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ความหมาย ของ “จิตวิทยาคิลนิก” 
(Clinical Psychology)

■ “จติวทิยาคลินกิ” (Clinical Psychology) หมายถงึ การกระท าต่อมนุษย์เก ีย่วกบัการตรวจ การ
วนิจิฉยั การบ าบดั ความผดิปกตทิางจติ อนัเน ือ่งจากภาวะทางจติใจ บุคลกิภาพ เชาวน์ปญัญา อารมณ์ 

พฤตกิรรมการปรบัตวั ความเครยีด หรอืพยาธสิภาพทางสมอง รวมท ัง้การวจิยั การส่งเสรมิ และปร ะเมนิภาวะ 

สุขภาพ ทางจติด้วยวธิกีารเฉพาะทางจติวทิยาคลนิกิ หรอืการใช้เครือ่งมอื หรอือุปกรณ์ทดสอบทางจติวทิยา 

คลนิกิท ีร่ฐัมนตรปีระกาศใหเ้ป็นเครือ่งมอื หรอือุปกรณ์ทางจติวทิยาคลนิกิ



มาตรฐานวิชาชีพจิตวิทยาคลินิก
(Professional Standards of Clinical Psychology)

งานด้านจิตวิทยาคลินิก นับว่ามีความส าคัญต่อความเป็นอยู่และสุขภาพจิตท่ีดีของมนษุย์เป็นอย่างย่ิง การช่วยเหลือ
เอ้ืออ านวยมนุษย์ให้ปรับตัวปรับใจและมีสุขน้ัน เป็นบริการท่ีต้องใช้วิชาการ จึงต้องรอบคอบระมัดระวังและละเอียดอ่อนเป็น
อย่างมาก งานทางวิชาชีพจิตวิทยาคลินิกเป็นงานท่ีผู้ปฏิบัติได้รับความไว้วางใจจากผูม้ารับบริการ สังคม และผู้บริหาร
อย่างเต็มท่ี ดังน้ันผูป้ฏิบัติงานจึงต้องธ ารงความรับผดิชอบไว้อย่างสงูตามมาตรฐานวิชาชีพจิตวิทยาคลินิก การปฏิบัติงาน
ด้านการท าทดสอบทางจิตวิทยาถือเป็นงานหลักท่ีส าคัญอย่างหน่ึงของนักจิตวิทยาคลินิก นักจิตวิทยาคลินิกจึงจ าเป็นต้อง
ปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ 2 ประการ ดังน้ีคือ

มาตรฐานท่ี 1 จรรยาวิชาชีพนักจิตวิทยาคลินิก (Ethical Principles of Clinical Psychologist)

มาตรฐานท่ี 2 การตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิก (Clinical Psychological Assessment)



มาตรฐานท่ี 1 จรรยาวิชาชีพนักจิตวิทยาคลินิก
(Ethical Principles of Clinical Psychologist)

ส่ิงท่ีเป็นหัวใจส าคัญส าหรับการปฏิบัติงานของนักจิตวิทยาคลินิก คือ การปฏิบัติงานตาม
หลักเกณฑ์จรรยาบรรณ ซ่ึงความรู้เร่ืองจรรยาบรรณน้ีมีส่วนช่วยอย่างส าคัญในการตัดสินใจเลือก
ปฏิบัติงานท่ีเหมาะสมได้ด้วยความมั่นใจ สบายใจ และปลอดภัยเป็นรากฐานท่ีมั่นคง ความ
เจริญก้าวหน้าในวิชาชีพมิได้อยู่ท่ีความรู้ ด้านทฤษฎีเป็นเลิศอย่างเดียวเท่าน้ัน แต่ยังต้อง
ประกอบด้วยการปฏิบัติงานท่ีงดงามด้วยคุณธรรม เพื่อยังประโยชน์ด้านการคุ้ มครอง
ผูบ้ริโภค ผูเ้ก่ียวข้อง และความเป็นสขุของคนในสังคมด้วย นักจิตวิทยาคลินิกจึงต้องปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ 6 ด้าน โดยแบ่งเป็น มาตรฐานเชิงกระบวนการปฏิบัติงาน 
และ มาตรฐานเชิงผลลัพธ์ ดังต่อไปน้ี



มาตรฐานท่ี 1 จรรยาวิชาชีพนักจิตวิทยาคลินิก
(Ethical Principles of Clinical Psychologist)

