
 

 
 

   
ประกาศสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
------------------------- 

 ด้วย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1  ประสงค์จะรับสมัครบุคคล  
เพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ฉะน้ันอาศัยอํานาจตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและ
เง่ือนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.2552  
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องการกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะกลุ่มงาน 
และการจัดกรอบอัตรากําลังของพนักงานราชการ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554  คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 511/2559 สั่ง ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2559 เรื่อง การมอบอํานาจการปฏิบัติราชการแทน 
เก่ียวกับพนักงานราชการ และหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04009/2019 ลงวันที่ 7 
เมษายน 2563  เรื่อง การจัดสรรอัตราว่างพนักงานราชการ ตําแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจําสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา และตําแหน่งครูผู้สอน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและ
เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
 

 1. ชื่อกลุ่มงาน ตําแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง 
  1.1 ช่ือกลุ่มงาน  บริหารทั่วไป 

  1.2 ช่ือตําแหน่ง  พนักงานราชการทั่วไป 
   1.2.1 ตําแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจําสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จํานวน 1 อัตรา 
   1.2.2 ตําแหน่ง ครูผู้สอน จํานวน 3 อัตรา 
       (รายละเอียดเก่ียวกับตําแหน่ง ตามเอกสารแนบท้ายประกาศน้ี) 

  1.3 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ (รายละเอียดแนบท้ายประกาศ) 

  1.4 อัตราว่าง  4  อัตรา  (รายละเอียดแนบท้ายประกาศ) 

  1.5 ค่าตอบแทน  18,000  บาท / เดือน 

  1.6 สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  พ.ศ.2547 
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.2554 และ
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2558 และ(ฉบับที่ 9) พ.ศ.2561 

  1.7 ระยะเวลาการจ้าง ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง  ทั้งน้ีต้ังแต่วันเริ่มทําสัญญาจ้าง ถึงวันที่  
30 กันยายน 2563 และอาจต่อสัญญาได้อีกภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ 
 

 2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหา
และเลือกสรร ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี 

  2.1  คุณสมบัติทั่วไป 
   (1) มีสัญชาติไทย 
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   (2) มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ นับถึงวันสุดท้ายของ
การรับสมัคร 
   (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
   (4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน
ไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
   (5) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง หรือ
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
   (6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาที่สุดให้จําคุก เพราะกระทําความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  ไม่เป็นผู้บกพร่องใน
ศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
   (7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสําหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
   (8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ  หรือ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
   (9) ไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น ( ณ วันทําสัญญาจ้าง ) 
   (10) ไม่เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ  รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานอ่ืน
ของรัฐ 
   (11) ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 

  2.2 คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 

   2.2.1 ตําแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจําสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
    มีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึงทางด้านจิตวิทยาคลินิก 
จิตวิทยาการให้คําปรึกษา จิตวิทยาแนะแนว หรือจิตวิทยาอ่ืน ๆ 

   2.2.2 ตําแหน่ง ครูผู้สอน 
    (1) มีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอ่ืนที่ ก.ค.ศ.รับรองและ
กําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และมีวิชาเอก กลุ่มวิชาหรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก ตามอัตราว่างที่รับสมัคร 
    (2)  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบ
วิชาชีพครูตามท่ีคุรุสภาออกให้เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สอน และยังไม่หมดอายุ 
 

