
ต ำแหน่งประเภท เชี่ยวชาญเฉพาะ  ชื่อต ำแหน่ง นักจิตวิทยา ระดับต ำแหน่ง ปฏิบัติการ – เชี่ยวชาญพิเศษ 

ก. หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 

ระดับปฏิบัติกำร ระดับช ำนำญกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ระดับเชี่ยวชำญ 

- ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำน 
ร ะ ดั บ ต้ น ที่ ต้ อ ง ใ ช้ ค ว า ม รู้
ความสามารถทางวิชาการในการ
ท างาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้าน
จิตวิทยา ภำยใต้กำรก ำกับ แนะน ำ 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย 
 

     - ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนที่ประสบกำรณ์ โดยใช้
ความรู้  ความสามารถ ความช านาญงาน ทักษะ และ
ประสบการณ์สู งในงานด้านจิตวิทยา ปฏิบัติงานที่ต้อง
ท าการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย 
เพื่อการปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน หรือแก้ไขปัญหาในงานที่
ความยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวาง และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่
ได้รับมอบหมาย หรือ 
 
    - ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำงำน  มีหน้าที่และความ
รับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงานด้านจิตวิทยาที่มี
ขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย และมีขั้นตอนการท างาน
ที่ยุ่งยากซับซ้อนค่อนข้างมาก โดยต้องก าหนดแนวทางการ
ท างานที่เหมาะสมกับสถานการณ์ ตลอดจนก ากับตรวจสอบ
ผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้งานที่รับผิดชอบส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

      -ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนที่ประสบกำรณ์ 
โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมช ำนำญงำน ทักษะ 
และประสบกำรณ์สูงมำกในงานดา้นจิตวิทยา ปฏิบตัิงาน
ทีต้่องท ำกำรศึกษำ ค้นคว้ำ ทดลอง วิเครำะห์ 
สังเครำะห์ หรือวิจัย  เพ่ือกำรปฏิบัติงำนหรือพัฒนำงำน 
ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหำในงำนที่ยุ่งยำกมำกและมี
ขอบเขตกว้ำงขวำง และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ไดร้ับ
มอบหมาย หรือ 
 
     -ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำงำน มีหน้าที่และความ
รับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงานท่ีมีขอบเขตเนื้อหา
ของงานหลากหลาย และมีขั้นตอนการท างานที่ยุ่งยาก
ซับซ้อนมากโดยใช้ความรู้ ความสามารถประสบการณ์ 
และความช านาญงานสู งมากในงานด้ านจิตวิทยา 
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาในงานที่ยุ่งยาก
ซับซ้อนมาก ตลอดจนก ากับและตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้งานที่รับผิดชอบส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

    - ปฏิบั ติ งำน ในฐำนะ ผู้ปฏิบั ติ ง ำนที่ มี ควำม
เชี่ ยวชำญ ในงานด้ านจิต วิ ทยา  โดยใช้ ควำม รู้ 
ควำมสำมำรถ ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูง 
ปฏิบัติงานเชิงพัฒนาระบบหรือมาตรฐานของงาน หรือ
งานพัฒนาทฤษฎี หลักการ ความรู้ใหม่ ปฏิบัติงานวิจัย
ด้านจิตวิทยา และน ามาประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ เพื่อให้
การด า เนินงานตามแผนงานโครงการส าเร็จตาม
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ ตลอดจนเสนอแนะและ
ประเมินผลแผนงานโครงการ และแก้ไขปัญหาในงานที่มี
ความยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวางมาก หรือถ่ายทอด
ความรู้เกี่ยวกับงาน ตลอดจนให้ค าปรึกษา แนะน า หรือ
ปรับปรุงผสมผสานเทคนิคระดับสูงระหว่างสาขาที่
เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
หรือ 
 
    - ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำหน่วยงำน มีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบในการควบคุม ก ากับหน่วยงานด้าน
จิตวิทยาที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมี
ขั้นตอนการท างานที่ยุ่ งยากซับซ้อนมากเป็นพิเศษ 
ตลอดจนก ากับ ตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้งานที่
รับผิดชอบส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และปฏิบัติหน้าที่อื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 



๒ 
 

 

