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ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท 
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ ต าแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าเขตพื้นที่

การศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท 
…………………………………………………………………………………… 

 
ด้วย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 3322 ลงวันที่  

22  กรกฎาคม 2564  เรื่อง การจัดสรรอัตราว่างพนักงานราชการ ต าแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าเขตพ้ืนที่
การศึกษาดังนั้นส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาทจะด าเนินการรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหา
และเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ต าแหน่งประเภทพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ต าแหน่งนักจิตวิทยา
โรงเรียนประจ าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

  อาศัยอ านาจตามค าสั่งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 511/2559 สั่ง ณ วันที่ 8  
กันยายน 2559  เรื่อง การมอบอ านาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ และหนังสือส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว4562  ลงวันที่ 24  กรกฎาคม 2560  เรื่อง 
แนวทางการสรรหาและบริหารอัตราก าลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2560  จึงขอประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นพนักงานราชการ ปฏิบัติ
หน้าที่นักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1. ชื่อต าแหน่ง  กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน 
 ชื่อต าแหน่ง  นักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 18,000   บาท 
กลุ่มงาน   บริหารทั่วไป (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) 
สังกัด   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท 

2. ขอบข่ายภารกิจและลักษณะงานที่ปฏิบัติในต าแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก 
 2.1 ด้านการปฏิบัติการ 
  2.1.1 ดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับการส่งต่อจากระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  2.1.2 วิเคราะห์และวินิจฉัยปัญหานักเรียนเป็นรายบุคคลที่มีปัญหาซับซ้อนหรือจากการส่งต่อ
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ได้แก่ แบบทดสอบทางจิตวิทยาด้านสติปัญญา  อารมณ์  สังคมและวางแผนการแก้ไข
ปัญหา 
  2.1.3 ประเมิน ส ารวจ วิเคราะห์ สภาพสุขภาพจิตด้วยวิธีการทางจิตวิทยากับนักเรียน เพ่ือ
ค้นหาอธิบาย ท านายแนวโน้ม  พฤติกรรม  อารมณ์  ความคิด  พัฒนาการ  ศักยภาพ  แรงจูงใจ   ความถนัด  
บุคลิกภาพ  สาเหตุของปัญหาสุขภาพจิตในระดับเบื้องต้น  
  2.1.4 ให้ค าปรึกษาแก่นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องเป็นรายบุคคล  รายกลุ่ม  และบ าบัดครอบครัว  
เพ่ือการบ าบัดและแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่อง  หรือปัญหาที่ซับซ้อน  เช่น พฤติกรรมเสี่ยง เรื่อง ยาเสพติด  การ
ทะเลาะวิวาท การใช้ความรุนแรง ฯลฯ  
                /2.1.5 ปรับ... 
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  2.1.5 ปรับพฤติกรรม ฟื้นฟูสภาวะทางจิตใจ สังคม  อารมณ์  ส่งเสริมพัฒนาการในระดับ
เบื้องต้น  เพื่อให้นักเรียนเข้าใจ  ยอมรับปัญหาของตนเอง ปรับเปลี่ยนอารมณ์  ความคิด  พฤติกรรม  วิธีการ
ปรับตัวหรือวิธีการแก้ปัญหาให้เหมาะสม 
  2.1.6 ให้การดูแลช่วยเหลือกลุ่มเด็กพิเศษ เช่น เด็กบกพร่องการเรียนรู้(LD) เด็กสมาธิสั้น   
เด็กออทิสติก  เด็กที่มีสติปัญญาบกพร่อง  เป็นต้น 
  2.1.7 ส่งเสริม  ป้องกัน  เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาพฤติกรรม สุขภาพจิตของนักเรียนด้วยเครื่องมือ
และกระบวนการทางจิตวิทยาเบื้องต้น  เพื่อพัฒนาความสามารถในการด าเนินชีวิตได้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
  2.1.8 รวบรวม  ศึกษาข้อมูล  วิจัยด้านจิตวิทยา  และวิชาการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือพัฒนาองค์
ความรู้ นวัตกรรมด้านจิตวิทยา  สุขภาพจิต 
  2.1.9 สรุป สถิติ รายงานผลการปฏิบัติงานทางจิตวิทยาเสนอผู้บังคับบัญชา เพ่ือประกอบการ
วางแผนพัฒนาการปฏิบัติงาน 
 2.2.ด้านการวางแผน 
  วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงาน หรือโครงการ
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
 2.3. ด้านการประสานงาน 
  2.3.1 ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
  2.3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล  ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