 3.  การรับสมัคร 
  3.1 วัน เวลา และสถานที่ในการรับสมัคร 
   (1) ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง 
ได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล อาคาร 1 ช้ัน 2  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1  
ระหว่างวันที่ 13-19 พฤษภาคม 2563 (ในวันและเวลาราชการ) ภาคเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. และภาคบ่าย 
เวลา 13.00 – 16.30 น. โดยสามารถเลือกสมัครสอบได้เพียง 1 ตําแหน่งเท่าน้ัน 
   (2) ในวันย่ืนใบสมัคร ให้ผู้สมัครแต่งกายด้วยชุดสุภาพตามประเพณีนิยม 
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  3.2 เอกสารและหลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
   (1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตา ขนาด 1 น้ิว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 
(นับถึงวันปิดรับสมัครและถ่ายคร้ังเดียวกัน) จํานวน 3 รูป 
   (2) ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ  ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับ
ตําแหน่งที่สมัคร โดยจะต้องสําเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติ ภายในวันเปิดรับสมัครวัน
สุดท้าย ฉบับจริงพร้อมสําเนา จํานวน 1 ชุด 
   (3) ระเบียนแสดงผลการเรียน (TRANSCRIPT) ฉบับภาษาไทย  ฉบับจริงพร้อมสําเนา จํานวน 1 ชุด 
    ในกรณีไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวย่ืนพร้อมใบสมัครได้  ให้นําหนังสือ
รับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้  โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับ ซึ่งจะต้องอยู่ภายใน
กําหนดวันเปิดรับสมัครวันสุดท้ายมาย่ืนแทนได้ 
   (4)  บัตรประจําตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน   ฉบับจริงพร้อมสําเนา จํานวน 1 ชุด 
   (5)  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนหรือหลักฐานที่ใช้แสดง
ในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพ่ือปฏิบัติหน้าที่การสอน ที่ยังไม่หมดอายุ  ฉบับจริงพร้อมสําเนา 
จํานวน 1 ชุด (เฉพาะตําแหน่งครูผู้สอน) 
   (6) ใบรับรองแพทย์ต้องเป็นแพทย์ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย 
   (7) หลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส  (ถ้ามี) ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล  (กรณีช่ือ- นามสกุล 
ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) ใบสําคัญทางทหาร ฉบับจริงพร้อมสําเนา จํานวน 1 ชุด 

 ทั้งน้ี เอกสารทุกรายการ ให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต้อง และลงลายมือช่ือกํากับไว้ด้วย 
(ยกเว้นใบรับรองแพทย์ ใช้ฉบับจริง) 

  3.3 ค่าธรรมเนียมในการสมัคร  
   สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 จะเก็บค่าธรรมเนียมการสมัคร 
จํานวน 300 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการสอบ และค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่คืนไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

  3.4  เง่ือนไขในการรับสมัคร 
   3.4.1 ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและ
รับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริงและ
จะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ  ในใบสมัคร พร้อมทั้งย่ืนหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนในกรณีที่มี
ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตําแหน่งที่สมัครสอบ 
อันมีผลทําให้ผูส้มคัรสอบไม่มสีิทธิสมคัรสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับ
การสรรหาครั้งน้ีเป็นโมฆะสําหรับผู้น้ัน  และจะเรียกร้องสิทธิใดๆ  ไม่ได้ 
   3.4.2  ผู้สมัครสามารถใช้สิทธิสมัครตําแหน่งที่รับสมัครได้เพียง 1 ตําแหน่ง เท่าน้ัน 
  

 4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1   จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ
เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร  ภายในวันที่  21  พฤษภาคม 2563   ณ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1  และหรือทางเว็บไซด์  www.surat1.go.th  
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 5. หลักสูตรและวิธีการเลือกสรร 
  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสรุาษฎร์ธานี เขต 1 จะทําการเลือกสรรโดยทดสอบเพ่ือ
ประเมนิความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะผู้เข้ารับการเลือกสรรด้วยวิธีการสอบข้อเขยีนและสอบสมัภาษณ ์
ในวันที่  23 - 24 พฤษภาคม 2563  ตามกําหนดการ ดังน้ี 
 

วัน/เวลา รายการ 
คะแนนเต็ม 
150 คะแนน 

วิธีการประเมิน 

23 พฤษภาคม 2563    
09.00 - 10.00 น. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป  50  คะแนน สอบข้อเขียน 
10.30 - 11.30 น. วิชาความสามารถเฉพาะตําแหน่ง  50  คะแนน สอบข้อเขียน 
    
24 พฤษภาคม 2563    
09.00 น. เป็นต้นไป ประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง  50  คะแนน สอบสัมภาษณ ์

 

สําหรบัสถานที่สอบ จะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิสอบ 
 6. เกณฑ์การตัดสิน 
  ผู้ผ่านการสรรหาจะต้องได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ  60    
 

