
 
 

ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ต าแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน                                     

ประจ าส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
------------------------------------------------------ 

  ด้วยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหำ
และเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำร กลุ่มบริหำรงำนทั่วไป ต ำแหน่งนักจิตวิทยำโรงเรียนประจ ำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ  กลุ่มงำนบริหำรงำนทั่วไป ฉะนั้น อำศัยอ ำนำจตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพนักงำนรำชกำร  
พ.ศ.2547 ประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรและเงื่อนไขกำรสรรหำ
พนักงำนรำชกำรและแบบสัญญำจ้ำงพนักงำนรำชกำร พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 11 กันยำยน 2552 หนังสือส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพืน้ฐำน ด่วนที่สุด ที่ 04009/ว 4562 ลงวันที่ 24 กรกฎำคม 2560 เรื่อง แนวทำงกำร
ด ำเนินกำรเกี่ยวกับพนักงำนรำชกำร สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน หนังสือส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ด่วนที่สุด ที่ 04009/ว 2019 ลงวันที่ 7 เมษำยน 2563 และค ำสั่งส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ที่ 511/2559 สั่ง ณ วันที่ 28 กันยำยน พ.ศ.2559 เรื่อง  กำรมอบอ ำนำจกำร
ปฏิบัติรำชกำรแทนเกี่ยวกับพนักงำนรำชกำร ซึ่งให้ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน จึงประกำศรับสมัครสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำร ต ำแหน่ง
นักจิตวิทยำโรงเรียนประจ ำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 
             1. ชื่อกลุ่มงาน ต าแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง 
                 1.1 กลุ่มงาน  บริหำรทั่วไป 
            ชื่อต าแหน่ง นักจิตวิทยำโรงเรียน  ประจ ำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร 
                      อัตรำค่ำจ้ำงเดือนละ 18,000 บำท จ ำนวน  1  อัตรำ 
                 1.2 ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 
                      ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนระดับต้นที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถทำงวิชำกำรในกำรท ำงำน
ปฏิบัติงำนด้ำนจิตวิทยำ ภำยใต้กำรก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงำนอ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย  โดยมี
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำงๆ ต่อไปนี้ 
            1. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
               1.1 ดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับกำรส่งต่อจำกระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
      1.2 วิเครำะห์และวินิจฉัยปัญหำนักเรียนเป็นรำยบุคคลที่มีปัญหำซับซ้อนหรือจำกกำรส่งต่อ
ด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย ได้แก่ แบบทดสอบทำงจิตวิทยำด้ำนสติปัญญำ อำรมณ์ สังคม และวำงแผนกำรแก้ไขปัญหำ 
      1.3 ประเมิน ส ำรวจ วิเครำะห์ สภำวะสุขภำพจิตด้วยวิธีกำรทำงจิตวิทยำกับนักเรียน เพ่ือ
ค้นหำ อธิบำยท ำนำยแนวโน้ม พฤติกรรม อำรมณ์ ควำมคิด พัฒนำกำร ศักยภำพ แรงจูงใจ ควำมถนัด บุคลิกภำพ 
สำเหตุของปัญหำสุขภำพจิตในระดับเบื้องต้น 
      1.4 ให้ค ำปรึกษำแก่นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องเป็นรำยบุคคล รำยกลุ่ม และบ ำบัดครอบครัว 
เพ่ือกำรบ ำบัดและแก้ไขปัญหำเฉพำะเรื่อง หรือปัญหำที่ซับซ้อน เช่น พฤติกรรมเสี่ยงเรื่อง ยำเสพติด กำรทะเลำะ
วิวำทกำรใช้ควำมรุ่นแรง ฯลฯ 
      1.5 ปรับพฤติกรรม ฟ้ืนฟูสภำวะทำงจิตใจสังคม อำรมณ์ ส่งเสริมพัฒนำกำรในระดับเบื้องต้น 
เพ่ือให้นักเรียนเข้ำใจ ยอมรับปัญหำของตนเอง ปรับเปลี่ยนอำรมณ์ ควำมคิด พฤติกรรม วิธีกำรปรับตัวหรือวิธี
แก้ปัญหำให้เหมำะสม 
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  1.6 ให้กำรดูแลช่วยเหลือกลุ่มเด็กพิเศษ เช่น เด็กบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ (LD) เด็กสมำธิสั้น          
เด็กออทิสติก เด็กท่ีมีสติปัญญำบกพร่อง เป็นต้น 
  1.7 ส่งเสริม ป้องกัน เฝ้ำระวัง แก้ไขปัญหำพฤติกรรม สุขภำพจิตของนักเรียนด้วยเครื่องมือและ
กระบวนกำรทำงจิตวิทยำเบื้องต้น เพ่ือพัฒนำควำมสำมำรถในกำรด ำเนินชีวิตได้เหมำะสมยิ่งข้ึน 
  1.8 รวบรวม ศึกษำข้อมูล วิจัยด้ำนจิตวิทยำ และวิชำกำรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนำองค์
ควำมรู้ 
  1.9 สรุปสถิติ รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนทำงจิตวิทยำเสนอผู้บังคับบัญชำ เพ่ือประกอบกำร
วำงแผนพัฒนำกำรปฏิบัติงำน 
             2. ด้ำนกำรวำงแผน 
       ว่ำงแผนกำรท ำงำนที่รับผิดชอบร่วมด ำเนินกำรวำงแผนกำรท ำงำนของหน่วยงำน หรือ
โครงกำรเพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด 
            3. ด้ำยกำรประสำนงำน 
      3.1 ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันทั้งภำยในและภำยนอกหรือหน่วยงำน เพ่ือให้เกิดควำมร่วมมือ
ปละผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนด 
      3.2 ชี้แจงและให้รำยละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจหรือควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย 
      3.3 ประสำนกำรส่งต่อไปยังหน่วยงำนภำยนอก กรณีที่นักเรียนต้องกำควำมช่วยเหลือเฉพำะ
ด้ำนและกำรรับส่งกลับเข้ำสู่ระบบโรงเรียน 
            4. ด้ำนกำรบริกำร 
      4.1 เผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ควำมรู้วิชำกำรจิตวิทยำ วิชำกำรท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้กลุ่มเป้ำหมำย
มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ปรับใช้ในกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวัน 
      4.2 ถ่ำยทอด ฝึกอบรม องค์ควำมรู้ เทคโนโลยีด้ำนจิตวิทยำ จัดท ำแผนกำรฝึกอบรมเพ่ือ
พัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถ 

