ ความถนัด บุคลิกภาพ สาเหตุ
ของปัญหาสุขภาพจิตในระดับเบื้องด้น
๑.๔ ให้คาปรึกษาแก่นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องเป็นรายบุคคล รายกลุ่ม และบาบัดครอบครัว เพื่อ
การบาบัดและแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่อง หรือปัญหาที่ซับซ้อน เช่น พฤติกรรม วิธีการปรับตัวหรือวิธีการแก้ปัญหาให้
เหมาะสม
๑.๕ ปรับพฤติกรรม ฟื้นฟูสภาวะทางจิตใจ สังคม อารมณ์ ส่งเสริมพัฒนาการในระดับเบื้องต้น
เพื่อให้นักเรียนเข้าใจ ยอมรับปัญหาของตนเอง ปรับเปลี่ยนอารมณ์ ความคิด พฤติกรรม วิธีการปรับตัวหรือวิธีแก้ปัญหา
ให้เหมาะสม
๑.๖ ให้การดูแลช่วยเหลือกลุ่มเด็กพิเศษเช่น เด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD) เด็กสมาธิสั้น
เด็กออทิสติก เด็กที่มีสติปัญญาบกพร่อง เป็นต้น
๑.๗ ส่งเสริม ป้องกัน เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาพฤติกรรม สุขภาพจิตของนักเรียนด้วยเครื่องมือ
และกระบวนการทางจิตวิทยาเบื้องด้น เพื่อพัฒนาความสามารถในการดาเนินชีวิตได้เหมาะสมยิ่งขึ้น
๑.๘ รวบรวม ศึกษาข้อมูล วิจัยด้านจิตวิทยา และวิชาการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนา
องค์ความรู้นวัตกรรมด้านจิตวิทยา สุขภาพจิต
๑.๙ สรุปสถิติ รายงานผลการปฏิบัติงานทางจิตวิทยาเสนอผู้บังคับบัญ ชา เพื่อประกอบการ
วางแผนพัฒนาการปฏิบัติงาน
๒. ด้ำนกำรวำงแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงาน หรือโครงการ
เพื่อให้ การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
๓. ด้ำนกำรประสำนงำน
๓.๑ ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
๓.๒ ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๓.๓ ประสานการส่งต่อไปยังหน่วยงานภายนอก กรณีที่นักเรียนต้องการความช่วยเหลือ เฉพาะ
ด้านและการรับส่งกลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน
๔. ด้ำนกำรบริกำร
๔.๑ เผยแพร่ ประซาสัมพันธ์ความรู้วิชาการจิตวิทยา วิชาการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย
มีความรู้ความเข้าใจ ปรับใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวัน
๔.๒ ถ่ายทอด ฝึกอบรม องค์ความรู้ เทคโนโลยีด้านจิตวิทยา จัดทาแผนการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาความรู้ ความสามารถ
๕. ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
๑. มีมนุษย์สัมพันธ์ ยอมรับฟังความคิดเห็นและปรับตัวเข้าร่วมกับทีมและผู้อื่นได้
๒. มีความสามารถในการประสานงานและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
๓. มีความรับผิดชอบเอาใจใส่ต่อหน้าที่รับผิดชอบและงานที่ได้รับมอบหมายได้
๔. สามารถรับรู้และจัดการกับอารมณ์ ความรู้สึกของตนเองและผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม

-๓๖. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
๖.๑ คุณสมบัติทั่วไปผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการสรรหาต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังนี้
๑) มีสัญชาติไทย
๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ไ ด้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
๕) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ ในพรรค
การเมือง
๖) ไม่เป็ นผู้ เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุ ดให้จาคุกเพราะกระทาความผิ ด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๗) ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ หน่วยงานอื่น
ของรัฐ
๘) ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต หรือนักบวช
๙) ผู้ที่ผ่านการสรรหาในวันที่ทาสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วน
ราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของ ส่วนราชการท้องถิ่น
๖.๒ คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตาแหน่ง
นักจิตวิทยาโรงเรียนประจาเขตพื้นที่การศึกษา
- เป็นผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางด้านจิตวิทยาคลินิก
จิตวิทยาการให้คาปรึกษา จิตวิทยาแนะแนว หรือจิตวิทยาอื่น ๆ
๗. กำหนด วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ระหว่างวันที่ 20 - 2๘ พฤษภาคม ๒5๖๓ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.
ในเวลาราชการ
๘. หลักฐำนที่ต้องนำไปแสดงและใช้ประกอบกำรสมัครคัดเลือก
๘.๑ ใบสมัครขอรับได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 2
๘.๒ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑ นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน)
จานวน ๓ รูป
๘.๓ ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภาอนุมัติปริญญาบัตรแล้ว ฉบับจริงพร้อมสาเนา
จานวน ๑ ฉบับ
๘.๔ ระเบียนแสดงผลการเรียน ฉบับจริงพร้อมสาเนา จานวน ๑ ฉบับ
๘.๕ บัตรประจาตัวประชาชนฉบับจริง พร้อมสาเนา จานวน ๑ ฉบับ
๘.๖ ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสาเนา จานวน ๑ ฉบับ
๘.๗ ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ (ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน) จานวน ๑ ฉบับ
๘.๘ หลักฐานการเปลี่ยนซื่อตัวชื่อสกุล (ถ้ามี) จานวน ๑ ฉบับ

