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ชื่อตำแหน่งในสายงานและระดับตำแหน่ง :
- นักจิตวิทยา
ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
ชื่อสายงาน : จิตวิทยา
- นักจิตวิทยา
ระดับเชี่ยวชาญ
- นักจิตวิทยา
ระดับชำนาญการพิเศษ
ชื่อตำแหน่ง : นักจิตวิทยา
- นักจิตวิทยา
ระดับชำนาญการ
- นักจิตวิทยา
ระดับปฏิบัติการ
ลักษณะงานโดยทั่วไป : สายงานนีค้ ลุมถึงตำแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัตงิ านจิตวิทยา ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการทดสอบปัญญาของผู้ป่วย เด็ก และเยาวชน ทดสอบจิตวิทยาเพื่อเป็นประโยชน์
ในการวินิจฉัยและรักษาโรคของแพทย์ และเพื่อประโยชน์ในการดำเนินกระบวนการพิจารณาของศาล และหมายความรวมถึงตำแหน่งทีป่ ฏิบัติงานทางจิตวิทยาคลินิก ซึ่งได้แก่ ตำแหน่งที่ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการให้บริการตรวจวินิจฉัย และรักษาผู้ป่วยทางจิตเวช และผู้มีปัญหาสุขภาพจิต รับผิดชอบงานด้านป้องกันและส่งเสริมสุขภาพจิต ด้านศึกษาวิจัยทางคลินิก ตลอดจนการให้คำปรึกษาทาง
วิชาการด้านจิตวิทยาและสุขภาพจิตแก่หน่วยงานต่างๆ และปฏิบัตหิ น้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งตำแหน่งต่างๆ เหล่านีม้ ีลักษณะที่จำเป็นต้องใช้ผู้มีความชำนาญในวิชาจิตวิทยา
ประเภทตำแหน่ง : กลุ่มอำนวยการ

ระดับปฏิบัติการ
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
- ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน
ระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความ
สามารถทางวิชาการในการ
ทำงาน
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้าน
จิตวิทยา ภายใต้การกำกับ
แนะนำ ตรวจสอบ และ
- ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย

หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตำแหน่ง
ระดับชำนาญการ
ระดับชำนาญการพิเศษ
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
- ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบตั ิงาน
- ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบตั ิงานที่มี
ที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้
ประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ความ
ความสามารถ ความชำนาญงาน
สามารถ ความชำนาญงาน ทักษะ
ทักษะ และประสบการณ์สูงใน
และประสบการณ์สูงมากในงานด้าน
งานด้านจิตวิทยา
จิตวิทยา
- ปฏิบัติงานที่ต้องทำการศึกษา ค้นคว้า - ปฏิบัติงานที่ต้องทำการศึกษา ค้นคว้า
วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อ
ทดลอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย
การปฏิบัติงานหรือพัฒนางานหรือ
เพื่อการปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน ต้อง
แก้ไขปัญหาในงานที่มีความยุ่งยาก
ตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาในงานที่
และมีขอบเขตกว้างขวาง และปฏิบัติ
ยุ่งยากมากและมีขอบเขตกว้างขวาง
งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
- ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน มีหน้าที่
มอบหมาย หรือ
หน้า 1

ระดับเชี่ยวชาญ
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
- ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบตั ิงาน
ที่มีความเชี่ยวชาญในงานด้าน
จิตวิทยา โดยใช้ความรู้
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์สูง
- ปฏิบัติงานเชิงพัฒนาระบบหรือ
มาตรฐานของงาน หรืองาน
พัฒนาทฤษฎี หลักการ ความรู้
ใหม่
- ปฏิบัติงานวิจัยด้านจิตวิทยา
และนำมาประยุกต์ใช้ในทาง
ปฏิบัติ เพื่อให้การดำเนินงาน

ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
- ปฏิบัติงานในฐานผู้ปฏิบัติงานทีม่ ี
ความเชี่ยวชาญพิเศษในงานด้าน
จิตวิทยา โดยใช้ความรู้ความสามารถ
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์
สูงมาก
- ปฏิบัติงานเชิงพัฒนาระบบหรือ
มาตรฐานของงานหรืองานพัฒนา
ทฤษฎี หลักการ ความรู้ใหม่
ซึ่งต้องมีการวิจัยเกี่ยวกับงาน
เฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง และ
นำมาประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ
โดยต้องประยุกต์ทฤษฏีแนวความคิด