  2.3.3 ประสานการส่งต่อไปยังหน่วยงานภายนอก กรณีท่ีนักเรียนต้องการความช่วยเหลือ
เฉพาะด้านและการรับส่งกลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
 2.4 ด้านการบริการ 
  2.4.1 เผยแพร่  ประชาสัมพันธ์ความรู้วิชาการจิตวิทยา  วิชาการท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือให้
กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจ ปรับใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
  2.4.2 ถ่ายทอด  ฝึกอบรม องค์ความรู้ เทคโนโลยีด้านจิตวิทยา  จัดท าแผนการฝึกอบรมเพ่ือ
พัฒนาความรู้ความสามารถ 
3. ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
 3.1 มีมนุษยสัมพันธ์  ยอมรับฟังความคดเห็นและปรับตัวเข้าร่วมกับทีมและผู้อ่ืนได้ 
 3.2 มีความสามารถในการประสานและท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
 3.3 มีความรับผิดชอบเอาใจใส่ต่อหน้าที่รับผิดชอบและงานที่ได้รับมอบหมายได้ 
 3.4 สามารถรับรู้และจัดการกับอารมณ์  ความรู้สึกของตนเองและผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม 
4. คุณสมบัตขิองผู้สมัครคัดเลือก 
 4.1 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
  มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี  ในสาขาใดสาขาวิชาหนึ่งทางด้านจิตวิทยาคลินิก  จิตวิทยาการให้
ค าปรึกษา  จิตวิทยาแนะแนว  หรือจิตวิทยาอ่ืนๆ 
 4.2 คุณสมบัติท่ัวไป 
  4.2.1 มีสัญชาติไทย 
  4.2.2 มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์  
          /4.2.3 เป็นผู้เลื่อมใส... 
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  4.2.3 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
  4.2.4 ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
  4.2.5 ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดใน
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 
  4.2.6 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ จิตฟ่ันเฟือน ไม่
สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 
  4.2.7 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีส าหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
  4.2.8 ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
  4.2.9 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  4.2.10 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ
ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  4.2.11 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ  องค์การมหาชน
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ 
  4.2.12 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกเพราะกระท าผิดวินัยตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น 
  4.2.13 ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในกาสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ของรัฐ 
  4.2.14 ไม่เป็นภิกษุ  สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
5.วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก 
 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สมัครผ่านระบบออนไลน์  ที่ https://spmuncn.obec.go.th  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท   ระหว่างวันที่ 13 – 25 สิงหาคม 2564 (ไมเ่ว้น
วันหยุดราชการ) โดยผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน  พร้อมแนบเอกสารประกอบใบ
สมัครที่รับรองส าเนาถูกต้องแล้วทุกฉบับ 
6.เอกสารหลักฐานที่ใช้สมัคร 
 6.1 ใบสมัคร 
 6.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาด า  ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร หรือ 1 นิ้ว  จ านวน 1 
รูป (ถ่ายมาแล้วไม่กิน 6 เดือน) 
 6.3 ส าเนาคุณวุฒิทางการศึกษาหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ  จ านวน 1  ฉบับ  
 6.4 ส าเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ฉบับภาษาไทย  จ านวน 1 ฉบับ  
 6.5 ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน 1 ฉบับ   
 6.6 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน 1  ฉบับ   
 6.7 ใบรับรองแพทย์ฉบับจริงจากโรงพยาบาลของทางราชการเท่านั้น  ออกไว้ไม่เกิน  1  เดือน และต้อง
แสดงว่าไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 (นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย) 
 6.8 ส าเนาเอกสารหลักฐานอื่นๆ เช่น ส าเนาใบส าคัญการสมรส  ส าเนาใบส าคัญการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อ
สกุล  จ านวน  1 ฉบับ 
 (แนบไฟล์ส่งผ่านระบบออนไลน์ https://spmuncn.obec.go.th ) 