ข. ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 

ระดับปฏิบัติกำร ระดับช ำนำญกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ระดับเชี่ยวชำญ 

๑. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
(๑) ตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยา ทดสอบ 

ปัญญา ทดสอบทางจิต สัมภาษณ์ และสังเกต
พฤติกรรมประกอบการทดสอบ สัมภาษณ์
ผู้ป่วยรับใหม่ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาของแพทย์ ให้บริการรักษาทางจิต
รายบุคคลในระดับต้น  หรือการรักษาทางจิต
แบบกลุ่มภายใต้การดูแลของนักจิตวิทยา
ระดับสูงขึ้นไป เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเข้าใจ 
ยอมรับปัญหาของตนเอง ปรับเปลี่ยนอารมณ์ 
ความคิด พฤติกรรม วิธีการ ปรับตัว หรือวิธี
แก้ปัญหาให้ เหมาะสม ติดตามผลความ
คืบหน้าเกี่ยวกับการรักษาและพฤติกรรมของ
ผู้ป่วยศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ
ช่วยเหลือผู้ป่วย เพื่อรายงานผู้บังคับบัญชา
และใช้ประกอบการวางแผนในดูแลรักษา
ผู้ป่วย 

(๒) บันทึก รวบรวมข้อมูล ช่วยศึกษา 
วิจัยทางเทคนิค ซึ่งได้แก่การวิจัยเกี่ยวกับ
อาการโรคจิต โรคประสาท หามาตรฐานการ
ทดสอบทางจิตวิทยาเพื่อใช้กับคนไทย เพื่อ
พัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านจิตวิทยา 
สุขภาพจิต 
    (๓) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น  

๑. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
(๑) ตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยา ทดสอบ 

ปัญหา ทดสอบทางจิตที่มีความยุ่งยาก สัมภาษณ์และ
สังเกตพฤติกรรม เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาของแพทย์ ให้บริการด้านการรักษาทางจิต
แบบรายบุคคลและแบบกลุ่ม ให้การปรึกษา แนะแนว 
ปรับพฤติกรรม ฟื้นฟูสภาวะทางจิตใจ สังคม อารมณ์ 
ส่งเสริมพัฒนาการในระดับยุ่งยากซับซ้อน เพื่อให้
กลุ่ม เป้าหมายข้าใจ ยอมรับปัญหาของตนเอง 
ปรับเปลี่ยนอารมณ์ ความคิด พฤติกรรม วิธีการ
ปรับตัว หรือวิธีแก้ปัญหาให้เหมาะสม ติดตามผล
ปฏิบัติ งานเกี่ ยวกับการวิจัยทางจิตวิทยา เพื่ อ
ประกอบการวางแผนและพัฒนางาน 

(๒) ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์  
สังเคราะห์ หรือวิจัยด้านจิตวิทยา จัดท าเอกสาร
วิชาการ คู่มือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ เผยแพร่
ผลงานทางด้านจิตวิทยา เพื่อพัฒนางานวิชาการ และ
พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน  

(๓) ให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ เช่น  
ฝึกอบรม เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ
และวิธีการของงานจิตวิทยา ให้ค าปรึกษาแนะน า 
ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ 
เพื่ อ ให้ ส ามารถปฏิบั ติ ง าน ได้ อย่ า งถู กต้ อง  มี

๑. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
(๑)  ปฏิบัติกำรด้ำนจิตวิทยาขั้นสูงท่ียุ่งยำก 

ซับซ้อน  ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติ งาน
จิตวิทยา เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 

(๒) ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์  
สังเคราะห์ หรือวิจัยที่ยุ่งยำกซับซ้อน พัฒนำ
เอกสำรวิชำกำร คู่มือเกี่ยวกับงำนในควำม
รับผิดชอบ และเผยแพร่ผลงานทางด้านจิตวิทยา 
เพ่ือก่อให้เกิดกำรพัฒนำงำนวิชำกำร เทคนิค
วิธีกำร  ก าหนดแนวทาง พัฒนำระบบและ
มำตรฐำนของงานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น หรือเพื่อหาวิธีการในการแก้ไขปัญหา
เกี่ยวกับงานด้านจิตวิทยา 