มาตรฐานเชิงกระบวนการปฏิบตัิงาน มาตรฐานเชิงผลลพัธ์

1. การปฏิบัติงานตามหลักวิทยาศาสตร์

ในฐานะท ีน่กัจติวทิยาคลนิกิเป็นนกัวทิยาศาสตร์ ต้องมคีวามรบัผดิชอบสูง ประกอบกรเต็ม

ก าลงัสตปิญัญา เลอืกใช้วธิกีารท ีเ่หมาะสมตามควรแก่กรณ ี ให้เกดิความผดิพลาดให้ น้อยท ีสุ่ด เพ ือ่

ป้องกนัผลทีจ่ะเปล ีย่นแปลงวถิชีวีติของผูอ้ ืน่

ผูใ้ชบ้รกิารได้รบัผลทีต่รงต่อความเป็นจรงิ

2. ความรับผดิชอบและมาตรฐานความรู้ในวิชาชีพ

ต้องปฏบิตังิานในหนา้ท ีด้่วยความรบัผดิชอบ ว่าด้วยมาตรฐานความรู้ในวชิาชพี อย่างเคร่งครดัทุก

ประการ ระมดัระวงัไม่กระท าการใด ๆ ท ีจ่ะเป็นเหตุให้สงัคมส่วนรวมเส ือ่มความศรทัธาต่อวิชาชพีของตน ม ี

การศกึษาใฝ่หาความรู้เตม็ท ี่ ทนัต่อเหตุการณ์ตลอดเวลา

ผลจากการปฏบิตั ิทางจติว ิทยาคลนิกิ เป็นเกณฑ์

มาตรฐานทีเ่ช ือ่ถอืของสงัคม และเป็นหลกัฐาน

ทางกฎหมายและราชการได้

3.  ทักษะการปฏิบัติงาน

ต้องมทีกัษะความสมารถ ในการปฏบิตังิานจติวทิยาคลนิกิท ีร่กัษามาตรฐานของตนไว้ใน ระดบัสูง        

เพ ือ่ประโยชน์สุขของสงัคมและวชิาชพีทางจติวทิยา ด้วยการหม ัน่ศกึษาหาความรู้ท ีท่ ันต่อเหตุการณ์      

ท ัง้ส่วนท ีเ่ป็นวทิยาศาสตร์และวชิาชพี  ในขณะเดยีวกนั ต้องค านงึถงึขอ้จ ากดัด้านความสามารถและวธิกีารท ี่

จะน าไปใช้ด้วย  นกัจติวทิยาคลนิกิจะลงมอืปฏบิตังิานหรืองานสอนให้ผู้อ ืน่กต่็อ เม ือ่ได้รบัการฝึกฝน            

และมปีระสบการณ์จนมคุีณสมบตัพิอเพยีง ซึง่นกัจติวทิยาคลนิกิพงึต้องระมดัระวงัเป็นพเิศษเสมอ

ผูใ้ชบ้รกิารได้รบัประโยชน์และสวสัดภิาพอย่างเตม็ท ี่



มาตรฐานท่ี 1 จรรยาวิชาชีพนักจิตวิทยาคลินิก
(Ethical Principles of Clinical Psychologist)

มาตรฐานเชิงกระบวนการปฏิบตัิงาน มาตรฐานเชิงผลลพัธ์

4. หลักศีลธรรมและกฎหมาย

นกัจติวทิยาคลนิกิต้องประพฤตตินตามศลีธรรมและกฎหมายเช่นเดยีวกบัคนอืน่ ๆ ในสงัคม และต้องตระหนกัถงึความ

รบัผดิชอบในวชิาชพีของตน ต้องระมดัระวงัในการกระท า ทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัเกณฑ์มาตรฐาน ความประพฤตขิองสงัคมในลกัษณะหรอื

รูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ ครู ลูกจา้งหน่วยงาน ฯ ทีไ่ม่ขดัต่อมาตรฐานทางศลีธรรม กฎหมาย และหลกัจรรยาวชิาชพี

ผูใ้ช้บรกิารต้องไม่ได้รบัการกระทบกบัสทิธิ

ตามกฎหมาย อนัเป็นผลสบืเน ือ่งจากการ

ใหบ้รกิารทางจติวทิยาคลนิกิ

5. การโฆษณาประชาสัมพนัธ์

การประกาศ โฆษณา แถลงข่าวบรกิารและกจิกรรมเพ ือ่ส่งเสรมิงานจติวทิยาคลนิกิ ควรท าด้วยวตัถุประสงค์เพ ือ่ช่วยให้คน

