(สําเนา)

ประกาศกรมคุมประพฤติ
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ
ในตําแหนงนักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการและตําแหนงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
-------------------------------ดวย กรมคุมประพฤติจะดําเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการในตําแหนง
นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการและตําแหนงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๕
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๑/
ว ๑๖ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ และที่ นร ๑๐๐๔/ว ๒๐ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๘ จึงประกาศ
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
๑. ตําแหนงที่จะบรรจุและแตงตั้ง และเงินเดือนที่จะไดรับ
๑.๑ ตําแหนงที่จะบรรจุและแตงตั้ง
- ตําแหนงนักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ
- ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
๑.๒ เงินเดือนที่จะไดรับ
อั ต ราเงิ น เดื อ นระหว า ง ๑๕,๐๐๐ – ๑๖,๕๐๐ บาท ทั้ ง นี้ ให เ ป น ไปตามประกาศ
กระทรวงยุติธรรม เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการใหขาราชการไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิตามชวงเงินเดือน
ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๕
๒. จํานวนตําแหนงวางครั้งแรก
๒.๑ ตําแหนงนักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ จํานวน ๑ ตําแหนง ปฏิบัติงานที่ศูนยฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติด อําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี
๒.๒ ตําแหน งพยาบาลวิ ช าชี พปฏิบั ติ การ จํานวน ๑ ตํ าแหนง ปฏิบั ติงานที่ ศูน ยฟน ฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติด อําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี
๓. ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตําแหนง
ตามรายละเอียดแนบทายประกาศ
๔. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการคัดเลือก
๔.๑ ผู ส มั ค รสอบ ต อ งมี คุณ สมบั ติ ทั่ ว ไป และไม มี ลั ก ษณะต องห ามตามมาตรา ๓๖
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังตอไปนี้
ก. คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดป
(๓) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอัน มีพระมหากษัตริยทรงเป น
ประมุข ดวยความบริสุทธิ์ใจ

/ข.ลักษณะ...

-๒–

ข. ลักษณะตองหาม
(๑) เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
(๒) เปนคนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอน
ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กฎหมายกําหนดใน กฎ ก.พ.
(๓) เป น ผู อ ยู ใ นระหว า งถู ก สั่ ง พั กราชการหรื อ ถู ก สั่ งให ออกจากราชการไว ก อ นตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
(๔) เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม
(๕) เปนกรรมการหรือผูดํารงตํ าแหนงที่ รับผิ ดชอบในการบริห ารพรรคการเมืองหรื อ
เจาหนาที่ในพรรคการเมือง
(๖) เปนบุคคลลมละลาย
(๗) เป นผู เ คยต องโทษจํ าคุ กโดยคํ าพิ พากษาถึ งที่สุ ด ให จํ าคุก เพราะกระทํ าความผิ ด
ทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๘) เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดอก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่น
ของรัฐ
(๙) เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้
หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๐) เป น ผู เ คยถู ก ลงโทษไล อ อก เพราะกระทํ า ผิ ด วิ นั ย ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ หรื อ
ตามกฎหมายอื่น
(๑๑) เปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการหรือเขาปฏิบัติงานหนวยงาน
ของรัฐ
ผูที่จะเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือน ซึ่งมีลักษณะตองหามตาม ข. (๔) (๖) (๗) (๘)
(๙) (๑๐) หรือ (๑๑) ก.พ. อาจพิจารณายกเวนใหเขารับราชการได แตถาเปนกรณีมีลักษณะตองหามตาม (๘) หรือ
(๙) ผูนั้นตองออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปแลว และในกรณีมีลักษณะตองหามตาม (๑๐) ผูนั้นตอง
ออกจากงานหรืออกจากราชการไปเกินสามปแลว และตองมิใชเปนกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะ
ทุจริตตอหนาที่ สําหรับผูมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๓๖ ข. (๑) ใหมีสิทธิสมัครเขารับการคัดเลือกได แตจะมีสิทธิ
ไดรับบรรจุเปนขาราชการพลเรือนสามัญที่ไดรับการคัดเลือกตอเมื่อพนจากการเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองแลว
สําหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไมรับสมัคร และไมอาจใหเขารับการคัดเลือก
เพื่อบรรจุเขารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่
๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในขอ ๕ ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘
๔.๒ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑) ตํ า แหน งนั ก จิ ต วิ ทยาคลิ นิ ก ปฏิ บัติ ก าร ได รั บปริ ญญาตรี หรื อ คุ ณ วุ ฒิอย า งอื่ น
ที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยาคลินิก และไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบ
โรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก
๒) ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบ
ไดในระดับเดี ยวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร และไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง
หรือการพยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่ง