 7. การประกาศรายชื่อและการขึน้บัญชีรายชื่อผูผ้่านการสรรหาและเลือกสรร 
  7.1 การประกาศรายชื่อ 
   สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1  จะประกาศรายช่ือผู้ผ่าน
การสรรหาและเลือกสรร ภายใน วันที่ 25 พฤษภาคม 2563     ณ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สุราษฎร์ธานี เขต 1 และหรือทางเว็บไซด์ www.surat1.go.th  จําแนกตามตําแหน่งที่เปิดรับสมัคร โดย
เรียงลําดับจากผู้ที่ได้คะแนนสงูสุดลงมาตามลาํดับในแต่ละตําแหน่งที่รับสมัคร ในกรณีที่ผู้ผ่านการสรรหามีคะแนน
รวมเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนความสามารถเฉพาะตําแหน่งมากกว่าอยู่ในลําดับที่ดีกว่า  หากได้คะแนนเท่ากันอีก 
ให้ผู้ได้คะแนนความรู้ความสามารถทั่วไปมากกว่าอยู่ในลําดับที่ดีกว่า หากได้คะแนนเท่ากันอีก ให้ผู้สมัครก่อนเป็น
ผู้อยู่ในลําดับที่ดีกว่า 
  7.2 การขึน้บญัช ี
   สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหา
และเลือกสรรจากผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรร มีกําหนด 2 ปี นับแต่วันประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร 
หรือสิ้นสุดระยะเวลาตามโครงการ หรือเป็นไปตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนด หรือมี
การประกาศผลการคัดเลือกใหม่ โดยขึ้นบัญชีของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 
และบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะถูกยกเลิกการข้ึนบัญชีในกรณีใดกรณีหน่ึงดังต่อไปน้ี 
   7.2.1  ผู้น้ันได้รับการจ้างตามตําแหน่ง 
   7.2.2  ผู้น้ันไมม่ารายงานตัวรับการจ้างตามกําหนด 
   7.2.3  ผู้น้ันขอสละสิทธ์ิการจ้าง 
   7.2.4  บัญชีผูผ้่านการสรรหาสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้นบัญชี 
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ปฏิทินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป  
แนบท้ายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1  ลงวันที่  30 เมษายน 2563 

 
----------------------------------------------------------- 

 
 

 1. ประกาศรับสมัคร     ภายในวันที่  30 เมษายน 2563 
 2. รับสมคัร       วันที่   13 - 19 พฤษภาคม 2563 
        (ในวันและเวลาราชการ)  
 3. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเขา้รับการสรรหาและเลือกสรร ภายในวันที่   21 พฤษภาคม 2563 
 4. ดําเนินการสรรหาและเลอืกสรร    วันที่   23 - 24  พฤษภาคม 2563 
 5. ประกาศผู้ผา่นการสรรหาและเลือกสรร   ภายในวันที่   25  พฤษภาคม 2563 
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เอกสารแนบทา้ยประกาศสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 
ประกาศ ณ วันที่  30 เมษายน พ.ศ.2563 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
 

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

ชื่อตําแหน่ง  นักจิตวิทยาโรงเรียนประจําสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

กลุ่มงาน  บริหารทั่วไป 

อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท / เดือน 

อัตราว่าง  1 อัตรา 

รหัสกลุ่มวิชา  01 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน 
ปฏิบัติงานด้านจิตวิทยา ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี 