ระดับปฏิบัติการ

หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตำแหน่ง
ระดับชำนาญการ
ระดับชำนาญการพิเศษ
ระดับเชี่ยวชาญ
ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
และความรับผิดชอบในการควบคุมการ - ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน มี
ตามแผนงานโครงการสำเร็จ
ใหม่เกี่ยวกับเนื้อหาของงาน เพื่อ
ปฏิบัติงานด้านจิตวิทยา ที่มขี อบเขต
หน้าที่และความรับผิดชอบในการ
ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์
แก้ไขปัญหาในงานที่มีความยุ่งยาก
เนื้อหาของงานหลากหลาย และมี
ควบคุมการปฏิบัติงานที่มีขอบเขต
ตลอดจนเสนอแนะและประเมิน มากและมีขอบเขตกว้างขวางมาก
ขั้นตอนการทำงานที่ยุ่งยากซับซ้อน
เนื้อหาของงานหลากหลาย และมี
ผลแผนงานโครงการ และแก้ไข
หรือถ่ายทอดความรู้เกีย่ วกับงาน
ค่อนข้างมาก โดยต้องกำหนด
ขั้นตอนการทำงานที่ยุ่งยากซับซ้อน
ปัญหาในงานที่มีความยุ่งยาก
ตลอดจนให้คำปรึกษา แนะนำ
แนวทางการทำงานที่เหมาะสมกับ
มาก โดยใช้ความรู้ความสามารถ
และมีขอบเขตกว้างขวางมาก
หรือปรับปรุงผสมผสานเทคนิค
สถานการณ์ตลอดจนกำกับตรวจสอบ
ประสบการณ์ และความชำนาญงาน
หรือถ่ายทอดความรู้เกีย่ วกับ
ระดับสูงระหว่างสาขาที่เกีย่ วข้อง
ผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้งานที่รับผิดชอบ
สูงมากในงานด้านจิตวิทยา
งาน ตลอดจนให้คำปรึกษา
และ
สำเร็จตามวัตถุประสงค์ และ
- ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไข
แนะนำ หรือปรับปรุงผสมผสาน - ปฏิบัติหน้าที่อนื่ ตามทีไ่ ด้รับ
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามทีไ่ ด้รับมอบหมาย
ปัญหาในงานที่ยุ่งยากซับซ้อนมาก
เทคนิคระดับสูงระหว่างสาขาที่
มอบหมาย
ตลอดจนกำกับและตรวจสอบการ
เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่น
ปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้
ตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
งานที่รับผิดชอบสำเร็จตามวัตถุประสงค์ - ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้า
และ
หน่วยงานมีหน้าที่และความ
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามทีไ่ ด้รับมอบหมาย
รับผิดชอบในการควบคุมกำกับ
หน่วยงานด้านจิตวิทยาที่มี
ขอบเขตเนื้อหาของงานหลาก
หลาย และมีขั้นตอนการทำงาน
ที่ยุ่งยากซับซ้อนมากเป็นพิเศษ
ตลอดจนกำกับ ตรวจสอบ
ผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้งานที่รับ
ผิดชอบ สำเร็จตามวัตถุประสงค์
และ
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามทีไ่ ด้รับ
มอบหมาย

หน้า 2

หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตำแหน่ง
ระดับชำนาญการพิเศษ
ระดับเชี่ยวชาญ
ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
ด้านปฏิบัติการ
ด้านปฏิบัติการ
ด้านปฏิบัติการ
๑. ปฏิบัติงานด้านจิตวิทยาขั้นสูงที่
๑. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้เชี่ยวชาญ 1. ปฏิบัตหิ น้าที่ในฐานะผูเ้ ชี่ยวชาญ
ยุ่งยากซับซ้อน เพื่อให้ผู้รับบริการได้
ด้านจิตวิทยา พัฒนาและประยุกต์
พิเศษด้านจิตวิทยา พัฒนา และ
รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสม
ใช้ความรูค้ วามสามารถ ความ
ประยุกต์ใช้ความรูป้ ระสบการณ์
ควบคุมตรวจสอบการปฏิบตั ิงาน
เชี่ยวชาญประสบการณ์ วิธีการ
วิธีการเทคนิคต่างๆ เสนอแนะ
จิตวิทยา เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน และเทคนิคต่างๆ เพื่อพัฒนา
รูปแบบและเทคนิคเกีย่ วกับงาน
ที่กำหนด
ระบบและมาตรฐานในการ
จิตวิทยาทีเ่ หมาะสมและสอดคล้อง
ปฏิบัติงาน
กับการพัฒนาประเทศ เพื่อพัฒนา
งานวิชาการ พัฒนาระบบและ
มาตรฐานในการปฏิบตั ิงาน