/๕.กําหนดการ...
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๕. กําหนดการ และวิธีการรับสมัคร
๕.๑ ใหผูประสงคจะสมัครคัดเลือก สามารถสมัครไดทางอินเตอรเน็ต (Internet) ตลอด
๒๔ ชั่วโมง ตั้งแตวันที่ ๑๔ – ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ ไมเวนวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ดังนี้
(๑) เปดเว็บไซต https://probation.job.thai.com
(๒) กรอกขอความใหถูกตองครบถวน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบ
จะกําหนดแบบฟอรมการชําระเงินผานเคานเตอร บมจ.ธนาคารกรุงไทย ใหโดยอัตโนมัติ
(๓) พิมพแบบฟอรมการชําระเงินลงในกระดาษ A๔ จํานวน ๑ แผน หรือหาก
ไมมีเครื่องพิมพในขณะนั้น ใหบันทึกขอมูลเก็บไวในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกขอมูล เชน Flash drive เปนตน
ในการกรณีไมสามารถพิมพแบบฟอรมการชําระเงิน หรือบันทึกขอมูลได ผูสมัคร
สามารถเขาไปพิมพแบบฟอรมการชําระเงิน หรือบันทึกขอมูลลงในสื่อขอมูลใหมไดอีก แตจะไมสามารถแกไขขอมูล
ในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณได
๕.๒ นําแบบฟอรมการชําระเงินตาม ขอ ๕.๑ (๓) ไปชําระเงินเฉพาะเคานเตอร บมจ.
ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในเวลาทําการของธนาคารเทานั้น ตั้งแตวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ –
๔ มกราคม ๒๕๕๙ โดยการรับสมัครจะมีผลสมบูรณเมื่อผูสมัครชําระคาธรรมเนียมในการสมัครเรียบรอยแลว
๕.๓ คาธรรมเนียมในการสมัคร จํานวน ๒๓๐ บาท ซึ่งประกอบดวย
(๑) คาธรรมเนียมสอบ จํานวน ๒๐๐ บาท
(๒) คาธรรมเนียมธนาคารรวมคาบริการทางอินเตอรเน็ต จํานวน ๓๐ บาท
เมื่อสมัครคัดเลือกแลว คาธรรมเนียมในการสมัครจะไมจายคืนให เวนแตจะมีการ
ยกเลิกการคัดเลือกครั้งนี้ทั้งหมด เนื่องจากมีการทุจริตหรือสอไปทางทุจริตจึงจายคืนคาธรรมเนียมสมัครคัดเลือก
แกผูสมัคร เฉพาะผูที่มิไดมีสวนเกี่ยวของกับการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริตนั้น
๕.๔ ผูสมัครที่ชําระคาธรรมเนียมสอบแลว จะไดรับเลขประจําตัวสอบ โดยจะกําหนด
เลขประจําตัว สอบตามลําดั บของการชํ าระค าธรรมเนี ยมการสอบ และสามารถเขาไปพิมพใบสมัครสอบพร อม
เลขประจําตัวสอบได ทางเว็บไซต https://probation.job.thai.com หัวขอ “พิมพใบสมัคร” เมื่อกรมคุมประพฤติ
ไดประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือกฯ เรียบรอยแลว
๕.๕ หลักฐานที่ตองยื่นในวันประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง
(๑) ใบสมัครที่พิมพจากอินเตอรเน็ต ใหติดรูปหนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวม
แวนตาดํา โดยถายครั้งเดียวกันไมเกิน ๖ เดือน (นับถึงวันปดรับสมัคร) ขนาด ๑ นิ้ว พรอมลงลายมือชื่อในใบสมัคร
สอบใหครบถวน
(๒) สําเนาปริญญาบัตร และสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of
Records) ที่แสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยจะตองสําเร็จการศึกษา และไดรับอนุมัติ
จากผูมีอํานาจภายในวันปดรับสมัคร จํานวนอยางละ ๒ ฉบับ
ทั้ ง นี้ ผู ที่ จ ะถื อ ว า เป น ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รขั้ น ปริ ญ ญาบั ต รของ
สถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษา
นั้น ๆ เปนเกณฑ โดยจะตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัครคัดเลือก คือ
วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘
กรณียังไมสามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกลาวมายื่นพรอมใบสมัครได ก็ใหนํา
หนังสือรับรองวุฒิที่สถานศึกษาออกให โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา และวันที่ที่ไดรับอนุมัติปริญญาบัตร