 1. ด้านการปฏิบัติการ 
  1.1 ดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับการส่งต่อจากระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  1.2 วิเคราะห์และวินิจฉัยปัญหานักเรียนเป็นรายบุคคลที่มีปัญหาซับซ้อนหรือจากการส่งต่อ
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ได้แก่ แบบทดสอบทางจิตวิทยาด้านสติปัญญา อารมณ์ สังคม และวางแผนการแก้ไขปัญหา 
  1.3 ประเมิน สํารวจ วิเคราะห์ สภาวะสุขภาพจิตด้วยวิธีการทางจิตวิทยากับนักเรียน เพ่ือค้นหา 
อธิบาย  ทํานายแนวโน้ม พฤติกรรม อารมณ์ ความคิด พัฒนาการ ศักยภาพ แรงจูงใจ ความถนัด บุคลิกภาพ 
สาเหตุของปัญหาสุขภาพจิตในระดับเบ้ืองต้น 
  1.4 ให้คําปรึกษาแก่นักเรียนและผู้เก่ียวข้องเป็นรายบุคคล รายกลุ่ม และบําบัดครอบครัว 
เพ่ือการบําบัดและแก้ไขปัญหาเฉพาะเร่ือง หรือปัญหาที่ซับซ้อน เช่น พฤติกรรมเสี่ยงเร่ือง ยาเสพติด การ
ทะเลาะวิวาท การใช้ความรุนแรง ฯลฯ 
  1.5 ปรับพฤติกรรม ฟ้ืนฟูสภาวะทางจิตใจ สังคม อารมณ์ ส่งเสริมพัฒนาการในระดับเบ้ืองต้น 
เพ่ือให้นักเรียนเข้าใจ ยอมรับปัญหาของตนเอง ปรับเปลี่ยนอารมณ์ ความคิด พฤติกรรม วิธีการปรับตัวหรือวิธี
แก้ปัญหาให้เหมาะสม 
  1.6 ให้การดูแลช่วยเหลือกลุ่มเด็กพิเศษ เช่น เด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD) เด็กสมาธิสั้น 
เด็กออทิสติก เด็กที่มีสติปัญญาบกพร่อง เป็นต้น 
  1.7 ส่งเสริม ป้องกัน เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาพฤติกรรม สุขภาพจิตของนักเรียนด้วยเครื่องมือ
และกระบวนการทางจิตวิทยาเบ้ืองต้น เพ่ือพัฒนาความสามารถในการดําเนินชีวิตได้เหมาะสมย่ิงขึ้น 
  1.8 รวบรวม ศึกษาข้อมูล วิจัยด้านจิตวิทยา และวิชาการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ 
นวัตกรรมด้านจิตวิทยา สุขภาพจิต 
  1.9 สรุปสถิติ รายงานผลการปฏิบัติงานทางจิตวิทยาเสนอผู้บังคับบัญชา เพ่ือประกอบการ
วางแผนพัฒนาการปฏิบัติงาน 
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 2. ด้านการวางแผน 
  วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงาน หรือโครงการ 
เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด 
 3. ด้านการประสานงาน 
  3.1 ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด 
  3.2 ช้ีแจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  3.3 ประสานการส่งต่อไปยังหน่วยงานภายนอก กรณีที่นักเรียนต้องการความช่วยเหลือ
เฉพาะด้าน และการรับส่งกลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 

 4. ด้านการบริการ 
  4.1 เผยแพร่  ประชาสัมพันธ์ความรู้ วิชาการจิตวิทยา  วิชาการที่ เ ก่ียวข้อง เ พ่ือให้
กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจ ปรับใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวัน 
  4.2 ถ่ายทอด ฝึกอบรม องค์ความรู้ เทคโนโลยีด้านจิตวิทยา จัดทําแผนการฝึกอบรมเพ่ือ
พัฒนาความรู้ความสามารถ 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 
 มีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึงทางด้านจิตวิทยาคลินิก จิตวิทยาการ
ให้คําปรึกษา จิตวิทยาแนะแนว หรือจิตวิทยาอ่ืน ๆ 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง 
 1. มีมนุษยสัมพันธ์ ยอมรับฟังความคิดเห็นและปรับตัวเข้าร่วมกับทีมและผู้อ่ืนได้ 
 2. มีความสามารถในการประสานงานและทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 3. มีความรับผิดชอบเอาใจใส่ต่อหน้าที่รับผิดชอบและงานที่ได้รับมอบหมายได้ 
 4. สามารถรับรู้และจัดการกับอารมณ์ ความรู้สึกของตนเองและผู้อ่ืนได้อย่างเหมาะสม 
 

******************* 
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เอกสารแนบทา้ยประกาศสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 
ประกาศ ณ วันที่   30 เมษายน พ.ศ.2563 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  
****************** 

