
           

 
ประกาศจังหวัดลพบุรี 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  
ต าแหน่ง  นักวิชาการแรงงาน (ด้านจิตวิทยาการแนะแนว) 

สังกัดส านักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี 
 
 

              ด้วยจังหวัดลพบุรี  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงาน
ราชการทั่วไป สังกัดส านักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี  ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และ 
แบบสัญญาจ้ างของพนักงานราชการ พ .ศ .  ๒๕๕๒ ลงวันที่  ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศ 
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การก าหนดลักษณะงาน คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบ
อัตราก าลังพนักงานราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ เรื่อง การก าหนดลักษณะงาน คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตราก าลัง
พนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕๕5 ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2555 และหนังสือคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๐๘.๕/๑๐๑ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ ประกอบกับค าสั่งกรมการจัดหางาน 
ที่ ๑๓๐๙/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ อธิบดีกรมการจัดหางานมอบอ านาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
ปฏิบัติราชการแทน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ชื่อกลุ่มงาน ต าแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน 
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 
ต าแหน่ง นักวิชาการแรงงาน (ด้านจิตวิทยาการแนะแนว) 
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ 

  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวบรวมและบันทึกข้อมูลบุคคลที่ต้องการมีงานท า การทดสอบ
ด้านจิตวิทยา เพื่อประเมินความสนใจ แนวถนัด ความสามารถ และบุคลิกภาพ ซึ่งจะเป็นข้อมูลประกอบในการให้
ค าปรึกษาเกี่ยวกับการศึกษาและการประกอบอาชีพ การศึกษารวบรวมข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน และข้อมูล
อาชีพ ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจ เพ่ือใช้เป็นฐานความรู้ในการให้บริการค าปรึกษาแนะแนวแก่ผู้มารับบริการ   
การบริการแนะแนวอาชีพแก่นักเรียน นักศึกษา คนหางาน เป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มในด้านข้อมูลข่าวสาร
ตลาดแรงงาน ข้อมูลอาชีพในระบบ ข้อมูลแหล่งฝึกอาชีพ แหล่งเงินทุน และต าแหน่งงานว่างในตลาดแรงงาน  
ให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ความสนใจ และค่านิยมของบุคคล ตลาดจนการให้ค าปรึกษาแนะน า  
แก่กลุ่มเป้าหมายเป็นรายบุคคลและรายกลุ่มต่างๆ เกี่ยวกับปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคมและปัญหาทางอารมณ์ 
เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาของตนเอง รวมทั้งการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และติดตามผลด าเนินงานเพ่ือประเมิน
ทางเทคนิคท่ีใช้ในการให้ค าปรึกษาแนะน า ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

 โดยพนักงานราชการต้องมีสมรรถนะความสามารถในการท างานมุ่งผลสัมฤทธิ์  
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพการบริการที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ เสียสละ สามารถท างาน
เป็นทีม มีความรู้ในเรื่องกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 
 

/อัตราว่าง .... 
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      อัตราว่าง  1 อัตรา 
     ค่าตอบแทน  เดือนละ ๑๘,๐๐๐  บาท  
     สิทธิประโยชน์  ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗   
                                           และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของ

พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔                                      
                        ระยะเวลาการจ้าง   ตั้งแต่วันท าสัญญาจ้าง  ถึงวันที่  ๓๐ กันยายน ๒๕๖3 เมื่อครบ   

สัญญาจ้างแล้ว ส านักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรีท าการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาต่อสัญญาต่อไป 

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 
2.1 คุณสมบัติทั่วไป 

(1) มีสัญชาติไทย   
(2) มีอายุไม่ต่ ากว่า สิบแปดปีบริบรูณ ์และไม่เกินหกสิบปีบริบรูณ์  (นับถึงวนัปิดรับสมัคร) 
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(4)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือน

ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
(5)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่

ในพรรคการเมือง  
(6)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิด

ทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
(7)  ไมเ่ป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐ 
หมายเหตุ   ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง  จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง

ของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการ
ส่วนท้องถิ่น และจะต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 30 วัน แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ.  
ว่าด้วยโรค มายื่นด้วย 

2.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ โดยผู้ สมัครต้องเป็นผู้ ตรวจสอบ

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามเอกสารแนบท้าย กรณีผู้สมัครยืนยันคุณสมบัติตรงตามที่จังหวัดลพบุรีก าหนดไว้ หาก
ตรวจสอบภายหลังพบว่าไม่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนด จังหวัดลพบุรีจะถือว่าขาดคุณสมบัติ 

ส าหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบ เพ่ือเลือกสรร
เป็นพนักงานราชการทั่วไปได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 
27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2538 

3. การรับสมัคร 
3.1 วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร 
  ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 

๒๕๖๐ ถึงวันพุธที่ 23 สิงหาคม ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการ ณ ส านักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี เลขที่ 
114 หมู่ที่ 1 ถนนพระปิยะ ต าบลป่าตาล อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครคัดเลือก
และลงลายมือชื่อรับรองเอกสารการสมัครคัดเลือกด้วยลายมือตนเองให้ครบถ้วน   

/3.2 หลักฐาน ... 
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3.2 หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
  (1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน

ไม่เกิน ๑  ปี  (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน  ๓  รูป 
  (2) ส าเนาปริญญาบัตร และส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษา 

ตรงกับต าแหน่งที่สมัครคัดเลือก โดยจะต้องส าเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิด 
รับสมัคร  

      ในกรณีที่ไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้น า
หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติ  ปริญญา
บัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในก าหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนได้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

  (3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  และส าเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ ๑ ฉบับ 
  (4) ส าเนาหลักฐานอ่ืนๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปลี่ยน ชื่อ - นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-

นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ 
  (5) หนังสือรับรองการผ่านงาน  (ถ้ามี)   จ านวน  ๑  ฉบับ 

                            ทั้งนี้ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้อง ลงวันที่ เดือน ปี และ
ลงชื่อก ากับไว้ทุกหน้าของส าเนาเอกสาร  โดยให้น าเอกสารหลักฐานฉบับจริงมาแสดงในวันที่สมัครด้วย 

3.3 ค่าธรรมเนียมสอบ 
  ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จ านวน 200 บาท เมื่อสมัครสอบ

แล้วค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
3.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร 

    ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็น
ผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด 
อันเกิดจากผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบไม่ว่าเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัครสอบ 
อันมีผลจะท าให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับ
การเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 

4. การประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ก าหนดวัน เวลา สถานที่ 
และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ 

จังหวัดลพบุรีจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน 
และสอบทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ) และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ให้ทราบใน 
วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าส านักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี และทางเว็บไซต์  
http://www.doe.go.th/lopburi 

5. วิธีการประเมินสรรถนะ 
5.1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง โดยวิธีการสอบ

ข้อเขียน 100 คะแนน และความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ โดยวิธีการสอบทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 50 
คะแนน รวมคะแนนเต็ม 150 คะแนน 

5.2 ภาคความเหมาะกับต าแหน่ง โดยการสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 50 คะแนน 
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6. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
                          ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะดังต่อไปนี้ 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม  วิธีการประเมิน เวลาการประเมิน 

การประเมินครั้งที่ ๑ 

๑) ความรู้ ความสามารถท่ัวไป และความรู้ 
ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 

๒) ความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ 

 

 

100 

50 

 

สอบข้อเขียน 

สอบทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์  

 

     ๒  ชั่วโมง 

     ๑  ชั่วโมง 

การประเมินครั้งที่ ๒ 

ความเหมาะสมกับต าแหน่ง                                              

 

50 

 

สัมภาษณ์ 

 