ซึ่งจะตองอยูภายในกําหนดปดรับสมัครมายื่นแทนก็ได
/(๓)สําเนา...
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(๓) สําเนาใบอนุ ญาตเป น ผู ประกอบโรคศิ ลปะสาขาจิ ต วิ ทยาคลิ นิ ก สํ าหรั บ
ผูสมัครตําแหนงนักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ หรือสําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือ
การพยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่ง สําหรับตําแหนงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จํานวน ๑ ฉบับ
(๔) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ
(๕) สําเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถามี) เชน ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผูสมัครสอบ
เพศหญิง) , ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไมตรงกัน ) จํานวนอยางละ
๑ ฉบับ
(๖) ใบรั บ รองแพทย ซึ่ ง ออกให ไ ม เ กิ น ๑ เดื อ น และแสดงว า ไม เ ป น โรคที่
ตองหามตามกฎ ก.พ. วาดวยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งไดแก
- วัณโรคในระยะแพรกระจายเชื้อ
- โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม
- โรคติดยาเสพติดใหโทษ
- โรคพิษสุราเรื้อรัง
- โรติ ด ต อ ร ายแรงหรื อ โรคเรื้ อ รั งที่ ป รากฏอาการเด น ชั ด หรื อรุ น แรง
และเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานในหนาที่ตามที่ ก.พ. กําหนด
ทั้งนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองวา “สําเนาถูกตอง”
และลงชื่อกํากับไวดวย (ใหนําหลักฐานตนฉบับทุกฉบับมาตรวจสอบดวย)
หากผูสมัครสอบรายใด มีขอสงสัยเกี่ยวกับการสมัครสอบสามารถสอบถามไดที่
e-mail : probation08@gmail.com หรือโทรศัพท ๐๒ ๑๔๑ ๔๗๖๑
หมายเหตุ ผูที่ไดรั บ คัด เลือกเมื่ อจะไดรั บ การบรรจุเ ข ารั บ ราชการ จะตองนําใบรั บ รองแพทย
ซึ่งออกใหไมเกิน ๑ เดือน และแสดงวาไมเปนโรคที่ตองหามตามกฎ ก.พ. วาดวยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ มายื่นดวย
๖. เงื่อนไขการสมัครคัดเลือก
ผูสมัครคัดเลือกตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติ
ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่สมัครเขารับการคัดเลือกตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือกและจะตอง
กรอกรายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัคร พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครคัดเลือกใหถูกตองครบถวนในกรณีที่มีการ
ผิดพลาดอันเนื่องมาจากผู สมัคร หรือตรวจสอบพบวาเอกสารหรือหลักฐานคุณวุฒิซึ่งผูสมัครนํามายื่นไมตรงตาม
คุณวุฒิหรือไมเปนไปตามประกาศรับสมัคร กรมคุมประพฤติจะถือวาผูสมัครเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครครั้งนี้
ตั้งแตตน
๗. การประกาศรายชื่อผูสมัครเขารับการคัดเลือก และกําหนดวัน เวลา สถานทีค่ ัดเลือก
กรมคุ มประพฤติ จ ะประกาศรายชื่ อผู มีสิ ทธิ เ ข ารั บ การคั ด เลื อก และกํ าหนดวั น เวลา
สถานที่คัดเลือกใหทราบ ภายในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ ณ กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมคุมประพฤติ
ศู น ย ร าชการเฉลิ มพระเกี ย รติ ฯ อาคารราชบุ รี ดิ เ รกฤทธิ์ ชั้ น ๔ ถนนแจ ง วั ฒ นะ แขวงทุ ง สองห อง เขตหลั ก สี่
กรุงเทพมหานครและเว็บไซต https://probation.job.thai.com โทร ๐๒ ๑๔๑ ๔๗๖๑
๘. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
การประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
๘.๑ การตอบกรณีศึกษาที่เกี่ยวของกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๘.๒ การสัมภาษณ โดยพิจารณาจากประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน
/จากการ...

