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      ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
   ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ        
ในการท างาน ปฏิบัติงานด้านจิตวิทยา ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ต่อไปนี้ 
   1. ด้านการปฏิบัติการ 
           1.1 ดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับการส่งต่อจากระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
           1.2 วิเคราะห์และวินิจฉัยปัญหานักเรียนเป็นรายบุคคลที่มีปัญหาซับซ้อนหรือ 
จากการส่งต่อด้วยวิธีการที่หลากหลาย ได้แก่ แบบทดสอบทางจิตวิทยาด้านสติปัญญา อารมณ์ สังคม และวางแผน
การแก้ไขปัญหา 
           1.3 ประเมิน ส ารวจ วิเคราะห์ สภาวะสุขภาพจิตด้วยวิธีการทางจิตวิทยากับนักเรียน 
เพ่ือค้นหาอธิบาย ท านายแนวโน้ม พฤติกรรม อารมณ์ ความคิด พัฒนาการ ศักยภาพ แรงจูงใจ ความถนัด 
บุคลิกภาพ สาเหตุของปัญหาสุขภาพจิตในระดับเบื้องต้น 
           1.4 ให้ค าปรึกษาแก่นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องเป็นรายบุคคล รายกลุ่ม และบ าบัด
ครอบครัว เพ่ือการบ าบัดและแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่อง หรือปัญหาที่ซับซ้อน เช่น พฤติกรรมเสี่ยงเรื่อง ยาเสพติด   
การทะเลาะวิวาท การใช้ความรุนแรง ฯลฯ 
           1.5 ปรับพฤติกรรม ฟื้นฟูสภาวะทางจิตใจ สังคม อารมณ์ ส่งเสริมพัฒนาการในระดับ
เบื้องต้น เพ่ือให้นักเรียนเข้าใจ ยอมรับปัญหาของตนเอง ปรับเปลี่ยนอารมณ์ ความคิด พฤติกรรม วิธีการปรับตัวหรือ
วิธีแก้ปัญหาให้เหมาะสม 
           1.6 ให้การดูแลช่วยเหลือกลุ่มเด็กพิเศษ เช่น เด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD)  
เด็กสมาธิสั้น เด็กออทิสติก เด็กท่ีมีสติปัญญาบกพร่อง เป็นต้น 
           1.7 ส่งเสริม ป้องกัน เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาพฤติกรรม สุขภาพจิตของนักเรียน 
ด้วยเครื่องมือและกระบวนการทางจิตวิทยาเบื้องต้น เพ่ือพัฒนาความสามารถในการด าเนินชีวิตได้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
           1.8 รวบรวม ศึกษาข้อมูล วิจัยด้านจิตวิทยา และวิชาการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านจิตวิทยา สุขภาพจิต 
           1.9 สรุปสถิติ รายงานผลการปฏิบัติงานทางจิตวิทยาเสนอผู้บังคับบัญชา  
เพ่ือประกอบการวางแผนพัฒนาการปฏิบัติงาน 
   2. ด้านการวางแผน 
           วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงาน หรือ
โครงการเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
   3. ด้านการประสานงาน 
           3.1 ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
           3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องเพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
           3.3 ประสานการส่งต่อไปยังหน่วยงานภายนอก กรณีท่ีนักเรียนต้องการ 
ความช่วยเหลือเฉพาะด้านและการรับส่งกลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 

 
/4. ด้านการบริการ... 
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  6. วัน เวลา และสถานที่ในการสรรหาและเลือกสรร 
      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 จะด าเนินการสรรหาและเลือกสรร
โดยการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป      
รายละเอียดดังนี้ 
 

วัน/เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ 
วันพฤหัสที่ 21 พฤษภาคม 2563 
เวลา 09.30 – 10.30 น. 
 
เวลา 11.00 – 12.00 น. 

 
ภาค ก. ความรอบรู้ทั่วไปและ
ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
ภาค ข. ความรู้ความสามารถ
เฉพาะต าแหน่ง 

 
50 คะแนน 

 
50 คะแนน 

 
สถานที่สอบจะประกาศ 
ให้ทราบในวันประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 

วันพฤหัสที่ 21 พฤษภาคม 2563 
เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป 

ภาค ค. ความเหมาะสมกับ
ต าแหน่งและวิชาชีพ 

50 คะแนน  

  7. เกณฑ์การตัดสิน 
           ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะต้องได้คะแนนแต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละหกสิบ             
โดยเรียงล าดับที่ผู้ที่ได้คะแนนรวมจากมากไปหาน้อย กรณีที่ได้คะแนนเท่ากัน ให้ผู้ที่คะแนนภาค ข. มากกว่า        
เป็นผู้อยู่ล าดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนน ภาค ข. เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนน ภาค ก. มากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ล าดับที่ดีกว่า 
หากยังได้คะแนน ภาค ก. เท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้รับเลขหมายประจ าตัวสอบก่อน เป็นผู้ที่อยู่ล าดับที่ดีกว่า  

  8. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหา     
และเลือกสรร ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2    
และทางเว็บไซด์ http://www.rayong2.go.th โดยเรียงล าดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมจากมากไปน้อยตามเกณฑ์    
การตัดสิน และจะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรไว้ 2 ปี นับแต่วันประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร   
หรือเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามโครงการ หรือเมื่อส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สั่งเปลี่ยนแปลง      
เป็นอย่างอ่ืน 