ระดับปฏิบัติการ
ระดับชำนาญการ
ด้านปฏิบัติการ
ด้านปฏิบัติการ
1. ตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยา
1. ตรวจวินจิ ฉัยทางจิตวิทยา ทดสอบ
ทดสอบปัญญา ทดสอบทางจิต
ปัญญา ทดสอบทางจิตที่มีความยุ่งยาก
สัมภาษณ์ และสังเกตพฤติกรรม
สัมภาษณ์และสังเกตพฤติกรรม เพื่อใช้
ประกอบการทดสอบ สัมภาษณ์
เป็นข้อมูลประกอบพิจารณาของแพทย์
ผู้ป่วยรับใหม่ เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ให้บริการด้านการรักษาทางจิตแบบ
ประกอบการพิจารณาของ
รายบุคคลและแบบกลุ่ม ให้การปรึกษา
แพทย์ ให้บริการรักษาทาง
แนะแนว ปรับพฤติกรรม ฟื้นฟูสภาวะ
จิตรายบุคคลในระดับตื้น หรือ
ทางจิตใจ สังคม อารมณ์ ส่งเสริม
การรักษาทางจิตแบบกลุ่ม
พัฒนาการ ในระดับยุ่งยากซับซ้อน
ภายใต้การดูแลของนักจิตวิทยา
เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเข้าใจ ยอมรับ
ระดับสูงขึ้น ไป เพื่อให้กลุ่ม
ปัญหาของตนเอง ปรับเปลี่ยนอารมณ์
เป้าหมายเข้าใจ ยอมรับปัญหา
ความคิด พฤติกรรม วิธีการปรับตัว
ของตนเอง ปรับเปลี่ยนอารมณ์
หรือ วิธีแก้ปัญหาให้เหมาะสม ติดตาม
ความคิด พฤติกรรม วิธีการ
ผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิจัยทาง
ปรับตัว หรือวิธีแก้ปัญหาให้
จิตวิทยา เพื่อประกอบการวางแผน
เหมาะสม ติดตามผลความ
และพัฒนางาน
คืบหน้าเกี่ยวกับการรักษาและ 2. ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์
2. ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์
2. เป็นผูค้ ิดริเริ่มการดำเนินการ
2. ส่งเสริม กำกับ ควบคุม ดูแลและ
พฤติกรรมของผู้ป่วย ศึกษา
สังเคราะห์ หรือวิจยั ด้านจิตวิทยา
สังเคราะห์ หรือวิจยั ที่ยุ่งยาก
วิจัยต่างๆในงานด้านจิตวิทยา
ตรวจสอบ โครงการวิจัยด้าน
หาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ
จัดทำเอกสารวิชาการ คู่มือเกีย่ วกับ
ซับซ้อน พัฒนาเอกสารวิชาการ คู่มือ
และเผยแพร่ผลงานที่ก่อให้เกิด
จิตวิทยา ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ช่วยเหลือผู้ป่วย เพื่อรายงาน
งานในความรับผิดชอบ และเผยแพร่
เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ และ
ความรู้ใหม่หรือเทคนิควิธีการ
สากล เพื่อบรรลุภารกิจ เป้าหมาย
ผู้บังคับบัญชาและใช้ประกอบ
ผลงานทางด้านจิตวิทยา เพื่อพัฒนา
เผยแพร่ผลงานทางด้านจิตวิทยาเพื่อ
ใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่องาน
ตามนโยบายในภาพรวมของ
การวางแผนในการดูแลรักษา
งานวิชาการและพัฒนามาตรฐาน
ก่อให้เกิดการพัฒนางานวิชาการ
ด้านจิตวิทยา วางหลักเกณฑ์ใน
หน่วยงาน
ผู้ป่วย
การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้
เทคนิค วิธกี าร กำหนดแนวทาง
การวิเคราะห์ วิจัย ประเมินผล
พัฒนาระบบและมาตรฐานของงาน
รวมทั้งกำหนดวิธีการและ
ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ระเบียบปฏิบัติทางด้านจิตวิทยา
หรือเพื่อหาวิธีการในการแก้ไขปัญหา
เพื่อพัฒนาระบบหรือมาตรฐาน
เกี่ยวกับงานด้านจิตวิทยา
ในการปฏิบัตงิ านจิตวิทยา
เสนอความเห็นเกี่ยวกับปัญหา
หน้า 3

