กําหนดการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเปนพนักงานราชการ
ตําแหนง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจําสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563
-----------------------------------------------1 ประกาศรับสมัคร
2 รับสมัคร
3
4
5
6

ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2563
ระหวาง 13 – 20 พฤษภาคม 2563
ในวันและเวลาราชการ
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสรรหาและเลือกสรร ภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2563
สอบขอเขียน และสัมภาษณ
วันที่ 23 พฤษภาคม 2563
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร
ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2563
รายงานตัวเพื่อจัดทําสัญญาและปฏิบัติงานสํานักงาน เมื่อไดรับจัดสรรงบประมาณแลวเทานั้น จะแจง
เขตพื้นที่การศึกษา
ใหทราบภายหลัง

ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานราชการ ตําแหนงนักจิตวิทยาโรงเรียนประจําสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
………………………………..
ดวยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 จะดําเนินการรับสมัครบุคคลทั่วไป
เพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานราชการ ตําแหนงนักจิตวิทยาโรงเรียนประจําสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เพื่อสงเสริมความเขมแข็งของระบบการดูแลชวยเหลือคุมครองนักเรียนใหเปนระบบมีกระบวนการดําเนินงาน
เปนขั้นตอน นําไปสูการพัฒนาใหนักเรียนมีพัฒนาการทั้งดานรางกาย จิตใจ และสติปญญา มีคุณธรรม จริยธรรม
สามารถเรียนจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไมมีออกกลางคัน
อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจางของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 คําสั่ง
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 511/2559 ลงวันที่ 28 กันยายน 2559 เรื่อง การมอบ
อํานาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดวนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4562 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง แนวทางการดําเนินการเกี่ยวกับพนักงาน
ราชการ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ ศธ 04009/ว 2019 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 จึงประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรร
เปนพนักงานราชการ ตําแหนงนักจิตวิทยาโรงเรียนประจําสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. ชื่อตําแหนง กลุมงาน และรายละเอียดการจางงาน
ชื่อตําแหนง
นักจิตวิทยาโรงเรียนประจําสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมงาน
บริหารทั่วไป
อัตราวาง
จํานวน 1 อัตรา
อัตราคาตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท
สิทธิประโยชน
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ระยะเวลาการจาง ตั้งแตวันที่ทําสัญญาจาง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
2. ขอบขายภารกิจและลักษณะงานที่ปฏิบัตใิ นตําแหนงที่รับสมัครคัดเลือก
2.1 ดานการปฏิบัติการ
2.1.1 ดูแลชวยเหลือนักเรียนที่ไดรับการสงตอจากระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
2.1.2 วิเคราะหและวินิจฉัยปญหานักเรียนเปนรายบุคคลที่มีปญหาซับซอนหรือ
จากการสงตอดวยวิธีการที่หลากหลาย ไดแก แบบทดสอบทางจิตวิทยาดานสติปญญา อารมณ สังคม และวางแผน
การแกไขปญหา
2.1.3 ประเมิน สํารวจ วิเคราะห สภาวะสุขภาพจิตดวยวิธีการทางจิตวิทยากับนักเรียน
เพื่อคนหา อธิบายทํานายแนวโนม พฤติกรรม อารมณ ความคิด พัฒนาการ ศักยภาพ แรงจูงใจ ความถนัด
บุคลิกภาพ สาเหตุของปญหาสุขภาพจิตในระดับเบื้องตน
2.1.4 ใหคําปรึกษาแกนักเรียนและผูเกี่ยวของเปนรายบุคคล รายกลุม และบําบัดครอบครัว
เพื่อการบําบัดและแกไขปญหาเฉพาะเรื่อง หรือปญหาที่ซับซอน เชน พฤติกรรมเสี่ยงเรื่อง ยาเสพติด การทะเลาะ
วิวาท การใชความรุนแรง ฯลฯ
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2.1.5 ปรับพฤติกรรม ฟนฟูสภาวะทางจิตใจ สังคม อารมณ สงเสริมพัฒนาการในระดับ
เบื้องตน เพื่อใหนักเรียนเขาใจ ยอมรับปญหาของตนเอง ปรับเปลี่ยนอารมณ ความคิด พฤติกรรม วิธีการปรับตัว
หรือวิธีแกปญหาใหเหมาะสม
2.1.6 ใหการดูแลชวยเหลือกลุมเด็กพิเศษ เชน เด็กบกพรองทางการเรียนรู (LD)
เด็กสมาธิสั้น เด็กออทิสติก เด็กที่มีสติปญญาบกพรอง เปนตน
2.1.7 สงเสริม ปองกัน เฝาระวัง แกไขปญหาพฤติกรรม สุขภาพจิตของนักเรียนดวย
เครื่องมือและกระบวนการทางจิตวิทยาเบื้องตน เพื่อพัฒนาความสามารถในการดําเนินชีวิตไดเหมาะสมยิ่งขึ้น
2.1.8 รวบรวม ศึกษาขอมูล วิจัยดานจิตวิทยา และวิชาการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อพัฒนา
องคความรู นวัตกรรมดานจิตวิทยา สุขภาพจิต
2.1.9 สรุปสถิติ รายงานผลการปฏิบัติงานทางจิตวิทยาเสนอผูบังคับบัญชา เพื่อประกอบ
การวางแผนพัฒนาการปฏิบัติงาน
2.2 ดานการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงาน หรือ
โครงการเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
2.3 ดานการประสานงาน
2.3.1 ประสานการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกหรือหนวยงาน เพื่อให
เกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
2.3.2 ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงาน
ที่เกี่ยวของเพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
2.3.3 ประสานการสงตอไปยังหนวยงานภายนอก กรณีท่นี ักเรียนตองการความชวยเหลือ
เฉพาะดาน และการรับสงกลับเขาสูระบบโรงเรียน
2.4 ดานการบริการ
2.4.1 เผยแพร ประชาสัมพันธความรูวิชาการจิตวิทยา วิชาการที่เกี่ยวของ เพื่อให
กลุมเปาหมายมีความรู ความเขาใจ ปรับใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน
2.4.2 ถายทอด ฝกอบรม องคความรู เทคโนโลยีดานจิตวิทยา จัดทําแผนการฝกอบรม
เพื่อพัฒนาความรู ความสามารถ
3. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรร
3.1 คุณสมบัติทั่วไป
1) มีสัญชาติไทย
2) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ
3) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
4) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น
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5) ไมเปนคนไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนด
ในกฎ ก.ค.ศ. วาดวยโรค พ.ศ. 2549
6) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ จิตฟนเฟอน
ไมสมประกอบ หรือไมเปนโรคตามที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ. วาดวยโรค พ.ศ. 2549
7) ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีสําหรับการเปนผูประกอบวิชาชีพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
8) ไมเปนกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
9) ไมเปนบุคคลลมละลาย
10) ไมเปนผูเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
11) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ องคกรมหาชน
หรือหนวยงานอื่นของรัฐ หรือองคการระหวางประเทศ
12) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกเพราะกระทําผิดวินัยตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
13) ไมเปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการหรือเขาปฏิบัติงานในหนวยงาน
ของรัฐ
14) ไมเปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
หมายเหตุ ผูที่ผานการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจาง จะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจาง
ของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของ
สวนราชการทองถิ่น
3.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางดานจิตวิทยาคลินิก
จิตวิทยาการใหคําปรึกษา จิตวิทยาแนะแนว หรือจิตวิทยาอื่น ๆ
4. การรับสมัคร