          /7. เป็นผู้เลื่อมใส... 
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7. เงื่อนไขในการรับสมัคร 
 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครให้
ชัดเจน  พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้อง  ครบถ้วน  ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่า
ด้วยเหตุใดๆ อันเป็นผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตามประกาศรับสมัครนี้ ให้ถือว่าการรับสมัครและ
การได้รับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ ส าหรับผู้สมัครรายนั้น โดยจะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น 
8. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
ภายในวันที่ 27  สิงหาคม  2564  ณ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท และทาง
เว็บไซต์  https://spmuncn.obec.go.th   

9. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท จะด าเนินการคัดเลือก  ดังนี้ 
 9.1 ทดสอบภาคความรอบรู้  ความรู้และความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  ด้วยวิธีการสอบข้อเขียน  
คะแนนเต็ม  50  คะแนน 
 9.2 ทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง  ด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์  คะแนนเต็ม  50  คะแนน 
 ทั้งนี้ หลักสูตรการสอบคัดเลือก  รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

10. วัน เวลาและสถานที่คัดเลือก 

จะประกาศให้ทราบพร้อมประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 

11. เกณฑ์การตัดสิน 

 ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องได้คะแนนแต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  รวมทั้ง 2 ภาค (สอบข้อเขียนและ
สอบสัมภาษณ์) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  โดยเรียงตามล าดับจากผู้ได้คะแนนมากไปหาน้อย กรณีที่ได้คะแนน
เท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนสอบข้อเขียนมากกว่าได้ล าดับที่ดีกว่า และหากคะแนนเท่ากันอีก ให้ผู้ที่เลขประจ าตัวสอบ
ก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่ดีกว่า 

12. การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและการขึ้นบัญชี 

 จะประกาศรายชื่อภายในวันที่   3  กันยายน  2564 ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
อุทัยธานี ชัยนาท และทางเว็บไซต์ https://spmuncn.obec.go.th   โดยจะข้ึนบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกไว้ 1 ปี 
นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก  หรือสิ้นสุดระยะเวลาตามโครงการ หรือเมื่อส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอ่ืน 

13. การท าสัญญาจ้าง 

 13.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท จะด าเนินการจ้างผู้ได้รับการคัดเลือก
ตามล าดับที่ได้รับการคัดเลือกตามจ านวนต าแหน่งที่ได้รับจัดสรร  ทั้งนี้ จะจ้างและเริ่มปฏิบัติงานเมื่อได้รับแจ้ง
เรื่องงบประมาณแล้ว 

 
          /13.2 หากตรวจพบว่า... 
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 13.2 หากตรวจพบว่า ผู้ผ่านการคัดเลือกรายใดขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในประกาศรับสมัครนี้ ให้
ถือว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ จะไม่ได้รับการด าเนินการจ้าง หรือหากได้รับการจ้างไปแล้วจะยกเลิกสัญญา
จ้างทันทีและจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆไม่ได้และหากตรวจสอบพบว่าผู้สมัครสอบกรอกข้อมูลหรือแสดงเอกสารการ
สมัครอันเป็นเท็จ จะต้องถูกด าเนินการทางอาญา 

 13.3 หากผู้ได้รับการคัดเลือกไม่ไปรายงานตัวเพ่ือจัดท าสัญญาจ้าง  ณ  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท หรือไม่ไปปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีได้รับการสั่งจ้างตามวัน 
เวลา และสถานที่ท่ีก าหนด ถือว่าสละสิทธิ์จะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆไม่ได้ 