(๓) ให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ เช่น  
ฝึกอบรม และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการและวิธีการของงานในด้านจิตวิทยา ให้
ค าปรึกษา แนะน า ตอบปัญหาและช้ีแจงเรื่องต่าง 
ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าท่ี เพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เพื่อให้
ข้อมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณามาและ
ตัดสินใจ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 

(๔) ในฐำนะหัวหน้ำงำน นอกจากอาจ 
ปฏิบัติงานตามข้อ(๑)-(๓) ดังกล่าวข้างต้นแล้วต้อง

 ๑. ด้ำนกำรปฏิบัติ 
    (๑) ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้เช่ียวชาญด้านจิตวิทยา 
พัฒนาและประยุกต์ใช้ความรู้  ความสามารถ ความ
เช่ียวชาญ ประสบการณ์ วิธีการ และเทคนิคต่างๆ เพื่อ
พัฒนาระบบและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน  
    (๒) เป็นผู้คิดริเริ่มการด าเนินการวิจัยต่างๆ ในงาน
ด้านจิตวิทยา และเผยแพร่ผลงานที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่
หรือเทคนิควิธีการใหม่ที่ เป็นประโยชน์ต่องานด้าน
จิตวิทยา วางหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ วิจัย ประเมินผล 
รวมทั้งก าหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัติทางด้านจิตวิทยา 
เพื่อพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานจิตวิทยา 
เสนอความเห็นเกี่ยวกับปัญหาและหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่
มีความยุ่งยากมาก และมีขอบเขตกว้างขวางมากทางด้าน
จิตวิทยา ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการด้านจิตวิทยา
และด้านที่เกี่ยวข้อง เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับ
ลักษณะงานของหน่วยงาน เป็นที่ปรึกษาในโครงการวิจัย
ทางด้านจิตวิทยา เพื่อให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะใน
การด าเนินการ 
     (๓) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ฝึกอบรม ให้
การบริการและเผยแพร่ความรู้ทางด้านจิตวิทยา ตอบ
ปัญหาและช้ีแจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เข้า
ร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เป็น
ผู้แทนของสถาบันอุดมศึกษาหรือของรัฐบาลในการเข้า



๓ 
 

ระดับปฏิบัติกำร ระดับช ำนำญกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ระดับเชี่ยวชำญ 

ให้ค าปรึกษา ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่
ระดับรองลงมาและแก่นักศึกษาที่มาฝึก
ปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและช้ีแจงเรื่องต่างๆ 
เกี่ ย วกั บ งาน ในหน้ าที่  เ พื่ อ ให้ ส ามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพและ
ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นที่เกี่ยวข้อง  

ประสิทธิภาพ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ที่
ได้รับแต่งตั้ง เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการประกอบการ
พิจารณาและตัดสินใจและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง  

(๔) ในฐำนะหัวหน้ำงำน นอกจากอาจ 
ปฏิบัติงานตามข้อ (๑-(๓)  ดังกล่าวข้างต้นแล้วต้องท า
หน้าท่ีก าหนดแผนงาน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ 
ให้ค าปรึ กษา  แนะน า  ปรั บปรุ งแก้ ไ ขติ ดตาม
ประเมินผล และแก้ ไขปัญหาข้อขัดข้องในการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่
ก าหนด 

ท าหน้าที่ก าหนดนโยบายการปฏิบัติงานติดต่อ
ประสานงาน วางแผน มอบหมาย ส่งเสริม ก ากับ 
ควบคุม ดูแล และตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา 
แนะน า ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และ
แก้ ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติ งานใน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงาน
บรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 

ร่วมประชุมหรือเจรจาปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับงานด้าน
จิตวิทยา ท้ังในและต่างประเทศ เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการ
ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
      (๔)  ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจ
ปฏิบัติงานตามข้อ (๑)-(๓) ดังกล่าวข้างต้นแล้วต้องท า
หน้าที่ก าหนดนโยบายการปฏิบัติงาน ติดต่อประสานงาน 
วางแผน มอบหมาย ส่งเสริม ก ากับ ควบคุม ดูแล และ
ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา แนะน า ปรับปรุงแก้ไข ติดตาม
ประเมินผล และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุ
เป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 
 