4.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผูประสงคจะสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรร ใหขอรับใบสมัคร หรือดาวโหลดทาง
เว็บไซต http://www.lopburi1.go.th และสมัครดวยตนเอง ที่กลุมบริหารงานบุคคล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ระหวางวันที่ 13 – 20 พฤษภาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ
4.2 เอกสารหลักฐานที่ใชสมัคร
4.2.1 ใบสมัคร
4.2.2 สําเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ (กรณีที่ยังมิไดรับปริญญา) กรณี
ใชใบรับรองคุณวุฒิตองระบุชื่อ ปริญญาบัตร และสาขาวิชาเอกไวใหชัดเจน โดยตองระบุดวยวา “ไดเรียนจบ
หลักสูตรแลว อยูระหวางรอการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย” ตองไดรับอนุมัติปริญญาบัตรไมหลังวันรับสมัครวัน
สุดทาย จํานวน 1 ฉบับ พรอมฉบับจริง
4.2.3 สําเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ฉบับภาษาไทย จํานวน 1 ฉบับ พรอมฉบับจริง
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4.2.4 รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก และไมใสแวนตาดํา ขนาด 3 x 4 ซ.ม. หรือ 1 นิ้ว
จํานวน 4 รูป (ถายครั้งเดียวกันไมเกิน 1 ป)
4.2.5 สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ พรอมฉบับจริง
4.2.6 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ พรอมฉบับจริง
4.2.7 ใบรับรองแพทยฉบับจริงจากโรงพยาบาลของทางราชการเทานัน้ ออกไวไมเกิน
1 เดือน และตองแสดงวาไมเปนโรคตองหามตามกฎ ก.ค.ศ. วาดวยโรค พ.ศ. 2549
4.2.8 ใบสําคัญแสดงการผานการเกณฑทหาร (ถามี) พรอมถายสําเนา จํานวน 1 ฉบับ
4.2.9 หลักฐานอื่น ๆ (ถามี) เชน สําเนาใบสําคัญการสมรส สําเนาใบสําคัญการเปลี่ยน
ชื่อตัว – ชื่อสกุล จํานวน 1 ฉบับ พรอมฉบับจริง
ทั้งนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับ ใหผูสมัครเขียนคํารับรองวา “สําเนาถูกตอง” และลงลายมือชื่อ และ
วัน เดือน ป กํากับไวทุกหนาของสําเนาเอกสารดวย
4.3 เงื่อนไขในการรับสมัคร
4.3.1 ผูสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบ และ
รับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตอง
กรอกรายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัครใหชัดเจน พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตอง ครบถวน ในกรณีที่มี
ความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุใด ๆ อันเปนผลทําใหผูสมัครไมมีสิทธิสมัครเขารับการสรรหาและ
เลือกสรรตามประกาศรับสมัครนี้ ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้เปนโมฆะ
สําหรับผูสมัครรายนั้น โดยจะเรียกรองสิทธิใด ๆ ไมไดทั้งสิ้น
4.2.2 ผูสมัครสอบตองแจงสถานที่ที่สามารถติดตอไดทางไปรษณียไวในใบสมัครฯ พรอม
หมายเลขโทรศัพท หากแจงสถานที่ไมชัดเจนอาจทําใหไมสามารถติดตอได จะเรียกรอยสิทธิ์ใด ๆ มิได
4.2.3 คาธรรมเนียมการสมัครสอบ
ผูสมัครตองเสียคาธรรมเนียมการสมัครสอบ จํานวน 100.- บาท (เพื่อเปนคาใชจาย
ในการดําเนินการสอบและจะไมคืนใหไมวากรณีใด ๆ)
5. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสรรหาและเลือกสรร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับ
การสรรหาและเลือกสรร ภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ณ ปายประชาสัมพันธ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 และทางเว็บไซต http://www.lopburi1.go.th
6. หลักสูตร และวิธีการสรรหาและเลือกสรร
หลักสูตร และวิธีการสรรหาและเลือกสรร รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศนี้