ตามความ
เหมาะสม 

                                         รวม ๒๐๐ 
             จังหวัดลพบุรี จะด าเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ก่อน และผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ 
ในครั้งท่ี ๑  จะต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะที่เหลือในครั้งที่ ๒ ต่อไป   

7. เกณฑ์การตัดสิน 
7.1 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้

คะแนนในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ในแต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
7.2 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ

ครั้งที่ 1 และการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 แต่ละครั้งไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
7.3 การประกาศผลการเลือกสรร จะเรียงล าดับจากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงลงมาตามล าดับ  

ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่
สูงกว่าและถ้าได้คะแนนประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 เท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่
สูงกว่า 

 

8. การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
8.1  จังหวัดลพบุรี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับที่สอบได้ ณ ส านักงาน

จัดหางานจังหวัดลพบุรี เลขที่ 114 หมู่ 1 ถนนพระปิยะ ต าบลป่าตาล อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี และทางเว็บไซต์
http://www.doe.go.th/lopburi 

8.2  บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบก าหนด 2 ปี นับแต่
วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในต าแหน่งที่มีลักษณะเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี และในอายุบัญชีถ้ามี
กรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้นี้เป็นอันถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย คือ 

(1) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์ไม่เข้ารับการจัดจ้างในต าแหน่งที่สอบได้ 
(2) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการจัดจ้างภายในเวลาที่ก าหนด 
(3) ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามก าหนดวันและเวลาที่ส่วนราชการก าหนด 
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9. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
9.1 ผู้ผ่านการเลือกสรรจะได้รับการจ้างตามล าดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 
9.2 ได้รับค่าตอบแทนตามคุณวุฒิที่ก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้น 
9.3 จะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบท่ีกรมการจัดหางานก าหนด 
9.4  กรณีที่มีผู้ได้รับการเลือกสรรมากกว่าจ านวนต าแหน่งว่างที่มี และภายหลังมีต าแหน่ง

ว่างลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน จังหวัดลพบุรีอาจพิจารณาจัดจ้างผู้ที่ผ่านการเลือกสรรที่เหลืออยู่ดังกล่าว
หรือจะด าเนินการเลือกสรรใหม่ก็ได้ 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน     

                                      ประกาศ  ณ  วันที่     4 สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 

  
                  (นางสาวอัญชนา  หิรัญพฤกษ์) 
              จัดหางานจังหวัด ปฏบิัติราชการแทน 
            ผูว้่าราชการจังหวัดลพบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศจังหวัดลพบุรี 
ลงวันที่       สิงหาคม พ.ศ. 2560 

 
ชื่อต าแหน่ง   นักวิชาการแรงงาน (ด้านจิตวิทยาการแนะแนว) 
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  ผู้สมัครต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาการศึกษาบัณฑิต / ครุศาสตร์บัณฑิต / 
ศิลปะศาสตร์บัณฑิต สาขาจิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว / จิตวิทยาการแนะแนวหรือสาขาวิชาอ่ืนที่
เทียบเคียงได้ ได้แก่ สาขาจิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว และสาขาการศึกษานอกระบบโรงเรียนวิชาเอก
จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว   

รายชื่อสาขาวิชาที่ใกล้เคียง (เพ่ิมเติม) 
1. จิตวิทยาสังคม 
2. จิตวิทยาการให้บริการแนะแนว 
3. จิตวิทยาชุมชน 
4. จิตวิทยาองค์การและการแนะแนว 
5. จิตวิทยาและการแนะแนว –  การวัดผลการศึกษา 
6. จิตวิทยาและการแนะแนว - การศึกษานอกระบบ 
7. จิตวิทยาและการแนะแนว –  บรรณารักษ์ศาสตร์ 
8. จิตวิทยาการศึกษา 
9. จิตวิทยาการปรึกษา 
10. จิตวิทยาการบริการปรึกษาและแนะแนว 
11. จิตวิทยาคลินิกและชุมชน 
12. จิตวิทยาพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์   

 
 
 
 
 
 
 
 


