54

มาตรฐานกําหนดตําแหนง
สายงาน

จิตวิทยา

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบตั ิงานจิตวิทยา ซึ่งมีลักษณะงานทีป่ ฏิบัตเิ กี่ยวกับการทดสอบ
ปญญาของคนไข เด็ก และเยาวชน ทดสอบทางจิตเพือ่ เปนประโยชนในการวินิจฉัยและรักษาโรคของแพทย
และเพื่อประโยชนในการดําเนินกระบวนการพิจารณาของศาล และหมายความรวมถึงตําแหนงที่ปฏิบตั ิงานทาง
จิตวิทยาคลีนคิ ซึ่งไดแกตําแหนงที่ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการใหบริการตรวจ วินิจฉัย และรักษาคนไขทางจิตเวช
และผูมีปญหาสุขภาพจิต รับผิดชอบงานดานปองกันและสงเสริมสุขภาพจิต งานดานศึกษาวิจัย ทางคลีนิค
ตลอดจนการใหคําปรึกษาทางวิชาการดานจิตวิทยาและสุขภาพจิตแกหนวยงานตาง ๆ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่
เกี่ยวของ ซึ่งตําแหนงตาง ๆ เหลานี้มีลักษณะที่จําเปนตองใชผูมีความรูความชํานาญในวิชาการจิตวิทยา
ชื่อและระดับของตําแหนง
ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ คือ
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ชื่อตําแหนง