-๕จากการสั งเกตพฤติ กรรมที่ ป รากฏของผู เ ข าสอบและจากการสั มภาษณ ทั้ งนี้ อาจใช วิ ธี การอื่ น ใดเพิ่ มเติ มเพื่ อ
พิจารณาความเหมาะสมในดานตาง ๆ เชน ความรูที่อาจใชเปนประโยชนในการปฏิบัติงานในหนาที่ ความสามารถ
ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ จรรยาบรรณของขาราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การ
ปรับตัวเขากับผูรวมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดลอม ความคิดริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพ
อยางอื่น เปนตน และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จําเปนของตําแหนง
๙. เกณฑการตัดสิน
ผู ที่ จ ะถื อ ว า เป น ผู ผ า นการคั ด เลื อ กจะต อ งเป น ผู ที่ ไ ด ค ะแนนจากการประเมิ น ความ
เหมาะสมกับตําแหนง ไมต่ํากวารอยละ ๖๐
๑๐. การประกาศขึ้นบัญชีผูไดรับคัดเลือก
๑๐.๑ กรมคุมประพฤติจะประกาศขึ้นบัญชี ผูไดรับคัดเลือกโดยเรียงลําดับที่จากผูที่ได
คะแนนสูงลงมาตามลําดับ ในกรณีที่ผูไดรับคัดเลือกไดคะแนนเทากันจะใหผูไดรับเลขประจําตัวสมัครเขารับการ
คัดเลือกกอนเปนผูอยูในลําดับสูงกวา
๑๐.๒ การขึ้นบัญชีผูไดรับการคัดเลือก จะขึ้นบัญชีไวจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
แตถามีการคัดเลือกอยางเดียวกันนี้อีก และไดประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกไดใหมแลว บัญชีผูผานการคัดเลือก
ไดในครั้งนี้เปนอันยกเลิก
๑๑. การบรรจุและแตงตั้ง
๑๑.๑ ผูไดรับการคัดเลือกจะไดรับการบรรจุและแตงตั้งตามลําดับที่ในบัญชีผูไดรับคัดเลือก
โดยไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่กําหนดเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้นตามที่ระบุไวในประกาศรับสมัคร
๑๑.๒ ในกรณีที่มีผูไดรับคัดเลือกมากกวาจํานวนตําแหนงวาง และภายหลังมีตําแหนงวาง
เพิ่มอีก กรมคุมประพฤติอาจบรรจุและแตงตั้งผูไดรับคัดเลือกที่เหลืออยูดังกลาวหรือจะดําเนินการคัดเลือกใหมก็ได
๑๑.๓ ผูไดรับคัดเลือกบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงดังกลาวตองอยูปฏิบัติงานในตําแหนง
ที่ไดรับการบรรจุและแตงตั้งเปนเวลาไมนอยกวา ๑ ป โดยหามโอนไปสวนราชการอื่น เวนแตลาออกจากราชการ
๑๒. การรับโอนผูไดรับคัดเลือก
กรมคุมประพฤติ ไมรับโอน ผูที่ไดรับการคัดเลือกได ที่เปนขาราชการหรือพนักงานของรัฐ
ทุกประเภทไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
กรมคุมประพฤติจะดําเนินการคัดเลือกดวยความโปรงใส ยุติธรรมและเสมอภาค ดังนั้น
หากมีผูใดแอบอางวาสามารถชวยเหลือใหทานไดรับการคัดเลือก หรือ มีพฤติการณในทํานองเดียวกันนี้ โปรดอยาได
หลงเชื่อและแจงใหอธิบดีกรมคุมประพฤติทราบดวย
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
(ลงชื่อ)