อืน่ในสงัคมได้ข้อมูลมาประกอบการพจิารณาเลอืกสิง่ท ีเ่หมาะสม ในการให้ข้อมูลข่าวสารใด ๆ ทีเ่ก ีย่วข้อ งกบังานต้องกระท าอย่าง

ถูกต้องเหมาะสม และตรงตามความเป็นจรงิ ให้สมกบัคุณสมบตัทิางวชิาชพี และหนา้ทีก่ารงานในฐานะตวัแทนของหน่วยงาน

ผูใ้ช้บรกิารได้รบัข้อมูลข่าวสารท ีถู่กต้อง

ชดัเจนและทนัต่อเหตุการณ์ ไม่ก่อให้เกดิ

ความคาดหวงัท ีเ่กนิจริง ความเช ือ่ท ีไ่ม่

ถูกต้อง หรอืความตืน่ตระหนกต่อข่าวสาร

น ัน้

6. การรักษาความลับ

ต้องรกัษาและเคารพในความลบัของผูใ้ช้บรกิาร และจะบอกขอ้มูลให้ผูอ้ ืน่ทราบได้ ต่อเม ือ่ได้รบัอนุญาตเสยีก่อน ในกรณทีี่

ผูใ้ช้บรกิารไม่สามารถอนุญาตด้วยตนเองได้ ต้องให้ผูป้กครองหรอืตวัแทนทีถู่กต้องตามกฎหมายเป็นผูอ้นุญาต ยกเว้นกรณพีเิศษ

ทีถ่้าไม่เปิดเผยความลบัน ี้แล้ว จะท าให้เกดิอนัตรายต่อบุคคลอืน่กต้็องบอกให้ผูใ้ช้บริการทราบล่ วงหน้าว่านกัจติวทิยาคลนิกิม ี

ขอ้จ  ากดัทางกฎหมาย

ข้อมูลส่วนตวัของผู้ใช้บรกิาร ได้รบัการ

ร ักษาเป็นความลบัอย่างถูกต้องตาม

กฎหมาย



มาตรฐานท่ี 2 การตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิก
(Clinical Psychological Assessment)

➢ นักจิตวิทยาคลินิก ใช้ความรู้ทางวิชาการจิตวิทยาคลินิกในการปฏิบัติงานกับผู้ ป่วยนอก ผู้ป่วย
ใน และบคุคลท่ัวไปขององค์กรภาครัฐ / เอกชน และชมุชนท่ียังมไิด้เป็นปัญหา

➢ เป็นลักษณะงานท่ีเน้นการศึกษาพฤติกรรมท้ังในส่วนท่ีเป็นศักยภาพ กลไกท่ีมา หรือสาเหตุของ
ปัญหาทางจิตเวช สุขภาพจิต และความผิดปกติ อันสืบเ น่ืองมาจากพยาธิสภาพทาง
สมอง ตลอดจนลักษณะบุคลิกภาพและระดับเชาวน์ปัญญา โดยใช้แบบทดสอบทางจิตวิทยาชนิด
ต่าง ๆ รวมถึงกิจกรรมการตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิกในลักษณะอ่ืน ๆ เช่น การสังเกต
พฤติกรรม และการสัมภาษณ์ทางจิตวิทยา

➢ เพื่อรวบรวมข้อมูลประกอบการตรวจวินิจฉัย การวิเคราะห์ผลการตรวจ การประมวลผล และ
สรุปผลรายงานเพื่อการวินิจฉัย การวางแนวทางการบ าบัดทางจิตวิทยาและการพยากรณ์
โรค นักจิตวิทยาคลินิกจึงต้องปฏิบัติงานด้านการท าทดสอบทางจิตวิทยาตาม มาตรฐานการตรวจ
วินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิก 10 ด้าน โดยแบ่งเป็น มาตรฐานเชิงกระบวนการปฏิบัติงาน และ 
มาตรฐานเชิงผลลัพธ์ ดังต่อไปน้ี



มาตรฐานท่ี 2 การตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิก
(Clinical Psychological Assessment)

มาตรฐานเชิงกระบวนการปฏิบตัิงาน มาตรฐานเชิงผลลพัธ์

1. ศึกษาทะเบียนประวัติและใบปรึกษาโรค เพือ่วางแผน และตัดสินใจ

เลือกเคร่ืองมือทดสอบทางจิตวิทยา ให้เหมาะสมตามวัยและลักษณะ

อาการของผูม้าใช้บริการ

1. ผู้ใช้บริการเกิดความไว้วางใจ มีสัมพันธภาพกับผู้ให้บริการ 

และร่วมมือในกระบวนการตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิก

2. เตรียมเคร่ืองมือทดสอบทางจิตวิทยาพร้อมอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกับ

การตรวจวินิจฉัย

2. ผู้ใช้บริการได้รับรู้เก่ียวกับสภาพปัญหาและ ศักยภาพของ

ตนเอง

3. สร้างสัมพนัธภาพกับผูใ้ช้บริการ เพือ่ให้เกิดความไว้วางใจ และจงู

ใจให้ร่วมมือในการตรวจวินิจฉัย

3. ผูใ้ช้บริการและผู้เก่ียวข้องรับรู้แนวทางในการปฏิบัติเก่ียวกับ

การช่วยเหลือและบ าบัดทางจิตวิทยาต่อไป

4. สังเกตพฤติกรรมและสัมภาษณ์ผู้ใช้บริการ เพื่อน าข้อมูลและ

พฤติกรรมการแสดงออกมาประกอบในการวิเคราะห์ผลการตรวจ

วินิจฉัย

4. มีบันทึกผลการตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิกในแฟ้ม

ประวัติการรักษาของผูใ้ช้บริการ เพือ่ใช้อ้างอิงหรือส่งต่อให้

ผูเ้ก่ียวข้อง



มาตรฐานท่ี 2 การตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิก
(Clinical Psychological Assessment)

มาตรฐานเชิงกระบวนการปฏิบตัิงาน มาตรฐานเชิงผลลพัธ์

5. ทดสอบด้วยเคร่ืองมือทดสอบทางจิตวิทยา อย่างใดอย่างหน่ึง ดังต่อไปน้ี

5.1 แบบทดสอบเชาวน์ปัญญา

5.2 แบบทดสอบบคุลิกภาพ

5.3 แบบทดสอบจิตวิทยาเชิงประสาทวิทยา

5.4 แบบทดสอบพฒันาการเด็ก

5.5 แบบทดสอบความบกพร่องทางการเรียน

5.6 แบบทดสอบทางจิตวิทยาชนิดอ่ืน ๆ

5. นักจิตวิทยาได้ข้อมลูในการวางแผนในการบ าบัด

ทางจิตวิทยา และการด าเนินการปฏิบัติท่ีเก่ียวข้อง

6. วิเคราะห์และแปลผลการทดสอบทางจิตวิทยา โดยให้คะแนนตามเกณฑ์

มาตรฐานของเคร่ืองมือแต่ละชนิด วิเคราะห์ผลร่วมกับการสังเกตพฤติกรรมและ

สัมภาษณ์



มาตรฐานท่ี 2 การตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิก
(Clinical Psychological Assessment)

มาตรฐานเชิงกระบวนการปฏิบตัิงาน มาตรฐานเชิงผลลพัธ์

7. ประชมุปรึกษาและตรวจสอบผลการทดสอบทางจิตวิทยากับนักจิตวิทยาคลินิกในหรือนอกหน่วยงาน (ใน

กรณีทีมีปัญหาในด้านกฎหมายหรืออ่ืน ๆ)

8. เขียนรายงานตามแบบรายงานมาตรฐาน ผลการตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิก ซ่ึงได้จากการ

สังเกตพฤติกรรม การสัมภาษณ์ การทดสอบทางจิตวิทยา รวมท้ังข้อเสนอแนะท่ีเก่ียวกับการวินิจฉัย การ

บ าบัดทางจิตวิทยา และการพยากรณ์โรค

9.  ส่งผลการตรวจแก่ทีมงานสขุภาพจิตและ / หรือแจ้งผลการตรวจ  แนวทางการช่วยเหลือ  และการบ าบัด

ทางจิตวิทยาแก่ผูใ้ช้บริการและผูเ้ก่ียวข้อง

10. เสนอผลการตรวจในท่ีประชมุทีมสุขภาพจิตเพือ่ตัดสินใจวางแผนการช่วยเหลือด าเนินการต่อไปในรายท่ี

จ าเป็น



บทบาทหนา้ท ีข่องนกัจติวทิยาคลนิกิ

https://www.doe.go.th/prd/pattani/video/param/site/101/cat/24/sub/0/pull/detail/view/video-detail/object_id/311


บทบาทหนา้ท ีข่องนกัจติวทิยาคลนิกิ

ในการดูแลผูม้ปีญัหาสุขภาพจติ จะมคีวามยุ่งยากซบัซ้อนของแนวทางการดูแลช่วยเหลอืแตกต่างกนั ต ัง้แต่ระดบันอ้ย คอืระบบบรกิารในระดบัปฐมภูม ิ ไปสู่