7. กําหนดการการสรรหาและเลือกสรร และสถานที่สอบ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 จะดําเนินการสอบ
ในวันเสารที่ 23 พฤษภาคม 2563 ตามตารางสอบ ดังนี้
เวลา
รายการ
คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน
10.00 – 11.30 น.

13.00 น. เปนตนไป

สมรรถนะที่ 1
ทดสอบความรูความสามารถทั่วไป และ
ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง
ดานจิตวิทยา
สมรรถนะที่ 2
ประเมินความเหมาะสมกับวิชาชีพ
รวมคะแนน

50 คะแนน

50 คะแนน
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สอบขอเขียน

สอบสัมภาษณ

100 คะแนน

สถานที่สอบจะแจงใหทราบในประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสรรหาและเลือกสรร
8. เกณฑการการตัดสิน
จะประกาศรายชื่อผูผานการสรรหาและเลือกสรรโดยเรียงลําดับจากผูที่ไดคะแนนรวมทั้งสอง
สมรรถนะจากมากไปหานอย กรณีที่คะแนนรวมเทากัน ใหผูที่ไดคะแนนสมรรถนะที่ 1 (สอบขอเขียน) มากกวา
อยูในลําดับที่ดีกวา หากไดคะแนนสมรรถนะที่ 1 เทากัน ใหผูที่ไดคะแนนสมรรถนะที่ 2 (สอบสัมภาษณ) มากกวา
อยูในลําดับที่ดีกวา หากไดคะแนนสมรรถนะที่ 2 เทากันอีก ใหผูที่ไดรับเลขประจําตัวสอบกอน เปนผูที่อยูในลําดับ
ที่ดีกวา
9. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการสรรหาและเลือกสรร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 จะประกาศรายชื่อผูผานการสรรหาและ
เลือกสรร ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ณ ปายประชาสัมพันธ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลพบุรี เขต 1 และทาง http://www.lopburi1.go.th และจะขึ้นบัญชีไว 2 ปนับแตวันประกาศผลการสรรหาและ
เลือกสรร หรือสิ้นสุดระยะเวลาตามโครงการ หรือเมื่อสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สั่งเปลี่ยนแปลง
เปนอยางอื่น
10. การยกเลิกบัญชีผูผานการสรรหาและเลือกสรร
ผูผานการเลือกสรรจะถูกยกเลิกการขั้นบัญชีเปนรายบุคคลในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้
10.1 ผูนั้นไดรับการจัดจางเปนที่เรียบรอยแลว
10.2 ผูนั้นขอสละสิทธิ์ไมเขารับการจัดจางในตําแหนงที่ผานการสรรหาและเลือกสรร
10.3 ผูนั้นไมมารายงานตัวเพื่อเขารับการจางภายในวัน เวลา ที่กําหนด
10.4 ผูนั้นไมอาจเขารับการปฏิบัติหนาที่ราชการตามวัน เวลา ที่กําหนด
10.5 บัญชีผูผานการสรรหาและเลือกสรรสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้นบัญชี
10.6 กรณีตรวจสอบภายหลังพบวาผูไดรับการสรรหาและเลือกสรรเปนผูขาดคุณสมบัติ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 จะยกเลิกสัญญาจาง และจะเรียกรองสิทธิใด ๆ ไมไดทั้งสิ้น
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11. การทําสัญญาจางผูผานการการสรรหาและเลือกสรร
11.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 จะดําเนินการจางผูไดรับการสรรหา
และเลือกสรรตามลําดับที่ที่ไดรับการคัดเลือก โดยผูผานการสรรหาและเลือกสรร ลําดับที่ 1 จะตองมาทําสัญญาจาง
เมื่อสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ไดรับการจัดสรรงบประมาณแลวเทานั้น และจะแจงให
ผูผานการสรรหาและเลือกสรรลําดับที่ 1 ทราบในโอกาสตอไป
11.2 หากมีตําแหนงวางภายหลัง จะมีหนังสือเรียกตัวผูไดรับการสรรหาและเลือกสรรเปน