ระดับปฏิบัติการ
2. บันทึก รวบรวมข้อมูล ช่วย
ศึกษาวิจัยทางเทคนิค ซึ่งได้แก่
การวิจัยเกี่ยวกับอาการโรคจิต
โรคประสาท หามาตรฐานการ
ทดสอบทางจิตวิทยาเพื่อใช้กับ
คนไทย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้
นวัตกรรมด้านจิตวิทยา
สุขภาพจิต

ระดับชำนาญการ

3. ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ
3. ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น
เช่น ให้คำปรึกษา แนะนำ
ฝึกอบรม เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่
เกีย่ วกับหลักการและวิธีการของงาน
ระดับรองลงมาและแก่นสิ ิต
จิตวิทยา ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบ
นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน
ปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกีย่ วกับ
ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ
งานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติ
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้
งานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ
สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ
ถูกต้อง มีประสิทธิภาพและ
ที่ได้รับแต่งตั้ง เพื่อให้ข้อมูลทาง
ปฏิบัติหน้าทีอ่ ื่นที่เกี่ยวข้อง
วิชาการประกอบการพิจารณาและ
ตัดสินใจ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่
เกี่ยวข้อง

หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตำแหน่ง
ระดับชำนาญการพิเศษ

ระดับเชี่ยวชาญ
ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
และหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่มี
ความยุ่งยากและมีขอบเขต
กว้างขวางมากทางด้านจิตวิทยา
ติดตามความก้าวหน้าทาง
วิชาการด้านจิตวิทยาและด้าน
ทีเ่ กี่ยวข้อง เพื่อนำมาประยุกต์
ใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะงาน
ของหน่วยงาน เป็นที่ปรึกษาใน
โครงการ วิจัยทางด้านจิตวิทยา
เพื่อให้คำแนะนำและข้อเสนอ
แนะในการดำเนินการ
3. ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น
๓. ให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ
3. เป็นผูค้ ิดริเริ่มและวางแผน
ฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้ความ
เช่น ฝึกอบรม ให้การ บริการ
ดำเนินการวิจัยต่างๆ และ
เข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการของ
และเผยแพร่ความรู้ทางด้าน
เผยแพร่ผลงานที่ก่อให้เกิด
งานในด้านจิตวิทยา ให้คำปรึกษา
จิตวิทยา ตอบปัญหาและ
ความรู้ใหม่ หรือเทคนิควิธีการ
แนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจงเรือ่ ง
ชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงาน
ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่องานจิตวิทยา
ต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่เพื่อให้
ในหน้าที่ เพื่อให้สามารถ
เป็นอย่างมาก วางหลัก เกณฑ์ใน
สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างถูกต้องมี
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
การวิเคราะห์ วิจัย ประเมินผล
ประสิทธิภาพ เข้าร่วมประชุม
มีประสิทธิภาพ เข้าร่วมประชุม
รวมทั้งกำหนดวิธกี ารและระเบียบ
คณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รบั
คณะกรรมการ ต่างๆ ตามที่
ปฏิบัติทางด้านจิตวิทยา ศึกษา
แต่งตั้ง เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการ
ได้รับแต่งตั้ง เป็นผูแ้ ทนของ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิจัย เพื่อ
ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ
สถาบันอุดมศึกษาหรือของ
พัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการ
และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
รัฐบาลในการเข้าร่วมประชุม
ปฏิบัติงานจิตวิทยา หรือเพื่อเสนอ
หรือเจรจาปัญหาต่าง ๆ
ความเห็นเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ
เกี่ยวกับงานด้านจิตวิทยา ทั้ง
และแนวทางการแก้ไขปัญหาทีม่ ี
ในและต่างประเทศ เพื่อให้
ลักษณะพิเศษเฉพาะด้านที่มี
ข้อมูลทางวิชาการ ประกอบ
ความยุ่งยากซับซ้อนมาก และมี
การพิจารณาและตัดสินใจ และ
ขอบเขตกว้างขวางมาก ติดตาม
ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ความก้าวหน้าทางวิชาการด้าน
หน้า 4
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ระดับชำนาญการ