ความยุ่งยากซบัซ้อนของแนวทางการดูแลช่วยเหลอืมากข ึน้ คอื ในระดบัทุตยิภูม ิและระดบัตตยิภูม ิ

1. ตรวจวนิจิฉยัทางจติวทิยาคลนิกิประชาชนทุกกลุม่เป้าหมาย (กลุม่ปกต ิกลุม่เส ีย่ง กลุม่ผูป่้วย และกลุม่ผูร้บับรกิารในกระบวนการยุตธิรรม)

2. บ าบดัทางจติวทิยา และฟ้ืนฟูทางจติวทิยาประชาชนทุกกลุม่เป้าหมาย (กลุม่ปกต ิกลุม่เส ีย่ง กลุม่ผูป่้วย และกลุม่ในกระบวนการยุตธิรรม)

3. ส่งเสรมิ และป้องกนัปญัหาสุขภาพจติ/สารเสพตดิ/ผูก้ระท าความผดิ รวมท ัง้วกิฤตสุขภาพจติ

4. ศกึษา ค้นคว้า วจิยั ด้านจติวทิยาคลนิกิ พฒันาองค์ความรู้และนวตักรรมทางสุขภาพจติ จติวทิยาคลนิกิ และวชิาการอืน่ๆ ทีเ่ก ีย่วขอ้ง

5. สอน ฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้ด้านจติวทิยา จติวทิยาคลนิกิ และวชิาการอืน่ๆ ทีเ่ก ีย่วขอ้งแก่กลุม่เป้าหมายต่างๆ



บทบาทหน้าท่ีของนักจิตวิทยาคลินิกระดับปฐมภมูิ
■ ซึง่เป็นระดบัเบ ือ้งต้นของระบบงานสาธารณสุขน ัน้ นกัจติวทิยาคลนิกิมบีทบาทส าคญัในการด าเนนิงานต่อไปน ี ้คอื

วัตถปุระสงค์/กลุ่มเป้าหมาย บคุคลและครอบครัว กลุ่มประชากร ชมุชน

ประเมินและคัดกรองปัญหา 1.ประเมินสภาวะทางด้านอารมณ์

พฤติกรรม ความคิดท่ีแสดงออก

2. คัดกรองปัญหาสขุภาพจิตเบื้องต้น

1.ประเมินสภาวะทางด้านอารมณ์

พฤติกรรม ความคิดท่ีแสดงออก

2. คัดกรองปัญหาสขุภาพจิตเบื้องต้น

1.ประเมินปัญหาพฤติกรรม ความคิดท่ี

แสดงออกเบ้ืองต้น

2. คัดกรองปัญหาสขุภาพจิตเบื้องต้น

วินิจฉัยแบบองค์รวม 1. วิเคราะห์ปัญหาสขุภาพจิตเบื้องต้น

2. วินิจฉัยปัญหาสุขภาพจิตและสภาวะ

จิตใจในระดับปกติ ภาวะเส่ียง และภาวะ

วิกฤติได้อย่างเหมาะสม

1. วิเคราะห์ปัญหาสขุภาพจิตเบื้องต้น

2. วินิจฉัยปัญหาสุขภาพจิตและสภาวะจิตใจใน

ระดับปกติ ภาวะเส่ียง และภาวะวิกฤติได้อย่าง

เหมาะสม

1. วิเคราะห์ปัญหาสขุภาพจิตเบื้องต้น

2. วินิจฉัยปัญหาสุขภาพจิตในระดับปกติ 

ภาวะเส่ียง และภาวะวิกฤติได้อย่างเหมาะสม

ดูแลช่วยเหลือท้ังรักษาฟ้ืนฟู

ป้ อ ง กั น แ ล ะ ส่ ง เ ส ริ ม

สขุภาพจิต

1. ให้การช่วยเหลือปัญหาทางจิตใจใน

ระดับพื้นฐาน ตามความเหมาะสม

1. ใ ห้ การ ช่ วย เห ลือ ปัญหาทาง จิต ใจ ใน

ระดับพื้นฐาน

2. ให้ความรู้ด้านสุขภาพจิต/ จิตวิทยาแก่

กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ เพื่อการส่งเสริมและ

ป้องกันปัญหาสขุภาพจิต

1. ใ ห้การช่วยเห ลือปัญหาทางจิต ใจ ใน

ระดับพื้นฐาน

2. ให้ความรู้ด้านสุขภาพจิต/ จิตวิทยาแก่

กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ เพื่อการส่งเสริมและ

ป้องกันปัญหาสขุภาพจิต

ประสาน ส่งต่อ ร่วมมือกับ

หน่วยอ่ืน

1. ส่งต่อในรายท่ีมีปัญหายุ่งยากซับซ้อน 1. ส่งต่อในรายท่ีมีปัญหายุ่งยากซับซ้อน 1. ส่งต่อในรายท่ีมีปัญหายุ่งยากซับซ้อน