  9. การยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
      ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะถูกยกเลิกการข้ึนบัญชีเมื่อผู้นั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 
   9.1 ได้รับการจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
   9.2 ขอสละสิทธิ์ไม่เข้ารับการจ้างในต าแหน่งที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
   9.3 ไม่มารายงานตัวเพ่ือเข้ารับการจ้างในวัน เวลา ที่ก าหนด 
   9.4 ไม่อาจเข้ารับการปฏิบัติหน้าที่ตามวัน เวลา ที่ก าหนด 
   9.5 บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้นบัญชี 
   9.6 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สั่งการเปลี่ยนแปลง/ยกเลิกการจัดสรรต าแหน่ง 
   9.7 กรณีตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรร เป็นผู้ขาดคุณสมบัติ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง  เขต 2 จะยกเลิกสัญญาจ้างและจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น 
    

/10. การจ้าง... 
 

http://www.rayong2.go.th/












 
 
 
 
 

ใบสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลอืกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุม่งานบริหารทั่วไป  
ต าแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 

                                                       เลขประจ าตัวผู้สมัคร.......................    
 ……………………………………………. 

เรียน  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 
  ด้วย  ข้าพเจ้าประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป            

ต าแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ระยอง เขต 2    
จึงขอเสนอรายละเอียดพร้อมหลักฐานเกี่ยวกับตัวข้าพเจ้าเพื่อประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้ 

 1.  ช่ือ - นามสกลุ (นาย/นาง/นางสาว)................................................................สัญชาต.ิ...................เชื้อชาติ..................... 

 2.  อายุนับถึงวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย  เกิดวันที.่...........เดือน....................พ.ศ..................(อาย.ุ...............ปี............เดือน) 

 3.  วุฒิการศึกษาท่ีใช้สมัครคัดเลือก...........................................สาขาวิชาเอก..................................………………………………. 
ส าเรจ็จากสถานศึกษาช่ือ..........................................................................เมื่อวันท่ี....................เดือน.........................พ.ศ..................... 
ได้คะแนนเฉลีย่สะสม....................................................วุฒิการศึกษาสูงสุดที่ข้าพเจา้ไดร้ับคือ............................................................... 
ความรู้ความสามารถพิเศษ...................................................................................................................................................................... 

 4.  บัตรประจ าตัวประชาชนเลขท่ี.........................................ให้ ณ จังหวัด.......................หมดอายุวันท่ี................................ 

 5.  สถานท่ีติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียน ( ในเขตจ่ายของไปรษณีย์ ) บ้านเลขท่ี.....................หมู่ที.่............................... 
ตรอก/ซอย....................................................ถนน...............................................ต าบล/แขวง................................................................ 
อ าเภอ/เขต...........................................จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย.์......................โทรศพัท์............................................. 

 6.  ได้แนบหลักฐานตา่ง ๆ ซึ่งไดล้งช่ือรับรองส าเนาถูกต้องแล้วมาพร้อมกับใบสมัคร  รวม.....................................ฉบับ คือ 
(   ) ส าเนาปรญิญาบัตร   (   ) ส าเนาใบระเบยีนผลการเรียน (Transcript)   (   ) ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน                       
(   ) ส าเนาทะเบียนบ้าน  (   ) ใบรับรองแพทย์ของรัฐ   (   ) ส าเนาใบส าคัญแสดงการผ่านเกณฑ์ทหาร  (   ) ส าเนาทะเบียนสมรส   
(   ) ส าเนาใบส าคัญเปลี่ยนช่ือตัว – ช่ือสกุล   (   ) หนังสือรับรองการผ่านงาน  อื่น ๆ ระบุ............................................................... 
(หากข้าพเจ้ายื่นหลักฐานต่างๆ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในประกาศรับสมัคร ให้ถือว่าข้าพเจ้า ไม่มสีิทธ์ิสอบคัดเลือกครั้งนี้)  

 ข้าพเจ้าขอให้ค ารับรองว่า  ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 8 แห่งระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ 
พ.ศ. 2547 และคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม คุณสมบัติด้านอื่นครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร  ข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้เป็นความจริงถูกต้องทุกประการ   
หากข้อความดังกล่าวไม่เป็นความจริงจะไม่เรียกร้องสิทธ์ิใด ๆ 

                                           ลงลายมือช่ือ.......................................................ผู้สมัครสอบ 
                                  (.......................................................) 
                วันท่ี..............เดือน..............................พ.ศ.................. 

ส าหรับเจ้าหน้าท่ี 

เฉพาะเจ้าหน้าที ่
ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการรับสมคัรสอบฉบับจริง พร้อมฉบับถ่าย
ส าเนาแล้ว ปรากฏวา่ 
     หลกัฐานถูกต้องครบถ้วน              ไม่ถูกต้อง 
        เนื่องจาก............................................................               
               ลงชื่อ........................................................ 
                     (.......................................................) 
                             เจ้าหนา้ที่รับสมัคร 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของ 
ผู้สมัครสอบแล้ว  ปรากฏว่า 
      มีสิทธิ์สอบคัดเลือก           ไม่มีสทิธิ์สอบคัดเลือก    
      เนื่องจาก................................................................. 
                ลงชื่อ......................................................... 
                      (........................................................)                                               
                        เจ้าหนา้ที่ตรวจสอบคุณสมบัติ 

 

 

 