๒. ด้ำนกำรวำงแผน 
- วำงแผนกำรท ำงำนที่รับผิดชอบ ร่วม 

วำงแผนกำรท ำงำนของหน่วยงำนหรือ
โครงกำร เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 

๒. ด้ำนกำรวำงแผน 
- ร่วมก ำหนดนโยบำยและแผนงำนของ 

หน่วยงำนที่สังกัด วางแผนหรือร่วมวางแผนการ
ท างานตามแผนหรือโครงการของหน่วยงาน แก้ไข
ปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุ
ตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 

๒. ด้ำนกำรวำงแผน 
- ร่วมก ำหนดนโยบำยและแผนงำน หรือ 

โครงกำรของหน่วยงำนที่สังกัด วางแผนหรือร่วม
วางแผนการท างานตำมนโยบำย แผนงำนหรือ
โครงการของหน่วยงาน แก้ ไขปัญหาในการ
ปฏิบัติงานและติดตามประเมินผลเพื่อให้บรรลตุาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 

๒. ด้ำนกำรวำงแผน 
- ร่วมก ำหนดนโยบำย และแผนงำน หรือ 

โครงกำรของหน่วยงำนที่สังกัด วางแผนหรือร่วมวาง
แผนการท างาน โดยเชื่อมโยงหรือบูรณำกำรแผนงำน 
โครงการ ในระดับกลยุทธ์ ของสถาบันอุดมศึกษา 
มอบหมายงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน ติดตามและ
ประเมินผล เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่
ก าหนด 
 

๓. ด้ำนกำรประสำนงำน 
      (๑) ประสานการท างานร่วมกันระหว่าง
ทีมงานหรือหน่วยงานท้ังภายในและภายนอก 
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่
ก าหนดไว ้

๓. ด้ำนกำรประสำนงำน 
(๑) ประสานการท างานร่วมกันโดยมีบทบาทใน 

การให้ความเห็นและค าแนะน าเบื้องต้นแก่สมาชิกใน
ทีมงาน หรือหน่วยงานอ่ืน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและ
ผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนดไว้ 

๓. ด้ำนกำรประสำนงำน 
     ( ๑ )  ป ร ะ ส า น ก า ร ท า ง า น ภ า ย ใ น
สถาบันอุดมศึกษา หรือองค์กรอื่น โดยมีบทบำท
ในกำรเจรจำ โน้มน้ำว เพื่อให้เกิดความร่วมมือ
และผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 

๓. ด้ำนกำรประสำนงำน 
   (๑) ประสานการท างานโครงการต่างๆ กับบุคคล 
หน่วยงาน หรือองค์กรอื่น โดยมีบทบำทในกำรจูงใจ โน้ม
น้ำว เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนด 
 



๔ 
 

ระดับปฏิบัติกำร ระดับช ำนำญกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ระดับเชี่ยวชำญ 

     (๒) ช้ีแจงและให้รายละเอียดเกี่ยวข้อมูล 
ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการ
ด าเนินงานตามทีไ่ดร้ับมอบหมาย 
 

(๒) ให้ข้อคิดเห็นหรือค าแนะน าเบื้องต้นแก่ 
สมาชิกในทีมงาน หรือบุคคล หรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือใน
การด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 

   (๒) ให้ข้อคิดเห็น และค าแนะน า แก่หน่วยงาน
ภายสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งที่ประชุมทั้งในและ
ต่างประเทศ เพื่อประโยชน์และเกิดความร่วมมือ
ในการด าเนินงานร่วมกัน 

  (๒) ให้ข้อคิดเห็นและค าแนะน าแก่หน่วยงานใน
สถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งที่ประชุมในและต่างประเทศ 
เพื่อเป็นประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการด าเนินงาน
ร่วมกัน 

๔. ด้ำนกำรบริกำร 
      (๑) ให้ค าปรึกษา แนะน าเบือ้งต้น 
เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ทางด้านจิตวิทยา 
รวมทั้งตอบปัญญาและช้ีแจงเรื่องต่างๆ 
เกี่ยวกับงานในหน้าท่ี เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับ
ทราบข้อมูลความรู้ตา่งๆ ที่เป็นประโยชน์ 
      (๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการ
ข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับจิตวิทยา เพื่อให้
บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 
นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการได้ทราบข้อมูล
และความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง
และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้
ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย 
แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ 
 