1. ชื่อตําแหน่ง  ครูผู้สอน 

2. กลุ่มงาน  บริหารทั่วไป 

3. อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท / เดือน 

4. อัตราว่าง  3 อัตรา 

5. ขอบข่ายงานท่ีปฏิบัติ 
 (1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน  ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย  โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
 (2) จัดอบรมส่ังสอนและจัดกิจกรรม เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคณุลักษณะที่พึงประสงค์ 
 (3) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 
 (4) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมายจากสถานศึกษา 

6. กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก ที่รับสมัคร 
ที่ กลุ่มวิชาหรือทาง 

หรือสาขาวิชาเอก 
จํานวน 

ที่รับสมัคร 
รหัส 

กลุ่มวิชา 
สถานศกึษาที่จะจัดจ้าง 

1 ประถมศึกษา 3 02 1. โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ อ.เกาะพะงัน 
    2. โรงเรียนวัดบุณฑริการาม อ.เกาะสมุย 
    3. โรงเรียนวัดกลาง อ.เกาะสมุย 

 
7. รายละเอียด กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก 

ตําแหน่ง กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก 
จํานวน 

ที่รับสมัคร 
รหัส 

กลุ่มวิชา 
พนักงานราชการ 1. ประถมศึกษา 3 02 

(ครูผู้สอน)    (1) การประถมศึกษา   
    (2) ประถมศึกษา   
    (3) กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกในแบบคู่  

       ที่มีวิชาเอกตามข้อ (1) – (2) 
   (4) วุฒิ/สาขา/วิชาเอกท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืน ซึ่ง ก.ค.ศ. 
       รับรองการนับหน่วยกิตและได้เรียน 
       วิชาประถมศึกษา ในจํานวนหน่วยการเรียน 
       ที่ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต โดยมีหนังสือ 
       การรับรองหน่วยกิต จากสถาบันที่จบการศึกษา 
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หลักสูตรการสรรหาและเลือกสรร ตําแหนง่พนักงานราชการท่ัวไป 
 ตําแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรยีนประจําสํานกังานเขตพืน้ที่การศึกษา 

แนบท้ายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ลงวันที่  30 เมษายน 2563 
......................................................... 

 

1.  ความรู้ความสามารถท่ัวไป  (คะแนน  50  คะแนน) 
 ให้ทดสอบความรอบรู้  ความสามารถทั่วไป  ด้วยวิธีสอบข้อเขียน  ดังน้ี 
 1.1  ความรอบรู้  ใหท้ดสอบในเร่ืองต่อไปน้ี 
  -  สังคม  เศรษฐศาสตร์  การเมือง  และเหตุการณ์ปัจจุบัน 
  -  นโยบายของรัฐบาลที่เก่ียวข้องกับการศึกษา 
  -  วัฒนธรรมไทย  และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น 
  -  กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติราชการ 
   1) กฎหมายเกีย่วกับการศึกษาแห่งชาติ 
   2) กฎหมายเกีย่วกับระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
   3) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 
   4) กฎหมายเกีย่วกับการคุ้มครองเด็ก 
   5) กฎหมายเกีย่วกับการจัดการศึกษาสําหรบัคนพิการ 
 1.2  ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับวินัย คุณธรรม  จริยธรรม  ให้ทดสอบในเร่ืองต่อไปน้ี 
  -  วินัยและการรักษาวินัย 
  -  คณุธรรม  จริยธรรม 
 

2.  ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง  (คะแนน  50  คะแนน) 
  ทดสอบ ความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง  ด้วยวิธีสอบข้อเขียน  ดังน้ี 
  - พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 
  - พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 , (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 
  - แนวทางการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา 
  - จิตวิทยาการศึกษา 
  - จิตวิทยาทั่วไป 
 