รายบุคคล โดยสงจดหมายลงทะเบียนตอบรับตามที่อยูที่ผูไดรับการสรรหาและเลือกสรรระบุไวในใบสมัครโดยให
เวลามารายงานตัวไมนอยกวา 10 วัน นับแตวันประทับตราของไปรษณียตนทางบนจดหมายลงทะเบียนที่เรียกตัวนี้
11.3 กรณีตรวจสอบพบในภายหลังวาผูไดรับการคัดเลือกเปนผูขาดคุณสมบัติ สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 จะยกเลิกสัญญาจางและจะเรียกรองสิทธิ์ใด ๆ ไมไดทั้งสิ้น
11.4 หากผูไดรับการคัดเลือกไมไปรายงานตัวเพื่อจัดทําสัญญาจาง ณ กลุมบริหารงานบุคคล
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 หรือไมไปปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับการสั่งจางตาม วัน
เวลา และสถานที่ที่กําหนด ถือวาสละสิทธิ์จะเรียกรองสิทธิ์ใด ๆ ไมได
11.5 เมื่อถึงสิ้นปงบประมาณ (30 กันยายน) หากไดรับงบประมาณการจางตอเนื่องจะ
ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน เมื่อผานการประเมินผลการปฏิบัติงานแลวจะจัดทําสัญญาจาง
12. ระเบียบและขอปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบ
ผูเขาสอบตองถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการปฏิบัติของผูเขาสอบ พ.ศ.
2548 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 โดยเครงครัด
13. มาตรการเฝาระวังและปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึง่ มี
แนวโนมการระบาดอยางรวดเร็วและตอเนื่อง เพื่อปองกันการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ตามมาตรการควบคุมและปองกันการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการและเพื่อใหการรับสมัคร และการจัดสอบเปนไปดวยความเรียบรอย สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 จึงกําหนดมาตรการเฝาระวังและปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ในวันรับสมัคร ดังนี้
1. ผูสมัครตองสวมหนากากอนามัยทางการแพทย
2. ผูสมัครตองผานการคัดกรอง โดยตรวจวัดอุณหภูมิ และทําความสะอาดพนยา
ฆาเชื้อ หรือเจลลางมือ ณ จุดคัดกรอง กอนเขาตัวอาคาร
3. หากผูสมัครมีอุณหภูมิสูงกวา 37° ไมอนุญาตใหเขาในตัวอาคาร
4. ใหผูสมัครและผูเขาสอบ ที่มีบุคคลในครอบครัวที่พักอาศัยอยูรวมบานเดียวกัน ที่มีประวัติ
เดินทางกลับ หรือเดินทางผาน (Transit) มาจากประเทศกลุมเสี่ยง ตามประกาศของกรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข ใหแจงกับเจาหนาที่ที่คัดกรองโดยดวน
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อนึ่ง อัตราพนักงานราชการ ตําแหนงนักจิตวิทยาโรงเรียนประจําสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ถือเปนการจางลูกจางชั่วคราวจะไมมีขอผูกพันที่จะนําไปสูการบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนลูกจางประจํา
หรือขาราชการ หากผูใดประสงคจะบรรจุเปนลูกจางประจํา หรือขาราชการ ตองดําเนินการสมัครและสอบแขงขัน
หรือสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่องคกรกลางกําหนด และในระหวางปงบประมาณ
หากปรากฏวาเปนผูขาดคุณสมบัติตามที่กําหนด หรือมีความรูความสามารถ ความประพฤติที่ไมเหมาะสม
ผูมีอํานาจในการจางอาจบอกเลิกจางโดยไมตองแจงใหผูรับจางทราบลวงหนา
จึงประกาศใหทราบดวยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

หลักสูตรการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเปนพนักงานราชการ
ตําแหนง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจําสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563
....................................
1. สมรรถนะที่ 1 ความรูความความรูความสามารถทั่วไป และความรูความสามารถเฉพาะ
ตําแหนง (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ใหทดสอบโดยวิธีการสอบขอเขียน แบบปรนัย ในเรื่องตอไปนี้
1.1 ความเคลื่อนไหวทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจ
1.2 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และ
1.2.1 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องสิทธิประโยชนของ
พนักงานราชการ พ.ศ. 2554 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
1.2.2 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง คาตอบแทน
พนักงานราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2558 และ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2561
1.2.3 วินัยและการรักษาวินัย
1.2.4 หลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ
1.3 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
1.4 ความรูความสามารถทางดานจิตวิทยา
1.5 ขอบขายภารกิจและลักษณะงานที่ปฏิบัติในตําแหนงนักจิตวิทยาโรงเรียน
ประจําเขตพื้นที่การศึกษา
1.6 ความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี
2. สมรรถนะที่ 2 ความเหมาะสมกับวิชาชีพ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
โดยการสัมภาษณ ประเมินจาก
2.1 ประวัติสวนตัวและการศึกษา
2.2 ความศรัทธาในวิชาชีพ
2.3 บุคลิกลักษณะ
2.4 การมีปฏิภาณไหวพริบ ทวงทีวาจา
2.5 ผลงานประสบการณการทํางาน