ประสาร มหาลี้ตระกูล

(นายประสาร มหาลี้ตระกูล)
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมคุมประพฤติ
สําเนาถูกตอง
จรัส รื่นจินดา
(นายจรัส รื่นจินดา)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

วนิดา คัด/ทาน

เอกสารแนบทายประกาศ
ตําแหนงนักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติงานของตําแหนง
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ที่ตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการ
ทํางาน ปฏิบัติงานดานจิตวิทยาคลินิก ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
๑.ดานการปฏิบัติการ
(๑) ประเมิ น วิ เ คราะห ตรวจวิ นิ จ ฉั ย ด ว ยเครื่ อ งมื อ ทดสอบทางจิ ต วิ ท ยาคลิ นิ ก
ตามมาตรฐานวิชาชีพจิตวิทยาคลินิก กับกลุมเปาหมาย เพื่อคนหา อธิบาย ทํานายแนวโนมความผิดปกติทางจิต
พยาธิสภาพทางสมอง พฤติกรรม อารมณ ความคิด พัฒนาการ ศักยภาพ บุคลิกภาพ เชาวนปญญา กลไกที่มาหรือ
สาเหตุของปญหาสุขภาพจิตและสารเสพติด ความผิดปกติทางจิตใจ การกระทําผิด กฎหมายหรือกรณีที่เกี่ยวของกับ
ทางกฎหมาย การเจ็บปวยทางจิตเวชในระดับที่ไมซับซอน
(๒) ให การปรึ กษา จิ ต บําบั ด พฤติ กรรมบํ าบั ด การบํ าบั ด ทางจิ ต วิ ทยา การฟ น ฟู
สมรรถภาพทางจิตใจ สังคม อารมณ สติปญญา ตามมาตรฐานวิชาชีพจิตวิทยาคลินิก ในระดับที่ไมซับซอน เพื่อให
กลุ มเป าหมายเขาใจ ยอมรับ ป ญหาของตนเอง ปรับ เปลี่ ย น อารมณ ความคิ ด พฤติ กรรม วิ ธี การปรั บตั ว หรื อ
แกปญหา บุคลิกภาพที่บกพรองใหเหมาะสม และใชศักยภาพของตนเองได
(๓) สงเสริม ปองกัน เฝาระวัง แกไขปญหาพฤติกรรม สุขภาพจิตหรือสมรรถภาพ
ทางจิตใจของกลุมเปาหมาย โดยการวิเคราะห วางแผน ดําเนินการ ดวยเครื่องมือและกระบวนกรทางจิตวิทยา
คลินิก เพื่อพัฒนาศักยภาพในการดําเนินชีวิตไดเหมาะสมยิ่งขึ้น ปองกันการกลับมาปวยซ้ํา หรือกระทําผิดซ้ํา
(๔) รวบรวม ศึ ก ษา ข อ มู ล งานวิ จั ย ด า นจิ ต วิ ท ยาคลิ นิ ก และวิ ช าการอื่ น ๆ
ที่เกี่ยวของเพื่อใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาองคความรู หรือนวัตกรรมดานจิตวิทยาคลินิก
(๕) สรุป สถิ ติ รายงานผลการปฏิ บัติ งาน ทางจิต วิทยาคลิ นิก เสนอผูบั งคั บบั ญชา
เพื่อประกอบการวางแผน พัฒนาการปฏิบัติงาน
๒. ดานการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงาน
หรือโครงการ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
๓. ดานการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพื่อให
เกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
(๒) ชี้แจงและใหร ายละเอีย ดเกี่ย วกั บข อมู ล ขอเท็ จ จริ ง แก บุคคลหรื อหนว ยงาน
ที่เกี่ยวของ เพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
๔. ดานการบริการ
(๑) เผยแพร ประชาสั มพั น ธ ค วามรู วิ ช าการจิ ต วิ ทยาคลิ นิ ก วิ ช าการที่ เ กี่ ย วข อ ง
เพื่อใหกลุมเปาหมายมีความรู มีความเขาใจ ปรับใชในการดําเนินชีวิต
(๒) ถ า ยทอด ฝ ก อบรม องค ค วามรู เทคโนโลยี ด า นจิ ต วิ ท ยาคลิ นิ ก จั ด ทํ า แผน
การฝกอบรม เพื่อพัฒนาความรู ความสามารถ ของนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป

ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตําแหนง
ปฏิ บั ติ งานในฐานะผู ป ฏิ บั ติ งานระดั บ ต น ที่ ตองใช ความรู ความสามารถทางวิ ช าการ
ในการทํางานปฏิบัติงานดานพยาบาลวิชาชีพ ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ
(๑) ปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลขั้ น พื้ น ฐานตามมาตรฐานวิ ช าชี พ ในการให ก ารพยาบาล
แกผูใชบริการ เพื่อใหไดรับการดูแลที่ถูกตองเหมาะสมและปลอดภัย
(๒) คั ด กรอง ประเมิ น ภาวะสุ ขภาพ วิ เ คราะห ป ญหา วิ นิ จ ฉั ย ป ญ หา ภาวะเสี่ ย ง
เพื่อใหการชวยเหลือทางนิติวิทยาศาสตร การพยาบาล ไดอยาถูกตองเหมาะสมทันสถานการณและทันเวลา
(๓) บันทึก รวบรวม ศึกษาวิเคราะหขอมูลดานการพยาบาลเบื้องตน เพื่อพัฒนาการ
ดูแลผูปวย ใหเกิดความปลอดภัย สุขสบาย และมีประสิทธิภาพ
(๔) ส ง เสริ ม ป อ งกั น ดู แ ลรั ก ษา ฟ น ฟู สุ ข ภาพประชาชน หรื อ การบริ ก ารอื่ น ๆ
ทางดานสุขภาพ เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน
๒. ดานการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานขอหนวยงานหรือ
โครงการ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
๓. ดานการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพื่อให
เกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
(๒) ชี้แจงและใหร ายละเอีย ดเกี่ย วกั บข อมู ล ขอเท็ จ จริ ง แก บุคคลหรื อหนว ยงาน
ที่เกี่ยวของ เพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
๔. ดานการบริการ
(๑) สอน แนะนํา ใหคําปรึกษาเบื้องตนแกผูใชบริการและครอบครัว ชุมชน เกี่ยวกับ
การสงเสริม ปองกัน ดูแลรักษา ฟนฟูสภาพ เพื่อใหประชาชนสามารถดูแลตนเองได
(๒) ใหบริการขอมูลทางวิชาการ จัดเก็บขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับการพยาบาล เพื่อให
ประชาชนไดทราบขอมูลและความรูตาง ๆ ที่เปนประโยชน สอดคลองและสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน และ
ใชประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑมาตรการตาง ๆ