๔. ด้ำนกำรบริกำร 
  (๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า นิเทศ ฝึกอบรม ถ่ายทอด
ความรู้  ทางด้ านจิตวิทยา  แก่ผู้ ใต้บั งคับบัญชา 
นักศึ กษา  ผู้ รั บบริ การทั้ งภายในและภายนอก
หน่วยงาน รวมทั้งตอบปัญหาและช้ีแจงเรื่องต่าง ๆ 
เกี่ยวกับงานในหน้าท่ี เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และ
สามารถด าเนินงานได้อย่างถูกต้อง 
  (๒) พัฒนาข้อมูล จัดท าเอกสารวิชาการ สื่อเอกสาร
เผยแพร่ ให้บริการวิชาการด้านจิตวิทยา ที่ซับซ้อน 
เพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่สอดคล้อง และ
สนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน 

๔. ด้ำนกำรบริกำร 
  (๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า ถ่ายทอดความรู้ 
ทางด้านจิตวิทยาที่ยุ่งยำกซับซ้อนแก่ผู้ใช้บังคับ
บัญชา นักศึกษา ผู้ รับบริการทั้ งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน รวมทั้งตอบปัญหา และช้ีแจง
เรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่  เพ่ือพัฒนำ
ควำมรู้ เทคนิค และทักษะ ให้สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาและด าเนินงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
   (๒) ก ำหนดแนวทำงรูปแบบ วิธีกำรเผยแพร่ 
ประยุกต์เทคโนโลยีระดับสำกล เพื่อให้สอดคล้อง
สนับสนุนภำรกิจขององค์กร 
   (๓) จัดท ำฐำนข้อมูลระบบสำรสนเทศที่
เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ เพ่ือก่อให้เกิดกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนำองค์กร 
 

๔. ด้ำนกำรบริกำร 
  (๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า วินิจฉัย ช้ีแจง และตอบ
ปัญหาที่ส ำคัญหรือยุ่งยำกซับซ้อนมำก เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับจิตวิทยา  ให้บุคคลหรือหน่วยงำน
สำมำรถด ำเนินงำนได้ลุล่วงเป็นไปตามนโยบายและ
แผนงานที่ก าหนดไว้หรือเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน 
    (๒) เผยแพร่ ถ่ำยทอดควำมรู้ ทำงด้ำนจิตวิทยำ 
เพ่ือให้บุคคลทั่วไปได้รับความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องและ
เป็นประโยชน์ 
 

 
 
 
 
 
 
 



๕ 
 

ค. คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 

ระดับปฏิบัติกำร ระดับช ำนำญกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ระดับเชี่ยวชำญ 

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดงัต่อไปนี ้
๑. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนท่ี 
เทียบได้ไม่ต่ ากว่าน้ีในสาขาวิชาจิตวิทยาในทาง
ที่หน่วยงานต้นสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่
ความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
๒. ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนท่ี 
เทียบได้ไม่ต่ ากว่าน้ีในสาขาวิชาจิตวิทยาในทาง
ที่หน่วยงานต้นสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่
ความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
๓. ได้รับปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนท่ี 
เทียบได้ไม่ต่ ากว่าน้ีในสาขาวิชาจิตวิทยาในทาง
ที่หน่วยงานต้นสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่
ความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  
 
 
 

  ๑. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักจิตวิทยา 
ระดับปฏิบัติการ และ 
  ๒. เคยด ารงต าแหน่งประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ 
ระดับปฏิบัติการ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี 
    -ก าหนดเวลา ๖ ปี ให้ลดเป็น ๔ ปี ส าหรับผู้มี
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักจิตวิทยา ระดับ
ปฏิบัติการ ข้อ ๒ 
     -ก าหนดเวลา ๖ ปี ให้ลดเป็น ๒ ปี ส าหรับผู้มี
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักจิตวิทยาระดับ
ปฏิบัติการ ข้อ ๓ 
      หรือต าแหน่งประเภทอื่นตามหลักเกณฑ์และ
เงือ่นไขท่ี ก.พ.อ.ก าหนด  
      และ 
   ๓. ปฏิบัติงานด้านจิตวิทยา หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะ
งานท่ีปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