■ บทบาทหน้าท่ีของนักจิตวิทยาคลินิกระดับทติุยภมูิ

■ นักจิตวิทยาคลินิก มีหน้าท่ีประเมินและคัดกรองปัญหาสุขภาพจิต วินิจฉัยแบบองค์รวม ส่งเสริมและ
ดแูลช่วยเหลือบ าบัดรักษา ฟ้ืนฟู ป้องกัน ปัญหาด้านสขุภาพจิต/สารเสพติด ประสานร่วมมือกับหน่วย
อ่ืนและการส่งต่อเพือ่รับการดแูลในภาวะท่ีซับซ้อน

■ บทบาทหน้าท่ีของนักจิตวิทยาคลินิกระดับตติยภมูิ

■ นักจิตวิทยาคลินิก มีหน้าท่ีประเมินและวินิจฉัยปัญหาด้านจิตเวช/จิตเวชเด็กและวัยรุ่น ด้านสารเสพติด 
วินิจฉัยแบบองค์รวม ส่งเสริมและดแูลช่วยเหลือบ าบัดรักษา ฟ้ืนฟู ป้องกัน ปัญหาด้านสขุภาพจิต/สาร
เสพติด ประสานรองรับการส่งต่อ ให้ความร่วมมอืกับหน่วยงานอ่ืนในระดับท่ีต ่ากว่า

จากบทบาทหน้าท่ีข้างต้น จะเห็นได้ว่า ในระดับตติยภูมิมีความจ าเป็นต้องใช้องค์ความรู้ทางด้าน
จิตวิทยาคลินิกเฉพาะท่ีมีความซับซ้อนมากย่ิงข้ึน



คลิปบทบาทนักจิตวิทยาคลินิก

https://www.youtube.com/watch?v=6tHZH6eE1sI


มาตรฐานก าหนดต าแหน่งของนกัจติวทิยาคลนิกิ

new3_07.19.pdf


ระดับ ด้านการปฏิบัติการ ด้านการวางแผน ด้านการประสานงาน ด้านการบริการ

นักจิตวิทยา
คลินิค
ระดับ
ปฏิบัติการ

1.  ประเมินวิเคราะห์ ตรวจวินิจฉัยด้วย
เครื่องมือทดสอบทางจิตวิทยา
2.  ให้ค าปรึกษาบ าบัด
3 . ส่งเริม ป้องกัน เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหา
4.  รวบรวม ศึกษาข้อมูลการวิจัย

1. วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ 
กับหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้
ด าเนินงานตามเป้าหมาย

1. ประสานงานร่วมกันระหว่างทีม 
หรือหน่วยงานภายในและภายนอก 
2. ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริง
เพื่อสร้างความเข้าใจ

1. ให้ค าแนะน าเบื้องต้น เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
2. จัดเก็บข้อมูลให้บริการข้อมูลทั้ง
ภายในและภายนอกหน่วยงาน

นักจิตวิทยา
คลินิค
ระดับช านาญ
การ

1. ประเมิน ส ารวจ วิเคราะห์ สภาพวะ
สุขภาพจิตด้วยวิธีทางจิตวิทยา

2.  ตรวจสอบ วิเคราะห์ รายงานผลการ
ปฏิบัติงานทางจิตวิทยา เสนอ
ผู้บังคับบัญชา เพื่อประกอบการวางแผน
พัฒนาการปฏิบัติงาน

1. ควบคุมดูแล เสนอแนะ และมี
ส่วนร่วมในการวางแผนการท างาน
ตามแผนงานหรือโครงการขอส่วน
งาน เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไป
ตามเป้าหมาย

1. ให้ข้อคิดเห็นหรือค าแนะน า
เบื้องต้นแก่สมาชิกใน
ทีมงาน หรือหน่วยงานอื่น 
ๆ

2. ให้ค าแนะน าเบื้องต้น
เกี่ยวกับจิตวิทยาแก่สมาชิก
ในทีมงาน 

3. พัฒนาความสัมพันธ์กับ
ผู้เกี่ยวข้อง 

1. ให้ค าแนะน า ฝึกอบรมและ
เป็นท่ีปรึกษาทางวิชาการ
จิตวิทยาคลีนิค และ
จิตวิทยาสาขาอื่นท่ี
เกี่ยวข้องกับบุคลากร