          สิทธิประโยชน์  ตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพนักงำนรำชกำร พ.ศ. 2547 และ
ประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร เรื่อง ค่ำตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงำนรำชกำรและ             
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

        ระยะเวลาการจ้าง  ให้เป็นไปตำมสัญญำจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ 2563 (วันที ่30 กันยำยน 2563) 
        (ถ้ำมีกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือจ้ำงพนักงำนรำชกำรต่อเนื่องตำมกรอบอัตรำก ำลังจะท ำกำร          

ต่อสัญญำจ้ำงพนักงำนรำชกำรรำยเดิมที่มีผลกำรปฏิบัติงำนผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน) 
              2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
         คุณสมบัติทั่วไป 

(1) มีสัญชำติไทย 
(2) มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ 18 ปีบริบูรณ์  
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข         

ตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 
(4) ไม่เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง สมำชิกสภำท้องถิ่น หรือผู้บริหำรท้องถิ่น 
(5) ไม่เป็นคนไร้ควำมสำมำรถ หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคใดตำมที่ก ำหนดในกฎ 

ก.ค.ศ. ว่ำด้วยโรค พ.ศ.2549 และหรือเป็นโรคตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน 
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(6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่ำงถูกสั่งพักรำชกำร ถูกสั่งให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อนตำมพระรำชบัญญัตินี้
หรือตำมกฎหมำยอ่ืน หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญำตประกอบวิชำชีพตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดในกฎหมำย
องค์กรวิชำชีพนั้น ๆ 

(7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีส ำหรับกำรเป็นผู้ประกอบวิชำชีพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
(8) ไม่เป็นกรรมกำรพรรคกำรเมืองหรือเจ้ำหน้ำที่ในพรรคกำรเมือง 
(9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 
(10) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก เพรำะกระท ำควำมผิดทำงอำญำ

เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับควำมผิดที่ได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงำม
จนเป็นที่รังเกียจของสังคม 

(11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกรัฐวิสำหกิจ องค์กรมหำชนหรือหน่วยงำน
อ่ืนของรัฐ หรือองค์กรระหว่ำงประเทศ 

(12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพรำะกระท ำผิดวินัยตำมพระรำชบัญญัตินี้
หรือตำมกฎหมำยอื่น 

(13) ไม่เป็นผู้เคยกระท ำกำรทุจริตในกำรสอบเข้ำรับรำชกำรหรือปฏิบัติงำนในหน่วยงำนของรัฐ 
(14) ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ นักพรตและนักบวช 

 หมายเหตุ ผู้ที่ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรร ในวันที่ท ำสัญญำจ้ำง จะต้องไม่เป็นข้ำรำชกำรหรือลูกจ้ำงของ
ส่วนรำชกำร พนักงำนหรือลูกจ้ำงของหน่วยงำนอ่ืนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือพนักงำน หรือลูกจ้ำงของรำชกำร               
ส่วนท้องถิ่น  
 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 มีคุณวุฒิไม่ต่ ำกว่ำระดับปริญญำตรีทำงกำรศึกษำ ในสำขำวิชำใดสำขำวิชำหนึ่งทำงด้ำนจิตวิทยำคลินิก 
จิตวิทยำกำรให้ค ำปรึกษำ จิตวิทยำแนะแนว หรือจิตวิทยำอ่ืน ๆ 
         3. การรับสมัคร 
 วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ำรับกำรสรรหำและเลือกสรร ขอและยื่นใบสมัคร
ด้วยตนเองได้ทีก่ลุ่มบริหำรงำนบุคคลส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร ระหว่ำงวันที่  7-15  พฤษภำคม 
2563  เวลำ 08.30 – 16.30 น. (ในวันเวลำรำชกำร) 
 เอกสารและหลักฐานที่จะต้องน ามายื่นพร้อมใบสมัคร 