นักจิตวิทยา 3

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานจิตวิทยาที่ยากพอสมควร โดยมีคูมือ หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคําสั่งอยางกวางๆ และอยู
ภายใตการกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับงานจิตวิทยา โดยปฏิบัตหิ นาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
เชน ทดสอบปญญา ทดสอบทางจิต สัมภาษณ และสังเกตพฤติกรรมประกอบการทดสอบ สัมภาษณคนไขรบั
ใหม ติดตามผลซึ่งไดแกการเยี่ยมโรงเรียนหรือบานเพื่อศึกษาหาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการชวยเหลือคนไข
และเพื่อประโยชนในการศึกษาและฝกอบรมของเด็กและเยาวชน หรือใชวิธตี ิดตามทางจดหมายและโทรศัพท
เพื่อทราบผลคืบหนาเกี่ยวกับการรักษา และพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน ตลอดจนเปนผูชวยนักจิตวิทยา
ระดับสูงขึ้นไปในการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการศึกษาวิจัย และปฏิบตั ิหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับปริญญาตรี หรือเทียบไดไมตา่ํ กวานี้
ความรูความสามารถที่ตอ งการ
1. มีความรูความสามารถในงานจิตวิทยาทัว่ ไปอยางเหมาะสมแกการปฏิบตั ิงานในหนาที่
2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายวา
ดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอื่นทีใ่ ชในการปฏิบตั ิงานในหนาที่
3. มีความรูทั่วไปเกีย่ วกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจ และ สังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ของประเทศไทย
4. มีความรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัตงิ านในหนาที่
5. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการขอมูล วิเคราะหปญ
 หาและสรุปเหตุผล
6. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานจิตวิทยาที่ยาก โดยมีคูมือ หรือแนวปฏิบัติ หรือคําสั่งอยางกวางๆ และอยูภายใตการกํากับ
ตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏิบตั ิหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากเกี่ยวกับงานจิตวิทยา โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน
ตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยา ทดสอบปญญา ทดสอบ ทางจิต สัมภาษณและสังเกตพฤติกรรม ตลอดจนติดตามผล
หรือปฏิบัติงานทางวิชาการดานจิตวิทยาเชนเดียวกับตําแหนงนักจิตวิทยาทัว่ ไป ศึกษาวิจัยทางเทคนิค ซึ่ง
ไดแกการวิจัยเกี่ยวกับอาการโรคจิต โรคประสาท หามาตรฐานการทดสอบทางจิตวิทยาเพื่อใชกบั คนไทย
ใหบริการรักษาทางจิตรายบุคคลในระดับตื้น หรือการรักษาทางจิตแบบกลุมภายใตการดูแลของ นักจิตวิทยา
ระดับสูงขึ้นไป ใหบริการจิตเวชชุมชน โดยปฏิบัติงานในดานการปองกัน คือใหความรูคําปรึกษาแกนิสิต
นักศึกษา เปนวิทยากรในการบรรยายและสัมมนา ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับ
รองลงมาและแกนักศึกษาทีม่ าฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรือ่ งตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ และปฏิบัติ
หนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักจิตวิทยา 3 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3 หรือเทียบเทา
มาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตั ิราชการเกี่ยวกับงานจิตวิทยา หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอย
กวา 1 ป หรือ
2. ไดรับปริญญาโท หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้
ความรูความสามารถที่ตอ งการ
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักจิตวิทยา 3 แลวจะตอง
1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของหนวยงานที่สังกัด
2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการ
แกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานจิตวิทยาที่คอนขางยากมาก โดยใชความคิดริเริ่มบาง มีคูมือแนวทางปฏิบตั ิ หรือคําสั่งในบาง
กรณีและอยูภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏิบัติหนาที่อนื่ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากเกี่ยวกับงานจิตวิทยา โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
เชน ตรวจวินจิ ฉัยทางจิตวิทยา ทดสอบปญญา ทดสอบทางจิต สัมภาษณและสังเกตพฤติกรรม ตลอดจน
ติดตามผล หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใหบริการดานการรักษาทางจิตแบบรายบุคคลและแบบกลุมในระดับที่
ตองใชความรูความชํานาญ ใหคําแนะนําปรึกษาในการปฏิบัติงานแกนักจิตวิทยาระดับรองลงไปทั้งภายในและ
ภายนอกหนวยงานและ ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห โครงการทางจิตวิทยาตามที่ไดรับมอบหมาย ศึกษา
คนควา ทดลอง วิเคราะหหรือสังเคราะหงานดานจิตวิทยา เปนตน เผยแพรผลงานทางดานจิตวิทยา ฝกอบรม
และใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบัติงาน
ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ และปฏิบัตหิ นาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักจิตวิทยา 3 หรือนักจิตวิทยา 4 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 4
หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตั ิราชการเกี่ยวกับงานจิตวิทยา หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักจิตวิทยา 3 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 3 หรือ
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานจิตวิทยา หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลว
ไมนอยกวา 1 ป
3. ไดรับปริญญาเอกหรือเทียบไมต่ํากวานี้
ความรูความสามารถที่ตอ งการ
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักจิตวิทยา 4 แลวจะตอง
1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล
2. มีความรูทั่วไปเกีย่ วกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานจิตวิทยาที่ยากมาก โดยตองใชความคิดริเริ่มในงานที่มีแนวปฏิบัตินอยมาก และอยูภายใต
การกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏิบตั หิ นาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผูช ํานาญการในงานจิตวิทยา โดยงานที่ปฏิบัตติ องใชความรู ความสามารถ และความ
ชํานาญงานประสบการณสงู ตองคิดริเริ่มกําหนดแนวทางการทํางาน แกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบใหสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค และปฏิบตั ิหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานจิตวิทยา
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยา ทดสอบปญญา ทดสอบ
ทางจิต สัมภาษณและสังเกตพฤติกรรม ติดตามผลปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิจัยทางจิตวิทยา ใหคาํ ปรึกษา
แนะนําและแกปญหาขอขัดของตางๆ ในการศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะหและวิจัย ในโครงการวิจัยทาง
จิตวิทยาตาง ๆ ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะหหรือสังเคราะห หรือวิจัยงานทางดานจิตวิทยา เปนตน
เผยแพรผลงานทางดานจิตวิทยา ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการเกี่ยวกับงานจิตวิทยา
จัดทําเอกสารวิชาการ คูมือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ ฝกอบรม และใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงาน
แกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงาน
ในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตาง ๆ ตามทีไ่ ดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและ
แผนงานของสวนหนวยงานที่สังกัด และปฏิบัติหนาทีอ่ ื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักจิตวิทยา 3 หรือนักจิตวิทยา 4 หรือนักจิตวิทยา 5 และไดดํารง
ตําแหนงในระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานจิตวิทยา หรือ
งานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักจิตวิทยา 3 หรือนักจิตวิทยา 4 หรือนักจิตวิทยา 5 และไดดํารง
ตําแหนงไมตา่ํ กวาระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตั ิราชการเกี่ยวกับงาน
จิตวิทยา หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตอ งการ
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักจิตวิทยา 5 แลวจะตองมีความสามารถในการริเริ่ม
ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน หรือมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณ
ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548
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ชื่อตําแหนง