3.  ความเหมาะสมกับตําแหน่ง  (คะแนนเต็ม  50  คะแนน)   
  ประเมินด้วยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกต  ตรวจสอบเอกสารจากใบสมัคร หรือวิธีการอ่ืนที่เหมาะสม โดย
ประเมินจาก  
 3.1 ประวัติส่วนตัวและการศึกษา (10 คะแนน)  พิจารณาจาก การตอบคําถามเกี่ยวกับประวัติส่วนตัว
และประวัติการศึกษา 
 3.2 บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา (10 คะแนน) พิจารณาจาก การแต่งกาย กริยาท่าทาง ท่วงทีวาจา 
บุคลิกภาพ การสื่อสาร 
 3.3 วุฒิภาวะทางอารมณ์ (10 คะแนน) พิจารณาจากความเช่ือมั่นในตนเอง ความมั่นคงทางจิตใจ 
พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับสถานการณ์ และตอบสนองอย่างสร้างสรรค์ตามความสามารถ การมีปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้อ่ืน สามารถจัดการกับปัญหาต่าง ๆ อย่างมีเหตุผล 
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 3.4 การมีปฏิภาณไหวพริบ (10 คะแนน) พิจารณาจาก การประมวลการตอบคําถาม โดยมีหลักคิด 
และวิธีแก้ปัญหาในเชิงบวกและสามารถอธิบายหลักคิดและวิธีแก้ปัญหาน้ันให้เป็นที่ยอมรับได้ 
 3.5 ความคิดรเิริ่มสร้างสรรค์ เจตคติและอุดมการณ์ (10 คะแนน) พิจารณาจาก กระบวนการคิดซึ่ง
สามารถประยุกต์ทฤษฎีจนนําไปสู่การคิดค้นสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่แปลกใหม่หรือรูปแบบความคิดใหมแ่ละเจตคติ
และอุดมการณ์ที่มีต่อวิชาชีพ 
 

**************** 
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หลักสูตรการสรรหาและเลือกสรร ตําแหนง่พนักงานราชการท่ัวไป 
ตําแหน่งครูผูส้อน 

 แนบท้ายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ลงวันที่  30 เมษายน 2563 
......................................................... 

 

1.  ความรู้ความสามารถท่ัวไป  (คะแนน  50  คะแนน) 
 ให้ทดสอบความรอบรู้  ความสามารถทั่วไป  ด้วยวิธีสอบข้อเขียน  ดังน้ี 
 1.1  ความรอบรู้  ใหท้ดสอบในเร่ืองต่อไปน้ี 
  -  สังคม  เศรษฐศาสตร์  การเมือง  และเหตุการณ์ปัจจุบัน 
  -  นโยบายของรัฐบาลที่เก่ียวข้องกับการศึกษา 
  -  วัฒนธรรมไทย  และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น 
  -  กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติราชการ 
   1) กฎหมายเกีย่วกับการศึกษาแห่งชาติ 
   2) กฎหมายเกีย่วกับระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
   3) กฎหมายเกีย่วกับสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   4) กฎหมายเกีย่วกับระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   5) กฎหมายเกีย่วกับการคุ้มครองเด็ก 
   6) กฎหมายเกีย่วกับการจัดการศึกษาสําหรบัคนพิการ 
 1.2  ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับวินัย คุณธรรม  จริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา            
ให้ทดสอบในเรื่องต่อไปน้ี 
  -  วินัยและการรักษาวินัย 
  -  คณุธรรม  จริยธรรม 
  -  มาตรฐานการปฏิบัติงานของวิชาชีพทางการศึกษา 
  -  จรรยาบรรณวิชาชีพ 