  ๑ .  มี คุ ณ ส ม บั ติ เ ฉ พ า ะ ส า ห รั บ ต า แ ห น่ ง
นักจิตวิทยา ระดับปฏิบัติการ และ 
  ๒. เคยด ารงต าแหน่งประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ 
ระดับช านาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี หรือ
ต าแหน่งประเภทอื่นตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่ 
ก.พ.อ.ก าหนด และ 
   ๓. ปฏิบัติ งานด้านจิตวิทยา หรืองานอื่นที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
และลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
 

๑. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักจิตวิทยา
ระดับปฏิบัติการ และ 
  ๒. เคยด ารงต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับ
ช านาญการพิเศษ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ
ต าแหน่งประเภทอื่นตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่ 
ก.พ.อ.ก าหนด และ 
  ๓. ปฏิบัติงานด้านจิตวิทยา หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
ซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะ
งานท่ีปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
 

 

ง. ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง 

ระดับปฏิบัติกำร ระดับช ำนำญกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ระดับเชี่ยวชำญ 

  - ค ว า ม รู้ ค ว ามส า ม า รถ  ทั กษ ะ  แล ะ
สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งให้เป็นไป
ตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 
 

  - ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่
จ า เป็ นส าห รั บต า แหน่ ง ให้ เ ป็ น ไ ปต ามที่ ส ภ า
สถาบันอุดมศึกษาก าหนด 
 

 - ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่
จ า เป็นส าหรับต าแหน่งให้ เป็นไปตามที่สภา
สถาบันอุดมศึกษาก าหนด 
 

 - ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็น
ส าหรับต าแหน่งให้เป็นไปตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษา
ก าหนด 
 

 

 



๖ 
 

ระดับเชี่ยวชำญพิเศษ 

หน้ำท่ีควำมรับผิชอบหลัก ลักษณะงำนที่ปฏิบัต ิ
คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ 

และสมรรถนะที่จ ำเป็นส ำหรับ
ต ำแหน่ง 

    -ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำน
ที่มีควำมเชี่ยวชำญพิเศษในงาน
ด้ า น จิ ต วิ ท ย า  โ ด ย ใ ช้ ค ว า ม รู้ 
ความสามารถ ความเช่ียวชาญ และ
ประสบการณ์สูงมาก ปฏิบัติงานเชิง
พัฒนาระบบหรือมาตรฐานของงาน
หรืองานพัฒนาทฤษฎี  หลักการ 
คว าม รู้ ใ หม่  ซึ่ ง ต้ อ งมี ก า ร วิ จั ย
เกี่ยวกับงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะ
ทาง และน ามาประยุกต์ใช้ในทาง
ปฏิบัติ  โดยต้องประยุกต์ทฤษฎี 
แนวความคิดใหม่เกี่ยวกับเนื้อหา
ของงาน เพื่อแก้ไขปัญหาในงานที่มี
ความยุ่ งยากมากและมีขอบเขต
กว้ างขวางมาก หรื อถ่ ายคว าม
ความรู้ เกี่ยวกับงาน ตลอดจนให้
ค าปรึกษา แนะน า หรือปรับปรุง
ผสมผสานเทคนนิคระดับสูงระหว่าง
สาขาที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่
อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