-4๙. เงื่อนไขกำรรับสมัคร
๙.๑ ผู้สมัครเข้ารับการสรรหา ต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง กรอกรายละเอียดในใบสมัครให้
ครบถ้วน ถูกต้อง และรับรองสาเนาถูกต้อง พร้อมลงชื่อกากับเอกสารและหลักฐานที่ใช้สมัครทุกฉบับ
๙.๒ ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางไปรษณีย์ ไวในใบสมัครและหมายเลข
โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวกและรวดเร็ว หากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในภายหลัง จะต้องแจ้งให้หน่วยจัดสอบทราบ
ในทันที การแจ้งที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ไม่ซัดเจน ทาให้ไม่สามารถติดต่อได้ เป็นเหตุให้ ผู้สมัครสอบได้รับความ
เสียหาย ผู้สมัครสอบจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้
๙.๓ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดขอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติ ตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการ
สมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ อันมีผลทาให้ผู้สมัครสอบไม่มี
สิทธิสอบตาม ประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ และหาก
ตรวจสอบภายหลัง พบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนด หรือรายงานข้อมูลในเอกสารโดยเป็นเท็จ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จะไม่พิจารณาจ้างและจะเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้
๑๐. กำรประกำศรำยชือ่ ผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรสรรหำ
จะประกาศรายขื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาภายในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 หรือ www.sp2.go.th
๑๑. วิธีกำรสรรหำ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ จะดาเนินการสรรหาบุคคลเพื่อสรรหาเป็น
พนักงานราชการ ตาแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ โดย
การสอบข้อเขียนและประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง รายละเอียดหลักสูตรแนบท้ายประกาศนี้
วัน เดือน ปี
เวลำ
วิชำ
คะแนนเต็ม
หมำยเหตุ
๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. ภาค ก ความรู้ความสามารถ
๕๐
สอบข้อเขียน
ทั่วไป
๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ภาค ข ความรู้ความสามารถที่
๕๐
สอบข้อเขียน
2 มิถุนายน ๒๕๖๓
ใช้เฉพาะตาแหน่ง
๑๓.๓๐ เป็นต้นไป
ภาค ค ประเมินความ
๕๐
สอบสัมภาษณ์
เหมาะสมกับตาแหน่ง
รวมทั้งสิ้น
๑๕๐
สถานที่ในการสรรหาจะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา
๑๒. เกณฑ์กำรตัดสิน
ผู้ผ่านการสรรหาจะต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ากว่าร้อยละหกสิบ โดยเรียงลาดับจากผู้สอบได้คะแนนรวม
จากมากไปหาน้อย
กรณีผู้ผ่านการสรรหาได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนความรู้ความสามารถทั่วไปมากกว่าเป็นผู้ที่อยู่
ในลาดับที่ดีกว่า
หากยังได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไปเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้
เฉพาะตาแหน่งมากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลาดับที่ดีกว่า

-5หากยังได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งเท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจาตัวสอบ
ก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลาดับที่ดีกว่า
๑๓. กำรประกำศผลผูผ้ ำ่ นกำรสรรหำและขึน้ บัญชี
๑๓.๑ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุ พรรณบุรี เขต ๒ จะประกาศผลผู้ ผ่านการ
สรรหาตามล าดับ คะแนนรวมจากมากไปหาน้อย ภายในวันที่ 5 มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ และทางเว็บไซต์ www.sp2.go.th
๑๓.๒ ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาไว้ไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันที่ประกาศขึ้นบัญชี
๑๓.๓ ผู้ผ่านการสรรหาจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี เมื่อมีกรณีใด กรณีหนึ่ง ดังนี้
(๑) ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตาแหน่งที่ได้รับการสรรหาไปแล้ว
(๒) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกาหนด
(๓) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง
(๔) บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้นบัญชี
(๕) มีการประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาในตาแหน่งเดียวกันครั้งใหม่แล้ว
๑๔. กำรจ้ำงและเงื่อนไขกำรจ้ำง
๑๔.๑ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จะดาเนินการจ้างเป็น
พนักงานราชการตาแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเมื่อสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขึ้นพื้นฐานพิจารณาอนุมัติเป็นงบประมาณแล้ว และการทาสัญญาจ้างให้เป็นไปตามเงื่อนไขการอนุมัติงบประมาณการจ้าง
๑๔.๒ การจัดทาสัญญาจ้างเมื่อได้รับอนุมัติงบประมาณแล้ว จะมีหนังสือเรียกตัวบุคคลผู้ได้รับ
การสรรหาและอยู่ในลาดับที่มีสิทธิทาสัญญาจ้างเป็นรายบุคคลโดยวิธีจดหมายลงทะเบียนตามที่ผู้สมัครระบุไว้ในใบสมัคร
ให้ เ วลาไม่น้ อยกว่า 10 วัน นั บ ตั้ งแต่วัน ประทับตราของทางไปรษณีย์ต้ นทางบนจดหมายลงทะเบียนที่เรี ยกให้ ม า
รายงานตัว
14.3 การจ้างตามข้อ 14.1 ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนาไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนไป
เป็นตาแหน่งข้าราชการ หรือลูกจ้างประจา
14.4 กรณีที่ตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนดในประกาศรับสมัครจะ
ไม่พิจารณาจ้างเป็นพนั กงานราชการ หรืออาจสั่งเลิกจ้างโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า เนื่องจากจากขาด
คุณสมบัติแล้วแต่กรณี โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓

(นายเกษม คาศรี)
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 รักษาราชการแทน
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

หลักสูตรกำรสรรหำพนักงำนรำชกำรทั่วไป
ตำแหน่งนักจิตวิทยำโรงเรียนประจำสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(แนบท้ายประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2563)
..............................................................................
1. ภำค ก ควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป (คะแนน 50 คะแนน)
ให้ทดสอบความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป ด้วยวิธีสอบข้อเขียน ดังนี้
ความรอบรู้ ให้ทดสอบในเรื่องต่อไปนี้
- สังคม เศรษฐศาสตร์ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
- พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
- พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ พ.ศ.2551
2. ภำค ข ควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะตำแหน่ง (คะแนน 50 คะแนน)
ให้ทดสอบความสามารถเฉพาะตาแหน่ง ด้วยวิธีสอบข้อเขียนในเรื่องดังต่อไปนี้
- หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
- หลักการสอนและการจัดการเรียนรู้
- จิตวิทยาการศึกษา และการแนะแนว
- การพัฒนาผู้เรียน
- การบริหารจัดการชั้นเรียน
- การวิจัยการศึกษา
- สื่อ เทคโนโลยีทางการศึกษา
- ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

รำยละเอียดตัวชี้วัดคะแนนภำค ค ประเมินควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง
เพื่อสรรหำเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป
ตำแหน่งนักจิตวิทยำโรงเรียนประจำสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
สังกัด สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต 2
ประเมินโดยวิธีสัมภำษณ์
(แนบท้ายประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2563)
พิจารณาจากองค์ประกอบการประเมินและตัวชี้วัด ดังนี้
ที่
องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด
ค่ำคะแนน
กรอบกำรพิจำรณำ
1 ประวัติส่วนตัวและการศึกษา
10 คะแนน พิจารณาจากการตอบคาถามเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวและประวัติ
การศึกษา
2 บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา
10 คะแนน พิจารณาจากการแต่งกาย กิริยาท่าทาง และการสื่อสาร
3 วุฒิภาวะทางอารมณ์
10 คะแนน พิจารณาจากการตอบคาถาม และการสื่อสาร
4 การมีปฏิภาณไหวพริบ
10 คะแนน พิจารณาจากการประมวลการตอบคาถามโดยมีหลักคิดและวิธีการ
แก้ไขปัญหาในเชิงบวก และสามารถอธิบายหลักคิด และวิธี
แก้ปัญหานั้น ให้เป็นที่ยอมรับได้
5 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติ 10 คะแนน พิจารณาจากการประมวลการตอบคาถามโดยมีหลักคิดและวิธีการ
และอุดมการณ์
แก้ไขปัญหาในเชิงบวก และสามารถอธิบายหลักคิด และวิธี
แก้ปัญหานั้น ให้เป็นที่ยอมรับได้

ปฏิทินกำรดำเนินกำรสรรหำพนักงำนรำชกำรทั่วไป
ตำแหน่งนักจิตวิทยำโรงเรียนประจำสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต 2
.....................................................................................
ขั้นตอน
1
2
3
4
5
6

กิจกรรม
ประกาศรับสมัครการสรรหา
ดาเนินการรับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สรรหา
ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะสมรรถนะ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหา
วันทาสัญญาจ้างปฏิบัติงาน

วันดำเนินกำร
13 พฤษภาคม 2563
20 - 28 พฤษภาคม ๒5๖๓
(เว้นวันหยุดราชการ)
๒๙ พฤษภาคม ๒5๖๓
2 มิถุนายน ๒5๖๓
ภายใน 5 มิถุนายน ๒5๖๓
เมื่อ สพฐ. พิจารณาอนุมัติ
งบประมาณแล้ว