(1) รูปถ่ำยหน้ำตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตำด ำ ขนำด 1x1.5 นิ้ว โดยถ่ำยในครำวเดียวกัน            
ซึ่งถ่ำยไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันเปิดรับสมัครวันสุดท้ำย) จ ำนวน 3 รูป 
 (2) ส ำเนำปริญญำบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ (กรณีที่ยังไม่ได้รับปริญญำบัตร) และระเบียนแสดงผล
กำรเรียนฉบับภำษำไทย (Transcripts) ส ำเนำจ ำนวนอย่ำงละ 1 ฉบับ (พร้อมฉบับจริง) 
  (3) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน (ที่ยังไม่หมดอำยุ) และทะเบียนบ้ำน จ ำนวนอย่ำงละ 1 ฉบับ              
(พร้อมฉบับจริง)                                     
  (4) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่ำไม่เป็นโรคต้องห้ำมตำมกฎ ก.ค.ศ.               
(พ.ศ.2549) และออกให้โดยโรงพยำบำลของรัฐเท่ำนั้น จ ำนวน 1 ฉบับ (ฉบับจริง) 
  (5) ใบส ำคัญแสดงกำรผ่ำนกำรเกณฑ์ทหำร(ถ้ำมี) พร้อมถ่ำยส ำเนำ จ ำนวน 1 ฉบับ 
  (5) หลักฐำนอ่ืน ๆ (ถ้ำมี) เช่น ใบส ำคัญกำรสมรส , ใบเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – 
นำมสกุลในหลักฐำนกำรสมัครไม่ตรงกัน)  จ ำนวนอย่ำงละ 1 ฉบับ (พร้อมฉบับจริง) 
 ทั้งนี ้เอกสำรที่เป็นส ำเนำให้ผู้สมัครเซ็นชื่อรับรองส ำเนำถูกต้อง (มุมขวำด้ำนล่ำง)ทุกฉบับ 
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- ส ำเนำเอกสำรทุกฉบับให้รับรองส ำเนำถูกต้องด้วยตนเอง หำกตรวจสอบภำยหลังพบว่ำ เอกสำร
หลักฐำนต่ำง ๆ ที่น ำมำสมัครเป็นเอกสำรเท็จ ให้ถือว่ำผู้นั้นเป็นผู้ขำดคุณสมบัติ จะไม่ได้รับกำรพิจำรณำจัดท ำ
สัญญำจ้ำงเป็นพนักงำนรำชกำร โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 
 เงื่อนไขในกำรรับสมัคร 
 ผู้สมัครเข้ำรับกำรสรรหำและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและรับรองตนเองว่ำเป็นผู้              
มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งตรงตำมประกำศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รำยละเอียดต่ำง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐำนในกำรสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีควำมผิดพลำดอัน
เกิดจำกผู้สมัครไม่ว่ำด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิทำงกำรศึกษำไม่ตรงตำมคุณวุฒิของต ำแหน่งที่รับสมัคร อันมีผลท ำให้
ผู้สมัครไม่มีสิทธิสอบตำมประกำศรับสมัครดังกล่ำว ให้ถือว่ำกำรรับสมัครและกำรได้เข้ำรับกำรสรรหำและเลือกสรร
ครั้งนี้เป็นโมฆะส ำหรับผู้นั้นจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น 
 ค่ำธรรมเนียมสมัครเข้ำรับกำรสรรหำและเลือกสรร 
 ผู้สมัครเข้ำรับกำรสรรหำและเลือกสรร ต้องเสียค่ำธรรมเนียม คนละ 300 บำท (สำมร้อยบำทถ้วน) 
และเมื่อได้ประกำศรำยชื่อให้เป็นผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรสรรหำและเลือกสรรแล้ว จะไม่คืนเงินค่ำธรรมเนียมให้ ไม่ว่ำ
กรณีใด ๆ เว้นแต่มีกำรยกเลิกกำรสรรหำและเลือกสรรครั้งนั้น เนื่องจำกมีกำรทุจริตเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรสรรหำ
และเลือกสรร โดยจะจ่ำยคืนเงินค่ำธรรมเนียมแก่ผู้สมัครเฉพำะผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรทุจริต หรือให้มีสิทธิ์
เข้ำสรรหำและเลือกสรรครั้งใหม่ โดยมิต้อง เสียค่ำธรรมเนียมสอบ 
         4. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร จะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรสรรหำและ
เลือกสรร ภำยในวันที่  19 พฤษภำคม 2563 ณ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร อ ำเภอเมือง 
จังหวัดมุกดำหำร และทำงเว็บไซต์ http://www.mdh.go.th 
         5. หลักสูตรและวิธีการสรรหาและเลือกสรร  
             หลักสูตรและวิธีกำรสรรหำและเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำร ต ำแหน่งนักจิตวิทยำโรงเรียนประจ ำ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร ดังนี้ (หลักสูตรกำรสรรหำและเลือกสรร ) 
            ภาค ก (จ านวน  100 คะแนน) วิธีประเมินโดยการสอบข้อเขียน 
               1)ด้ำนควำมรู้ควำมสำมำรถท่ัวไป (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
               2)ด้ำนควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะต ำแหน่ง (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
            ภาค ข (จ านวน 50 คะแนน) วิธีประเมินโดยการสอบสัมภาษณ์ 
                1)ด้ำนควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
          6. วัน เวลา และสถานที่สรรหาและเลือกสรร 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร จะด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำร 
ต ำแหน่งนักจิตวิทยำโรงเรียนประจ ำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร ในวันที่  21  พฤษภำคม  2563  
ตำมก ำหนดกำรสรรหำและเลือกสรร ดังต่อไปนี้ 
(ส ำหรับสถำนที่สอบจะประกำศให้ทรำบพร้อมกับกำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรสรรหำและเลือกสรร) 
 
 

วัน /เดือน/ปี เวลา รายการ คะแนนเต็ม 
150 คะแนน 

วันที่ 21 พฤษภำคม 2563 
 

ภำคเช้ำ 
09.00 - 10.00 น. 
11.00 - 12.00 น. 