  ๑. ด้ำนปฏิบัติกำร 
    (๑) ปฏิบัติหน้าที่ ในฐานะผู้ เ ช่ียวชาญพิเศษด้านจิตวิทยา พัฒนาและประยุกต์ใช้ความรู้ 
ประสบการณ์ วิธีการ เทคนิคต่างๆ เสนอแนะรูปแบบและเทคนิคเกี่ยวกับงานจิตวิทยาที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ เพ่ือพัฒนางานวิชาการ พัฒนาระบบและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 
    (๒) ส่งเสริม ก ากับ ควบคุม ดูแล และตรวจสอบ โครงการวิจัยด้านจิตวิทยาให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล เพื่อบรรลุภารกิจ เป้าหมายตามนโยบายในภาพรวมของหน่วยงาน 
    (๓) เป็นผู้คิดริเริ่มและวางแผนด าเนินการวิจัยต่างๆ และเผยแพร่ผลงานที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่
หรือเทคนิควิธีการใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่องานจิตวิทยาเป็นอย่างมาก วางหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ 
วิจัย ประเมินผล รวมทั้งก าหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัติทางด้านจิตวิทยา ศึกษา วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และวิจัย เพื่อพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานจิตวิทยา หรือพัฒนาเสนอ
ความเห็นเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ และแนวทางการแก้ไขปัญหาที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะด้านที่มีความ
ยุ่งยากซับซ้อนมากและมีขอบเขตกว้างขวางมาก ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการด้านจิตวิทยา และ
ด้านที่เกี่ยวข้อง เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะงานของหน่วยงาน เป็นที่ปรึกษาใน
โครงการวิจัยที่ส าคัญทางด้านจิตวิทยา เพื่อให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะในการด าเนินการ 
      (๔) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ฝึกอบรม และเผยแพร่ความรู้ทางด้านจิตวิทยาใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ ประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อให้ค าปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านจิตวิทยาให้กับหน่วยงานต่างๆ ตอบปัญหาและช้ีแจงเรื่องต่างๆทางด้านจิตวิทยา 
แก่หน่วยงานท่ีสังกัดและหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อถ่ายความรู้ความเชี่ยวชาญ และพัฒนาบุคลากร
ทางด้านจิตวิทยา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆตามที่ได้รับแต่งตั้ง เป็นผู้แทนของกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษาหรือของรัฐบาลในการเข้าร่วมประชุมหรือเจรจาปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับงานจิตวิทยา
ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ และปฏิบัติหน้าที่
อื่นที่เกี่ยวข้อง 

๑. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
นักจิตวิทยา ระดับปฏิบัติการ และ 

๒. เคยด ารงต าแหน่งประเภทเช่ียวชาญ
เฉพาะ ระดับเช่ียวชาญ มาแล้วไม่
น้อยกว่า ๒ ปี หรือต าแหน่งประเภท
อื่นตามหลัก เกณฑ์และเ ง่ือนไขที่ 
ก.พ.อ. ก าหนด และ  

๓. ปฏิบัติงานด้านจิตวิทยาหรืองานอื่นที่
เกี่ยวข้องซึ่ งเหมาะสมกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบั ติ 
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

     -ค ว า ม รู้ ค ว า ม ส า ม า ร ถ 
ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็น
ส าหรับต าแหน่งให้เป็นไปตามที่
สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 

 



๗ 
 

ระดับเชี่ยวชำญพิเศษ (ต่อ) 

หน้ำท่ีควำมรับผิชอบหลัก ลักษณะงำนที่ปฏิบัต ิ คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับ
ต ำแหน่ง 

ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และ
สมรรถนะทีจ่ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง 

   ๒. ด้ำนกำรวำงแผน 
  ร่วมก าหนดนโยบาย และแผนงาน หรือ โครงการของหน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้บรรลุ

ตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด เป็นผู้แทนของกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาหรือของรัฐบาลในการเข้า
ร่วมประชุมก าหนดนโยบาย หรือ โครงการทางด้านจิตวิทยา เพื่อให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาและ
ตัดสินใจ 

 
๓. ด้ำนกำรประสำนงำน 

(๑) ประสานการท างานโครงการต่างๆกับบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอื่น โดยมีบทบาทในการ 
จูงใจ โน้มน้าว เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนด 

(๒) ให้ข้อคิดเห็น และค าแนะน าแก่หน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งที่ประชุมทั้งในและ 
ต่างประเทศ เพ่ือเป็นประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการด าเนินงานร่วมกัน 
 

๔. ด้ำนกำรบริกำร 
(๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า วินิจฉัย ช้ีแจง และตอบปัญหาที่ส าคัญหรือยุ่งยากซับซ้อนมากเป็นพิเศษ  

ทางด้านจิตวิทยาในระดับชาติหรือนานาชาติ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้
อย่างกว้างขวาง 

(๒) เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ด้านจิตวิทยา เพื่อให้บุคคลหรือหน่วยงานได้รับความรู้ความเข้าใจ 
ที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ 
 

  

 

 