นักจิตวิทยา 7

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ควบคุมการปฏิบัติงานจิตวิทยาที่มีขอบเขตเนื้อหาของงาน
หลากหลายและมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนคอนขางมาก โดยตองกําหนดแนวทางการทํางานที่
เหมาะสมกับสถานการณ กํากับ ตรวจสอบผูปฏิบตั ิงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และ
ปฏิบัติหนาทีอ่ ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผูช ํานาญการในงานจิตวิทยาโดยงานที่ปฏิบัตติ องใชความรู ความสามารถ
ความชํานาญงานและประสบการณสูงมาก โดยตองคิดริเริ่มปรับเปลีย่ นแนวทางใหเหมาะสมสอดคลองกับ
สถานการณทเี่ กิดขึ้นใหม ๆ และแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบใหสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบตั ิหนาทีอ่ ื่น
ตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานจิตวิทยาสูงมาก
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานตรวจ วินิจฉัยทางจิตวิทยา โดยการทดสอบ
ทางจิตที่มีความยุงยาก สัมภาษณและสังเกตพฤติกรรมเพื่อใชเปนขอมูลประกอบพิจารณาของแพทย ใหบริการ
ดานการรักษาทางจิตแบบรายบุคคลและแบบกลุมในกรณีที่ตองใชความคิดวิธีการที่ยุงยากซับซอน ปฏิบัติ
งานวิจัยเพื่อพัฒนาแนวทางวิธีการในงานดานจิตวิทยา ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะหหรือสังเคราะห หรือ
วิจัยเพื่อกําหนดลักษณะและมาตรฐานในการปฏิบัติงานดานจิตวิทยา ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและ
ดําเนินการเกี่ยวกับงานดานจิตวิทยา ศึกษา คนควา หาวิธีการในการแกไขปญหาเกี่ยวกับงานดานจิตวิทยา
เปนตน พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ เขารวมประชุมและชี้แจงรายละเอียดตอ
คณะกรรมการต า งๆ ฝ ก อบรมเผยแพร ค วามรู ค วามเข า ใจเกี่ ย วกั บ หลั ก การและวิ ธี ก ารของงานในความ
รั บ ผิ ด ชอบ ให คํ า ปรึ ก ษาแนะนํ า ตอบป ญ หาและชี้ แ จงเรื่ อ งต า งๆ เกี่ ย วกั บ งานในหน า ที่ เข า ร ว มประชุ ม
คณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่
สังกัด และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัตงิ านดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่กําหนดแผนงาน
มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกไขปญหา
ขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักจิตวิทยา 3 หรือนักจิตวิทยา 4 หรือนักจิตวิทยา 5
และไดดํารงตําแหนงในระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงาน
จิตวิทยา หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
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2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักจิตวิทยา 3 หรือนักจิตวิทยา 4 หรือนักจิตวิทยา 5
และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตั ิราชการเกี่ยวกับ
งานจิตวิทยา หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตอ งการ
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักจิตวิทยา 6 แลวจะตองมีความสามารถในการบริหารและ
จัดระบบงาน หรือความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณสูงมากตลอดจนมีความรูความเขาใจในนโยบาย
การบริหารงานของรัฐบาล ปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548
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ชื่อตําแหนง

นักจิตวิทยา 8

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ซึ่งมีหนาที่และความรับผิดชอบในการควบคุม กํากับหนวยงาน
ดานจิตวิทยาที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย และมีขั้นตอนการทํางานยุงยากซับซอนมาก โดยตอง
ปรับเปลี่ยนแนวทางการทํางานใหเหมาะสมกับสถานการณใหม แกไขปญหาในงาน ตลอดจนกํากับ
ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัตหิ นาที่อื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผูช ํานาญการในงานจิตวิทยาโดยงานที่ปฏิบัตติ องใชความรู ความสามารถ
ความชํานาญงาน และประสบการณสูงมากเปนพิเศษ โดยตองคิดริเริ่มพัฒนาแนวทางใหเหมาะสมเพื่อหา
วิธีการใหมๆมาใชในการปฏิบัติงานตลอดจนแกไขปญหาและตัดสินใจงานที่รับผิดชอบใหสําเร็จตาม
วัตถุประสงค และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานจิตวิทยาสูงมาก
เปนพิเศษ โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยที่กอใหเกิดการพัฒนา
เทคนิควิธีการในงานดานจิตวิทยาใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะหหรือ
สังเคราะห หรือวิจัยเพื่อใหขอเสนอแนะในการกําหนดลักษณะและมาตรฐานในการปฏิบัติงานจิตวิทยา ควบคุม
ตรวจสอบการปฏิบัติงานจิตวิทยาใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด ทําความเห็น สรุปรายงาน ใหคําปรึกษา
เสนอแนะการดําเนินการเกี่ ยวกั บงานจิต วิทยา ศึ กษา คนควา หาวิธีการในการแกไขปญหาเกี่ ยวกับงาน
จิ ต วิ ท ยา เปนต น พั ฒนาเอกสารวิ ช าการ คู มือ เกี่ย วกั บ งานในความรั บ ผิ ดชอบ เข ารว มประชุ ม และชี้ แ จง
รายละเอียดตอคณะกรรมการตางๆ ฝกอบรมเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงาน
ในความรับผิดชอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุม
คณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่
สังกัด และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัตงิ านดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่กําหนดนโยบาย
การปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข
ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักจิตวิทยา 3 หรือนักจิตวิทยา 4 หรือนักจิตวิทยา 5 และไดดํารง
ตําแหนงในระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานจิตวิทยา หรือ
งานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
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2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักจิตวิทยา 3 หรือนักจิตวิทยา 4 หรือนักจิตวิทยา 5 และไดดํารง
ตําแหนงไมตา่ํ กวาระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 3 ป โดยจะตองปฏิบตั ิราชการเกี่ยวกับงาน
จิตวิทยา หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตอ งการ
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักจิตวิทยา 7 แลว จะตองมีความชํานาญงานในหนาที่
และมีประสบการณสูงมากเปนพิเศษ