ภำค ก (กำรสอบข้อเขียน) 
-ควำมรูค้วำมสำมำรถทั่วไป 
-ควำมสำมำรถเฉพำะต ำแหนง่ 

   (100 คะแนน) 
      50 คะแนน 
      50 คะแนน 

ภำคบ่ำย 
13.00 น. เป็นต้นไป 

ภำค ข (กำรสอบสัมภำษณ์) 
-ควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง 

   (50 คะแนน) 
  50 คะแนน 
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(นำยมำรุต อุปนิสำกร) 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร 
 

          7. เกณฑ์การตัดสิน 
     ผู้ที่จะถือว่ำเป็นผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนน ภำค ก และภำค ข แต่ละภำค                
ไม่ต่ ำกว่ำละ 60 โดยจะเรียงล ำดับจำกผู้ได้คะแนนรวมทุกภำคจำกมำกไปหำน้อยตำมล ำดับ ตำมที่ประกำศรับ
สมัครสรรหำและเลือกสรร  
     กรณีได้คะแนนรวมทุกภำคเท่ำกัน ให้ผู้ที่ได้คะแนน ภำค ก มำกกว่ำเป็นผู้อยู่ในล ำดับที่ดีกว่ำ และหำก           
ได้คะแนน ภำค ก เท่ำกันอีก ให้ผู้ที่สมัครเข้ำรับกำรสรรหำและเลือกสรรก่อนเป็นผู้อยู่ในล ำดับที่ดีกว่ำ กำรตัดสิน            
ถือเป็นเด็ดขำด จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้ 
         8. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร จะประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรร
ภำยในวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ณ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร และทำงเว็บไซต์ 
http://www.mdh.go.th ทั้งนี้ จะมีกำรขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรรโดยเรียงล ำดับคะแนนจำกมำก          
ไปหำน้อย เป็นเวลำ 1 ปี นับแต่วันประกำศรำยชื่อผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรร  
          9. การเรียกตัวผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรให้มารายงานตัว 
    9.1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร จะท ำสัญญำจ้ำงกับผู้ผ่ำนกำรสรรหำและ
เลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำร ต ำแหน่งนักจิตวิทยำโรงเรียน ประจ ำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ก ำรศึกษำประถมศึกษำ
มุกดำหำร ตำมจ ำนวนอัตรำว่ำงที่ประกำศรับสมัคร (จ ำนวน 1 อัตรำ) ต่อเมื่อได้รับกำรจัดสรรงบประมำณจำก
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
    9.2 กำรเรียกตัวครั้งต่อไปหำกมีต ำแหน่งว่ำง ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร                
จะเรียกตัวเรียงตำมล ำดับที่ ในประกำศผลกำรสรรหำและเลือกสรร โดยวิธีส่งจดหมำยลงทะเทียนตอบรับตำมที่อยู่
ในใบสมัคร ก่อนวันรำยงำนตัวไม่น้อยกว่ำ 7 วัน นับตั้งแต่วันประทับตรำของทำงไปรษณีย์ต้นทำง 
            9.3 กำรยกเลิกกำรขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรร 
     ผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรรจะถูกยกเลิกกำรขึ้นบัญชี เมื่อผู้นั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
     (1) ได้รับกำรจ้ำงไปแล้ว 
     (2) ขอสละสิทธิ์กำรท ำสัญญำจ้ำง 
     (3) ผู้นั้นไม่มำรำยงำนตัวเพ่ือท ำสัญญำจ้ำง ตำมวัน เวลำ ที่ก ำหนด 
     (4) ไม่อำจไปปฏิบัติงำนตำมวันที่ก ำหนดได้ 
     ทั้งนี้ ผู้ถูกยกเลิกกำรขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรร ตำมข้อ 3. และข้อ 4. ไปแล้ว ถ้ำบัญชีนั้น 
ยังไม่ยกเลิกและมีเหตุผลอันสมควร ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร อำจอนุมัติให้ขึ้นบัญชี               
ผู้นั้นไว้ตำมเดิมอีกก็ได ้
     (5) กรณีตรวจสอบภำยหลังพบว่ำผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรรรำยใดมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตำมประกำศ
นี้ให้ถือว่ำบุคคลนั้นเป็นผู้ขำดคุณสมบัติที่จะได้รับกำรจ้ำงเป็นพนักงำนรำชกำรตำมประกำศนี้ ทั้งนี้ หำกได้รับกำร
จัดจ้ำงแล้ว จะถูกยกเลิกสัญญำจ้ำง และจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ มิได ้