2. ให้การนิเทศงานจิตวิทยา
คลีนิคและสุขภาพจิตแก่
บุคลากร

3. ออกแบบการเผยแพร่ 
ประชัมพันธ์ความรู้วิชาการ
จิตวิทยาเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมาย มีความรู้ มีความ
เข้าใจปรับใช้ในการด าเนิน
ชีวิต



ระดับ ด้านการปฏิบัติการ ด้านการ
วางแผน

ด้านการ
ประสานงาน

ด้านการบริการ

นักจิตวิทยา
คลินิค
ระดับ
ช านาญการ
พิเศษ

1.ให้บริการและควบคุมก ากับดแูลตลอดจนให้ค าปรึกษาตรวจวินิจฉัย
ด้วยเครื่องมือทดอบทางจิตวิทยาคลินิกตามมาตราฐานทางวิชาชีพ
2.ควบคุมก ากับดูแลให้การแนะน าปรึกษาจิตบ าบัด พฤตกิรรมบ าบัด 

การบ าบัดทางจิตวิทยา
3.ก าหนดแนวทางการจัดท ารายงานผลการปฏิบัตงิานทางดา้นจิตวิทยา

คลินิกเพื่อประกอบการวางแผน

1.วางแผนหรือร่วม
ด าเนินการวางแผนงาน
โครงการของหน่วยงาน
ระดับส านักหรือกอง

หมายงานแก้ปัญหาและ
ติดตามประเมินผล
เพ่ือให้เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนด

1.ประสานการท างานร่วมกนั
ในทีมโดยมีบทบาทในการ

ชี้แนะ จูงใจเพ่ือให้เกิดผลตาม
เป้าหมาย

2.ชี้แจ้งให้ข้อคิดเห็นในข้อ
ประชุมเพื่อให้เกิดประโยชน์

และความรวมมือในการ
ด าเนินงานร่วมกัน

1.แนะน าการอ านวยการเผื่อแพร่
ประชาสัมพันธ์ความรู้วิชาการจิตวิทยา
คลินิกเพื่อน ามาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน

2.อ านวยการ ให้ค าแนะน า ถ่ายทอด นิเทศ 
เทคโนโลยีด้านจิตวิทยาคลินิก จัดท า
แผนการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้

ความสามารถของบุคลากรองค์กรเครือข่าย

นักจิตวิทยา
คลินิค
ระดับ
เช่ียวชาญ

1.ก าหนดแนวทาง เป็นที่ปรึกษา ประเมินวิเคราะห์ตรวจวินิจฉัย ด้วย
เครื่องมือทดสอบจิตวิทยาคลินิกตามมาตราฐานวิชาชีพจิตวิทยาคลินิก 
เพ่ือค้นหาอธิบายท านายแนวโน้มความผิดปกติทางจิต 
2. ก าหนดแนวทาง เป็นที่ปรึกษา ให้การปรึกษา จิตบ าบัด พฤติกรรม
บ าบัด การบ าบัดทางจิตวิทยา การฟ้ืนฟูสมรรถทางจิตใจ สังคม อารมณ์ 
สติปัญญา ตามมาตราฐานวิชาชีพทางจิตวิทยคลินิก
3. ก าหนดแนวทาง เป็นที่ปรึกษา ให้การสงเสริม ป้องกัน เฝ้าระวัง 
แก้ไขปัญหาพฤติกรรม สุขภาพจิตหรือสมรรถภาพทางจิตใจขอ
กลุ่มเป้าหมาย โดยการวิเคราะห์วางแผนด าเนินการด้วยเครื่องมือและ
กระบวนการทางจิตวิทยาคลินิก เพื่อพัฒนาศักยภาพในการด าเนินชีวิต
4. ก าหนดแนวทาง เป็นที่ปรึกษา พัฒนางานวิจัยด้านจิตวิทยาคลินิก
และวิชาการอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์
ความรู้หรือนวัตกรรมด้านจิตวิทยคลินิก

1.ร่วมก าหนดนโยบาย
วางแผนงานหรือ
โครงการของหน่วยงาน
ในสถาบันของ
อุดมศึกษาเพ่ือให้บรรลุ
ตามเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด

1.ประสานการท างนโครงการ
ต่างๆกับบุคคล หน่วยงาน หรือ
องค์กรอื่น โดยมีบทบาทในการ
จูงใจ โน้มน้าวเพ่ือให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่
ก าหนด
2.ให้ข้อคิดเห็น และค าแนะน า
แก่หน่วยงานใน
สถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งที่
ประชุมทั้งในและต่างประเทศ 
เพ่ือเป็นประโยชน์และเกิด
ความร่วมมือในการท างาน
ร่วมกัน

1.ให้ค าปรึกษา แนะน า วินิจฉัย ชี้แจง และ
ตอบปัญหาที่ส าคัญหรอืยุ่งยากซับซ้อนมาก
เป็นพิเศษ ทางด้านจิตวิทยาคลินิกใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ เพ่ือพัฒนาองค์
ความรู้และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้
อย่างกว้างขวาง
2. อ านวยการ ให้ค าแนะน า ถ่ายทอด 
ฝึกอบรม นิเทศ องค์ความรู้ เทคโนโลยีด้าน
จิตวิทยาคลินิก จัดท าแผนการฝึกอบรม 
หลักสูตรการฝึกอบรม เพ่ือพัฒนาความรู้ 
ความสามารถ ของบุคลากร องค์กร
เครือข่าย ได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
และเป็นประโยชน์



ระดับ ด้านการปฏิบัติการ ด้านการวางแผน ด้านการประสานงาน ด้านการบริการ

นักจิตวิทยา
คลินิค
ระดับ
เช่ียวชาญ
พิเศษ

1. พัฒนาการ ศักยภาพ บุคลิกภาพ เชาว์
ปัญญา กลไกที่มาหรือสาเหตขุองปัญหา
สุขภาพจิตและสารเสพติดความผิดปกตทิาง
จิตใจ การกระท าที่ผิดกฎหมายในกรณีที่
เกี่ยวข้องกับทางกฎหมายการเจ็บป่วยทางจิต
เวชในระดับที่ยุ่งยากซับซ้อนมาก

2. ฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตใจ สังคม อารมณ์ 
สติปัญญา ตามมาตรฐานวิชาชีพจิตวิทยา
คลินิก ในระดับที่ยุ่งยากซับซ้อนมาก

3. วิเคราะห์วางแผนด าเนินการด้วยเครื่องมือ
และกระบวนการทางจิตวิทยาคลินิกเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพในการด าเนินชีวิตได้เหมาะ
ยิ่งขึ้นป้องกันการกลับมาป่วยซ้ าหรือกระท า
ผิดซ้ า

4. พัฒนาวิจัยด้านจิตวิทยาคลินิกและวิชาการ
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

5. รายงานผลการปฏิบัติงานทางจิตวิทยาคลินิก
เพ่ือประกอบกรวางแผนพัฒนาการการ
ปฏิบัติงานในระดับสถานบันอุดมศึกษา

ร่วมก าหนดนโยบายและแผนงานหรอืโครงการ
ขอหน่วยงานในสถานบันอุดมศึกษาเป็นผู้แทน
ของกลุ่มสถาบันอุดมกึษาหรือของรัฐบาล ใน
การเข้าร่วมประชุมก าหนดนโยบายหรือ
โครงการด้านจิตวิทยาเพื่อให้ข้อมูล
ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ

1. ประสานงานการท างานโครงการ
ต่างๆ กับบุคคล หน่วยงาน หรือ 
องค์กรอื่น ๆ โดยมีบทบาทในการจูงใจ 
โน้มน้าวเพ่ือให้เกิดคามร่วมมือและ
ผลสัมฤทธิ์ตามทีก่ าหนด
2. ให้ข้อคิดเห็นและค าแนะน าแก่
หน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษารวมทั้ง
ที่ประชุมทั้งในและต่างประเทศ

1. ให้ค าแนะน าปรึกษาววนิจ
ฉัยชี้แจงและตอบปัญหาท่ า
คัญหรือยุ่งยากที่ซับซ้อน
เป็นพิเศษทางด้านจิตวิทยา
คลินิกในระดับชาติหรือ
นานาชาติ

2. อ านวยการให้ค าแนะน า
ถ่ายทอดฝึกอบรม นิเทศ 
องค์ความรู้เทคโนโ,ยีด้าน
จิตวิทยาคลินิก จัดท า
แผนการฝึกอบรม หลักูตร
การอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ 
ความสามารถของบุคลากร
องค์กรเครือข่ายได้รับ
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
และเป็นประโยชน์

3. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ที่เกี่ยวข้อง
ตามที่ได้รับความหมอบ
หมาย