 13.4 เมื่อถึงสิ้นปีงบประมาณ (30 กันยายน) หากได้รับงบประมาณการจ้างต่อเนื่องจะด าเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน เมื่อผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานแล้วจะจัดท าสัญญาจ้าง 

  อนึ่ง อัตราพนักงานราชการ ต าแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ถือเป็นการจ้างลูกจ้างชั่วคราวไม่มีข้อผูกพัน ที่จะน าไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลุกจ้างประจ า
หรือข้าราชการ หากผู้ใดประสงค์จะบรรจุเป็นลุกจ้างประจ าหรือข้าราชการ ต้องด าเนินการสมัครและสอบแข่งขัน
หรือสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไขท่ีองค์กรกลางก าหนด  และหากปรากฏว่าเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติตามที่ก าหนด หรือมีความรู้ความสามารถ ความประพฤติที่ไม่เหมาะสม  ผู้มีอ านาจในการจ้างอาจบอก
ยกเลิกจ้างโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างรัยทราบล่วงหน้า 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
             ประกาศ ณ วันที่  6   สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 

(นายรัตนชัย  ศรีโกมล) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนพุทธมงคลวิทยา ปฏิบัติหน้าที่ 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท 
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หลักสูตรการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเป็นพนักงานราชการ ต าแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท 
แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ลงวันที่  6  สิงหาคม 2564 

---------------------------------------------------------------- 
 
1. การสอบข้อเขเยน (50 คะแนน) 
 1.1 ความเคลื่อนไหวทางการเมือง  สังคม  เศรษฐกิจ 
 1.2 นโยบายทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  ส านักงานคระกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ 

      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท 
1.3 จิตวิทยาการเรียนและการจูงใจ 
1.4 การแนะแนวการศึกษา 
1.5 มนุษยสัมพันธ์และการให้บริการ 

2. การสัมภาษณ์ (50 คะแนน) 
 ให้ประเมินด้วยการสังเกต  ตรวจสอบเอกสารหรือวิธีการอ่ืนที่เหมาะสม  โดยประเมินจาก 
 2.1 ประวัตส่วนตัวและการศึกษา 
 2.2 ความศรัทธาในวิชาชีพ 
 2.3 บุคลิกลักษณะ 
 2.4 การมีปฏิภาณไหวพริบ  ท่วงทีวาจา 
 2.5 ผลงานและประสบการณ์การท างาน 

............................................................................................................................. ............... 
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ก าหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ ต าแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท 

แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ลงวันที่  6  สิงหาคม 2564 
---------------------------------------------------------------- 

 
ล าดับที่ การด าเนินการ วัน เดือน ปี หมายเหตุ 

1 
 
 
 
 
 
 

ประกาศรับสมัคร  
ปิดประกาศไว้ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี 
ชัยนาท 
และทางเว็บไซต์ 
https://spmuncn.obec.go.th 
 
 
 

ภายในวันที่  6  ส.ค.  
2564 
ระหว่างวันที่ 6 ส.ค.
2564  
ถึงวันที่ 12 ส.ค.2564 

รับสมัครออนไลน์
https://spmuncn.obec.go.th   
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

2 
 

ระยะเวลารับสมัคร  ระหว่างวันที่ 13 – 25 
สิงหาคม  2564 
 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
 

 

3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการ
คัดเลือก 

ภายในวันที่ 27  ส.ค. 
2564 

https://spmuncn.obec.go.th 

4 ด าเนินการคัดเลือก จะแจ้งให้ทราบ พร้อม
ประกาศรายชื่อ 
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการ
คัดเลือก 
 

 

5 ประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันที่  3  ก.ย.  
2564 

https://spmuncn.obec.go.th 

6 รายงานตัวเพ่ือจัดท าสัญญาจ้างและ
ปฏิบัติงานที่ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

เมื่อได้รับการโอน
เปลี่ยนแปลงจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายแล้ว
เท่านั้น(จะแจ้งให้ทราบ
ภายหลัง) 
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