      ประกำศ ณ วันที่    30  เดือน เมษำยน  พ.ศ.2563 

  

 

 
 
 

http://www.mdh.g/
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หลักสูตรกำรสรรหำและเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำร ต ำแหน่งนักจิตวิทยำโรงเรียน 
ประจ ำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร 

(แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร  ลงวันที่  30  เมษำยน  พ.ศ.2563) 
---------------------------------------------- 

ภาค ก (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
1. ความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
 1.1 ควำมรอบรู้ ให้ทดสอบควำมรอบรู้ โดยกำรสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
 1.1.1 ควำมสำมำรถด้ำนตัวเลข 
 1.1.2ควำมสำมำรถด้ำนภำษำไทย 
 1.1.3ควำมสำมำรถด้ำนเหตุผล 
 1.1.4ควำมสำมำรถด้ำนภำษำอังกฤษ 
2. ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
 2.1 ควำมรู้ควำมสำมำรถเก่ียวกับด้ำนจิตวิทยำ ให้ทดสอบควำมสำมำรถเฉพำะต ำแหน่ง โดยกำรสอบ
ข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้ 
 2.1.1 สังคม เศรษฐกิจ กำรเมือง และเหตุกำรณ์ปัจจุบัน 
 2.1.2 นโยบำยของรัฐบำลที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำ 
 2.1.3 วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
 2.1.4 กฎหมำยที่เก่ียวข้องกับกำรปฏิบัติรำชกำร 
 2.1.5 ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับวินัย คุณธรรม จริยธรรม และมำตรฐำนวิชำชีพ 
 2.1.6 จิตวิทยำคลินิก จิตวิทยำกำรให้ค ำปรึกษำ จิตวิทยำแนะแนว และจิตวิทยำอ่ืนๆ 
 2.1.7 กฎหมำยเกี่ยวกับกำรคุ้มครองเด็ก กฎหมำยเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำ และกฎหมำยอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

ภาค ข (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
1. ควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ประเมินโดยวิธีกำรสัมภำษณ์ ให้ประเมินด้วยวิธีกำร
สัมภำษณ์ สังเกต ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำน หรือวิธีกำรอ่ืนที่เหมำะสม ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

1. ประวัติส่วนตัวและกำรศึกษำ 
2. ควำมศรัทธำในวิชำชีพ 
3. บุคลิกลักษณะ 
4. กำรมีปฏิภำณไหวพริบ ท่วงทีวำจำ 
5. ผลงำนและประสบกำรณ์กำรท ำงำน 
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ก ำหนดกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำร ต ำแหน่งนักจิตวิทยำโรงเรียน  
ประจ ำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร 

(แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร  ลงวันที่  30  เมษำยน  พ.ศ.2563) 
 

การด าเนินการ วันที่ด าเนินการ 
ประกำศรับสมัคร ภำยในวันที่    30  เมษำยน  2563 

รับสมัคร (เว้นวันหยุดรำชกำร) ระหว่ำงวันที่  7-15  พฤษภำคม  2563 

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรสรรหำและเลือกสรร ภำยในวันที่  19  พฤษภำคม  2563 
 

ด าเนินการสรรหาและเลือกสรร 
- ด้ำนควำมรู้ควำมสำมำรถท่ัวไปและ 
- ด้ำนควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะต ำแหน่ง    
- ด้ำนควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง (สอบสัมภำษณ์) 
 

 
 
ในวันที่  21  พฤษภำคม  2563 

ประกำศผลกำรสรรหำและเลือกสรร ภำยในวันที่ 21  พฤษภำคม  2563 

ท ำสัญญำจ้ำงและปฏิบัติหน้ำที่ ท ำสัญญำจ้ำงเมื่อได้รับอนุมัติเงินงวด 

 