2.  ความสามารถเฉพาะตําแหนง่  (คะแนน  50  คะแนน) 
  ทดสอบ ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง  ด้วยวิธีสอบข้อเขียน  ดังน้ี 
 2.1  ความรู้ความสามารถเก่ียวกับวิชาการศึกษา    ใหท้ดสอบในเร่ืองต่อไปน้ี 
  -  หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 
  -  หลักการสอน  และการจัดการเรียนรู้ 
  -  จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
  -  การพัฒนาผูเ้รียน 
  -  การบริหารจัดการช้ันเรียน 
  -  การวิจัยทางการศึกษา 
  -  สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  -  การวัดและประเมินผลการศึกษา 
 2.2  ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก  ให้ทดสอบความรู้ความสามารถในเน้ือหากลุ่มวิชา หรือ
ทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่ประกาศรับสมัคร 
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3.  ความเหมาะสมกับตําแหน่ง  (คะแนนเต็ม  50  คะแนน)   
 ประเมินด้วยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกต  ตรวจสอบเอกสารจากใบสมัคร หรือวิธีการอ่ืนที่เหมาะสม โดย
ประเมินจาก  
 3.1 ประวัติส่วนตัวและการศึกษา (10 คะแนน)  พิจารณาจาก การตอบคําถามเกี่ยวกับประวัติส่วนตัว
และประวัติการศึกษา 
 3.2 บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา (10 คะแนน) พิจารณาจาก การแต่งกาย กริยาท่าทาง ท่วงทีวาจา 
บุคลิกภาพ การสื่อสาร 
 3.3 วุฒิภาวะทางอารมณ์ (10 คะแนน) พิจารณาจากความเช่ือมั่นในตนเอง ความมั่นคงทางจิตใจ 
พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับสถานการณ์ และตอบสนองอย่างสร้างสรรค์ตามความสามารถ การมีปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้อ่ืน สามารถจัดการกับปัญหาต่าง ๆ อย่างมีเหตุผล 
 3.4 การมีปฏิภาณไหวพริบ (10 คะแนน) พิจารณาจาก การประมวลการตอบคําถาม โดยมีหลักคิด 
และวิธีแก้ปัญหาในเชิงบวกและสามารถอธิบายหลักคิดและวิธีแก้ปัญหาน้ันให้เป็นที่ยอมรับได้ 
 3.5 ความคิดรเิริ่มสร้างสรรค์ เจตคติและอุดมการณ์ (10 คะแนน) พิจารณาจาก กระบวนการคิดซึ่ง
สามารถประยุกต์ทฤษฎีจนนําไปสู่การคิดค้นสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่แปลกใหม่หรือรูปแบบความคิดใหมแ่ละเจตคติ
และอุดมการณ์ที่มีต่อวิชาชีพ 
 

**************** 
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ตําแหน่ง และ อัตราว่าง ของพนักงานราชการท่ัวไป 
แนบท้ายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1  ลงวันที่  30 เมษายน 2563 

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

 
1. พนักงานราชการ ตําแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจําสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จํานวน 1 อัตรา  ดังน้ี   
 

ที่ ตําแหน่งเลขที ่ กลุ่มงานที่ปฏิบัติงาน 

1 พ315143 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 
 
 
2. พนักงานราชการ ตําแหน่งครูผู้สอน  จํานวน 3 อัตรา  ดังน้ี   
 

ที่ ตําแหน่งเลขที ่ โรงเรียน อําเภอ 
กลุ่มวิชาหรือทางหรือ

สาขาวิชาเอก 

1 พ311825 วัดราษฎร์เจริญ เกาะพะงัน ประถมศึกษา 
2 พ311838 วัดบุณฑริการาม เกาะสมุย ประถมศึกษา 
3 พ311844 วัดกลาง เกาะสมุย ประถมศึกษา 

 

  

*********************** 
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มาตรการในการป้องกันการแพรร่ะบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019(COVID-19) 
ในการรบัสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปน็พนักงานราชการท่ัวไป 

สังกัดสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 
********** 

 
1. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1  ต้ังจุดคัดกรองอุณหภูมิผู้มาสมคัร  
    มีเจล/แอลกอฮอลล์้างมือ และจัดเตรยีมสถานที่รบัสมัคร โดยเว้นระยะห่างตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด 
2. อนุญาตให้เฉพาะผู้มาสมัคร เข้ามาในบริเวณสถานท่ีรับสมัคร 
3. ใหผู้้สมคัร จัดเตรียมเอกสารหลักฐานให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามท่ีกําหนดในประกาศรับสมัคร ไม่อนุญาตให ้
    ผู้มาสมัคร นําสัมภาระและอ่ืน ๆ ที่ไม่จําเป็นในการสมัครมาด้วย 
4. ใหผู้้มาสมัครสวมหน้ากากอนามัยให้เรียบร้อย 
  

********* 

 

 

 

 

 

 

 

 