4. ในฐานะหัวหน้างาน นอกจากอาจ
ปฏิบัติงานตามข้อ (1)-(3) ดังกล่าว
ข้างต้นแล้ว ต้องทำหน้าที่กำหนด
แผนงาน มอบหมาย ควบคุม
ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ
ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล
และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตำแหน่ง
ระดับชำนาญการพิเศษ

๔. ในฐานะหัวหน้างาน นอกจากอาจ
ปฏิบัติงานตามข้อ (๑)-(๓) ดังกล่าว
ข้างต้นแล้ว ต้องทำหน้าที่กำหนด
นโยบายการปฏิบตั ิงานติดต่อ
ประสานงาน วางแผน มอบหมาย
ส่งเสริม กำกับ ควบคุมดูแลและ
ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ
ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล
และแก้ไขปัญหา ข้อขัดข้องในการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

หน้า 5

ระดับเชี่ยวชาญ

๔. ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน
นอกจากอาจปฏิบัติงานตามข้อ
(๑)-(๓) ดังกล่าวข้างต้นแล้ว
ต้องทำหน้าที่กำหนดนโยบาย
การปฏิบัติงาน ติดต่อ
ประสานงาน วางแผน
มอบหมาย ส่งเสริม กำกับ
ควบคุม ดูแลและตรวจสอบ ให้
คำปรึกษาแนะนำปรับปรุงแก้ไข
ติดตามประเมินผลและแก้ไข
ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติ
งานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุ
ตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่
กำหนด

ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
จิตวิทยาและด้านที่เกีย่ วข้อง
เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
กับลักษณะงานของหน่วยงาน
เป็นที่ปรึกษาในโครงการ วิจัยที่
สำคัญทางด้านจิตวิทยาเพื่อให้
คำแนะนำและข้อเสนอแนะ
ในการดำเนินการ
4. ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น
ฝึกอบรม และเผยแพร่ความรู้
ทางด้านจิตวิทยาในระดับชาติหรือ
นานาชาติ ประเมินและวิเคราะห์
สถานการณ์เพื่อให้คำปรึกษาและ
ให้ข้อเสนอแนะ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ในด้านจิตวิทยาให้กับหน่วยงาน
ต่างๆ ตอบปัญหาและชี้แจงเรือ่ ง
ต่างๆทางด้านจิตวิทยาแก่หน่วยงาน
ที่สังกัดและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
เพื่อถ่ายทอดความรู้ความเชี่ยวชาญ
และพัฒนาบุคลากรทางด้าน
จิตวิทยา เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการต่างๆตามที่ได้รบั
แต่งตั้ง เป็นผู้แทนของกลุ่มสถาบัน
อุดมศึกษาหรือของรัฐบาลในการ
เข้าร่วมประชุมหรือเจรจาปัญหา
ต่างๆ เกี่ยวกับงานจิตวิทยา ทั้งใน
และต่างประเทศ เพื่อให้ข้อมูลทาง
วิชาการประกอบการพิจารณาและ
ตัดสินใจ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่
เกี่ยวข้อง

หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตำแหน่ง
ระดับปฏิบัติการ
ระดับชำนาญการ
ระดับชำนาญการพิเศษ
ระดับเชี่ยวชาญ
ด้านการวางแผน
ด้านการวางแผน
ด้านการวางแผน
ด้านการวางแผน
1. วางแผนการทำงานที่
1. ร่วมกำหนดนโยบายและแผนงานของ 1. ร่วมกำหนดนโยบาย แผนงานหรือ
1. ร่วมกำหนดนโยบาย และ
รับผิดชอบ
หน่วยงานที่สังกัด
โครงการของหน่วยงานที่สังกัด
แผนงานหรือโครงการของ
2. ร่วมวางแผนการทำงานของ
2. วางแผนหรือร่วมวางแผนการทำงาน 2. วางแผนหรือร่วมวางแผนการทำงาน
หน่วยงานที่สังกัด
หน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้
ตามแผนงานหรือโครงการของ
ตามนโยบาย แผนงาน หรือโครงการ 2. วางแผนหรือร่วมวางแผนการ
การดำเนินงานบรรลุตามเป้า
หน่วยงาน แก้ไขปัญหาในการ
ของหน่วยงาน แก้ไขปัญหาในการ
ทำงาน โดยเชื่อมโยงหรือ
หมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
ปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินงาน
ปฏิบัติงานและติดตามประเมินผล
บูรณาการแผนงาน โครงการ
บรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่
เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและ
ในระดับกลยุทธ์ของสถาบัน
กำหนด
ผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
อุดมศึกษา
3. มอบหมายงาน แก้ไขปัญหาใน
การปฏิบัติงาน ติดตามและ
ประเมินผล เพื่อให้บรรลุตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่
กำหนด
ด้านการประสานงาน
ด้านการประสานงาน
ด้านการประสานงาน
ด้านการประสานงาน
1. ประสานการทำงานร่วมกัน 1. ประสานการทำงานร่วมกันโดยมี
1. ประสานการทำงานภายในสถาบัน
1. ประสานการทำงานโครงการ
ระหว่างทีมงานหรือหน่วยงาน
บทบาทในการให้ความเห็นและ
อุดมศึกษาหรือองค์กรอื่น โดยมี
ต่างๆ กับบุคคลหน่วยงาน หรือ
ทั้งภายในและภายนอก
คำแนะนำเบื้องต้นแก่สมาชิกใน
บทบาทในการเจรจา โน้มน้าว
องค์กรอืน่ โดยมีบทบาทในการ
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและ
ทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิด
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและ
จูงใจโน้มน้าว เพื่อให้เกิดความ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่
ผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่
กำหนดไว้
กำหนด
๒. ชี้แจงและให้รายละเอียด
๒. ให้ข้อคิดเห็นหรือคำแนะนำเบือ้ งต้น ๒. ให้ข้อคิดเห็น และคำแนะนำแก่
๒. ให้ข้อคิดเห็นและคำแนะนำแก่
เกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่
แก่สมาชิกในทีมงาน หรือบุคคล หรือ
หน่วยงานภายในสถาบันอุดมศึกษา
หน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษา
บุคคลหรือหน่วยงานที่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความ
รวมทั้งที่ประชุมทั้งในและต่างประเทศ
รวมทั้งที่ประชุมทั้งในและ
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความ
เข้าใจและความร่วมมือในการ
เพื่อเป็นประโยชน์และเกิดความ
ต่างประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์
เข้าใจหรือความร่วมมือในการ
ดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
ร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกัน
และเกิดความร่วมมือในการ
ดำเนินงานตามที่ได้รับ
ดำเนินงานร่วมกัน
มอบหมาย
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ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
ด้านการวางแผน
1. ร่วมกำหนดนโยบาย และ
แผนงาน หรือโครงการของ
หน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
2. เป็นผู้แทนของกลุม่ สถาบันอุดม
ศึกษา หรือของรัฐบาลในการ
เข้าร่วมประชุมกำหนดนโยบาย
หรือโครงการทางด้านจิตวิทยา
เพื่อให้ข้อมูลประกอบการพิจารณา
และตัดสินใจ
ด้านการประสานงาน
1. ประสานการทำงานโครงการ
ต่างๆ กับบุคคล หน่วยงาน หรือ
องค์กรอื่น โดยมีบทบาทในการ
จูงใจ โน้มน้าว เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่
กำหนด
2. ให้ข้อคิดเห็นและคำแนะนำแก่
หน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษา
รวมทั้งที่ประชุมทั้งในและ
ต่างประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์
และเกิดความร่วมมือในการ
ดำเนินงานร่วมกัน

ระดับปฏิบัติการ
ด้านการบริการ
๑. ให้คำปรึกษา แนะนำเบื้องต้น
เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้
ทางด้านจิตวิทยา รวมทั้ง
ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่อง
ต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่
เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบ
ข้อมูลความรู้ต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์

๒. จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และ
ให้บริการข้อมูลทางวิชาการ
เกี่ยวกับจิตวิทยาเพื่อให้
บุคลากรทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน นิสิต
นักศึกษา ตลอดจนผู้รับ
บริการได้ทราบข้อมูลและ
ความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
สอดคล้อง และสนับสนุน
ภารกิจของหน่วยงาน และใช้
ประกอบการพิจารณากำหนด
นโยบาย แผนงานหลักเกณฑ์
มาตรการต่างๆ

หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตำแหน่ง
ระดับชำนาญการ
ระดับชำนาญการพิเศษ
ระดับเชี่ยวชาญ
ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
ด้านการบริการ
ด้านบริการ
ด้านบริการ
ด้านบริการ
๑. ให้คำปรึกษา แนะนำ นิเทศ ฝึกอบรม ๑. ให้คำปรึกษา แนะนำ ถ่ายทอด
๑. ให้คำปรึกษา แนะนำ วินิจฉัย ๑. ให้คำปรึกษา แนะนำ วินิจฉัย
ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านจิตวิทยา
ความรู้ทางด้านจิตวิทยาที่ยุ่งยาก
ชี้แจง และตอบปัญหาที่สำคัญ
ชี้แจง และตอบปัญหาที่สำคัญ
แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา นิสิตนักศึกษา
ซับซ้อน แก่ผู้ใต้บังคับบัญชานิสิต
หรือยุ่งยากซับซ้อนมากเพื่อ
หรือยุง่ ยากซับซ้อนมากเป็น
ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอก
นักศึกษา ผู้รับบริการทั้งภายใน
สร้างความรู้ความเข้าใจ
พิเศษทางด้านจิตวิทยา ในระดับ
หน่วยงาน รวมทั้งตอบปัญหาและ
ภายนอกหน่วยงาน รวมทั้งตอบ
เกี่ยวกับจิตวิทยาให้บุคคล
ชาติหรือนานาชาติเพื่อพัฒนาองค์
ชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานใน
ปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกีย่ วกับ
หรือหน่วยงานสามารถ
ความรู้ และสามารถนำไปใช้
หน้าที่ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ
งานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาความรู้
ดำเนินงานได้ลลุ ่วงเป็นไปตาม
ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง
และสามารถดำเนินงานได้อย่าง
เทคนิคและทักษะ ให้สามารถนำไป
นโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้
ถูกต้อง
ประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาและ
หรือเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ
ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัดสินใจและสนับสนุนภารกิจ
ของหน่วยงาน
๒. พัฒนาข้อมูล จัดทำเอกสารวิชาการ ๒. กำหนดแนวทางรูปแบบ วิธีการ
๒. เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ด้าน ๒. เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ด้าน
สื่อเอกสารเผยแพร่ ให้บริการวิชาการ
เผยแพร่ ประยุกต์เทคโนโลยีระดับ
จิตวิทยา เพื่อให้บุคคลทั่วไป
จิตวิทยา เพื่อให้บุคคลทั่วไป
ด้านจิตวิทยาที่ซับซ้อนเพื่อก่อให้เกิด
สากล เพื่อให้สอดคล้องสนับสนุน
ได้รับความรู้ความเข้าใจที่
ได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่สอดคล้อง
ภารกิจขององค์กร
ถูกต้องและเป็นประโยชน์
และเป็นประโยชน์
และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน ๓. จัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศที่
เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ เพื่อก่อให้
เกิดการและเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนา
องค์กร

หน้า 7

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ระดับปฏิบัติการ
ระดับชำนาญการ
ระดับชำนาญการพิเศษ
ระดับเชี่ยวชาญ
ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือ วุฒิ 1. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1. มีคณ
ุ สมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ปริญญาโทหรือวุฒิปริญญาเอก
นักจิตวิทยา ระดับปฏิบตั ิการ
นักจิตวิทยา ระดับปฏิบัติการ
นักจิตวิทยา ระดับปฏิบัติการ
หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้
และ
และ
และ
ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาจิตวิทยา
2. ดำรงตำแหน่งนักจิตวิทยา
2. ดำรงตำแหน่งนักจิตวิทยา ระดับ
2. ดำรงตำแหน่งนักจิตวิทยา
ในทางที่หน่วยงานต้นสังกัดเห็นว่า
ระดับปฏิบัติการ
ชำนาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี
ระดับชำนาญการพิเศษ มาแล้ว
เหมาะสมกับหน้าที่ความ
- วุฒิปริญญาตรี มาแล้วไม่น้อย
ไม่น้อยกว่า 3 ปี
รับผิดชอบและลักษณะงาน
กว่า 4 ปี
ที่ปฏิบัติ
หรือ
- วุฒิปริญญาโท มาแล้วไม่น้อย
กว่า 3 ปี
หรือ
- วุฒิปริญญาเอก มาแล้วไม่นอ้ ย
กว่า 2 ปี

ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
1. มีคณ
ุ สมบัติเฉพาะสำหรับ
ตำแหน่งนักจิตวิทยา
ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดำรงตำแหน่งนักจิตวิทยา
ระดับเชี่ยวชาญ มาแล้วไม่น้อย
กว่า 2 ปี

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำหนด
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