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548
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ชื่อตําแหนง

นักจิตวิทยา 9

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ซึ่งมีหนาที่และความรับผิดชอบในการควบคุม กํากับหนวยงาน
ดานจิตวิทยาที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนมากเปนพิเศษ
ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาที่อื่น
ตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัตงิ านในฐานะผูเ ชี่ยวชาญในงานจิตวิทยา โดยงานที่ปฏิบตั ิตองใชความรู ความสามารถ
ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูง และมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับโดยตองคิดริเริ่ม
ยกเลิก หรือกําหนดขั้นตอน และตัดสินใจเกี่ยวกับทรัพยากรที่จะนํามาใชเพื่อใหการดําเนินงานตามแผนงาน
โครงการสําเร็จตามเปาหมายและวัตถุประสงค ตลอดจนเสนอแนะและประเมินผลแผนงานโครงการ และปฏิบตั ิ
หนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานทีต่ อ งใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงทางดานจิตวิทยาโดย
ปฏิบัติหนาทีอ่ ยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ริเริ่มการดําเนินงานวิจัยตางๆ ในงานจิตวิทยา ปฏิบตั ิ
งานวิจัยที่กอใหเกิดความรูใหมหรือเทคนิควิธีการใหมที่เปนประโยชนตองานจิตวิทยา ศึกษา วิเคราะห
สังเคราะหและวิจัยเพื่อวางหลักเกณฑในการวิเคราะห วิจยั ประเมินผลรวมทั้งกําหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัติ
ทางดานจิตวิทยา ศึกษา วิเคราะห สังเคราะห และวิจยั เพื่อพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานจิตวิทยา
ศึกษา วิเคราะห หรือวิจัยเพื่อเสนอความเห็นเกี่ยวกับปญหาที่มีความยุงยากมากและมีขอบเขตกวางขวางมาก
ทางดานจิตวิทยา และแนวทางแกไขปญหา ติดตามความกาวหนาทางวิชาการดานจิตวิทยาและในดานที่
เกี่ยวของ และนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงานของหนวยงาน เปนที่ปรึกษาในโครงการวิจัย
ทางดานจิตวิทยา เปนตน ใหการบริการและเผยแพรความรูทางดานจิตวิทยา ตอบปญหาและชีแ้ จงเรื่องตางๆ
เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนด
นโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด เปนผูแทนของมหาวิทยาลัย/สถาบันหรือรัฐบาลในการเขารวม
ประชุมหรือเจรจาปญหาตางๆเกี่ยวกับงานจิตวิทยาทั้งในและตางประเทศ และปฏิบัติหนาที่อนื่ ที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดนโยบายการ
ปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข
ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักจิตวิทยา 3 หรือนักจิตวิทยา 4 หรือนักจิตวิทยา 5 และไดดํารง
ตําแหนงในระดับ 8 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานจิตวิทยา หรือ
งานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักจิตวิทยา 3 หรือนักจิตวิทยา 4 หรือนักจิตวิทยา 5 และได
ดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงาน
จิตวิทยาหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักจิตวิทยา 8 แลว
1.ในฐานะผูเชี่ยวชาญจะตองมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณสูง โดยมีผลงานที่แสดงความเปน
ผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับ และมีความสามารถในการใหคําปรึกษาแนะนําดานงานจิตวิทยาแกหนวยงานที่สังกัด
และสวนราชการที่เกี่ยวของ
2. ในฐานะหัวหนาหนวยงานจะตองมีความรูและประสบการณเปนพิเศษ และมีความสามารถในการ
ใหปรึกษาแนะนําดานงานจิตวิทยาแกหนวยงานที่สังกัดและสวนราชการที่เกี่ยวของ
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