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คู#มือการจัดส#งเอกสารแนบประกอบคำขอรับรองหน#วยคะแนนการศึกษาต#อเน่ือง กรณีรายบุคคล (จค.9) 

ตามประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาจิตวิทยาคลินิก 

เร่ือง หลักเกณฑM วิธีการ และเง่ือนไข การพัฒนาความรูQความสามารถทางวิชาชีพต#อเน่ือง 

ของผูQประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก พ.ศ. 2563 

 

1. รายละเอียดเอกสารประกอบการพิจารณา เป4นแนวทางการจัดส;งเอกสารเพ่ือให@ง;ายต;อการพิจารณา  

หากผู@ ย่ืนคำขอไม;มีเอกสารหรือหลักฐานดังกล;าว ให@แนบเอกสารอ่ืนท่ีมีความน;าเช่ือถือเพียงพอต;อ 

การพิจารณา 

2. การย่ืนหลักฐานเอกสารประกอบน้ัน เน@นย้ำในรายละเอียดของหลักฐานจำนวนช่ัวโมงท่ีเข@าร;วม เน่ืองจาก

การรับรองหน;วยคะแนนจะนับคะแนนจากจำนวนช่ัวโมงท่ีเข@าร;วม 

3. ผู@ย่ืนคำขอสามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมอ่ืนๆ ได@จากประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาจิตวิทยา 

  คลินิก เร่ือง หลักเกณฑS วิธีการ และเง่ือนไข การพัฒนาความรู@ความสามารถทางวิชาชีพต;อเน่ืองของ 

  ผู@ประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก พ.ศ. 2563 

4. หากกิจกรรมท่ีย่ืนไม;เข@ากับกิจกรรมตามประกาศท่ีกำหนด คณะทำงานจะพิจารณาการเทียบเท;ากิจกรรม 

  ตามประกาศ ตามความเหมาะสม เช;น การเป4นผู@ควบคุมการฝ]กงานของนักศึกษาจะได@รับหน;วยคะแนนใน 

  กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

5. การพิจารณาหน;วยคะแนนข้ึนอยู;กับการพิจารณาของคณะทำงาน และให@ถือเป4นท่ีสุด 
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กิจกรรมชนิดท่ี คำจำกัดความ น้ำหนักหน#วยคะแนน เอกสารประกอบการพิจารณา 

1.1 

การทบทวน

หัวขQอทางจิตเวช 

จิตวิทยาคลินิก 

และสุขภาพจิต 

       เป4นกิจกรรมกลุ;ม โดยมีการนำเสนอเน้ือหารายละเอียดทาง

วิชาการท่ีรวบรวมองคSความรู@ต;างๆ ในหัวข@อน้ันๆ โดยมีการ

นำเสนอความเป4นมาของหัวข@อน้ัน และความรู@ท่ีมีอยู;ในป_จจุบัน

รวมถึงแนวโน@ม ในอนาคต อาจมีการซักถามอภิปราย และออก

ความคิดเห็นจากท่ีประชุมในตอนท@าย • ผู@เข@าร;วม ๑ หน;วย

คะแนน ต;อ ๑ ช่ัวโมง 

• ผู@นำเสนอ 1 ชม ต;อ 3 

หน;วยคะแนน 

• ประธานดำเนินการ 1 

ชม ต;อ ๒ หน;วยคะแนน 

 

กิจกรรมต้ังแต# 1.1 – 1.4  

รวมกันไม#เกิน 25 หน#วยคะแนน 

- หนังสือเชิญประชุม หรือมอบให@เข@าประชุม หรือใบ

เซ็นช่ือเข@าร;วม 

- กำหนดการ หรือ ระยะเวลาการเข@าร;วมประชุม หาก

เป4นผู@นำเสนอต@องแสดงรายละเอียดจำนวนช่ัวโมงท่ี

นำเสนออย;างชัดเจน 

- บันทึกสรุปการทบทวนท่ีได@จากการประชุม 

1.2 

ประชุมปรึกษา

วิเคราะหMป̂ญหา

รายกรณี 

       เป4นกิจกรรมกลุ;ม ระหว;างนักจิตวิทยาคลินิก หรือร;วมกับกับ

วิชาชีพอ่ืน เพ่ือปรึกษาป_ญหาเก่ียวกับผู@ปgวยและการตรวจทาง

จิตวิทยาคลินิกหรือการบำบัดรักษาท่ีน;าสนใจ โดยมีการอภิปราย 

ซักถาม และแลกเปล่ียนความคิดเห็นเพ่ือให@เกิดการเรียนรู@จาก

ประสบการณSการดูแลผู@ปgวยร;วมกับสาขาวิชาชีพอ่ืนๆ 

- หนังสือเชิญประชุม หรือมอบให@เข@าประชุม หรือใบ

เซ็นช่ือเข@าร;วม 

- กำหนดการ หรือ ระยะเวลาการเข@าร;วมประชุม หาก

เป4นผู@นำเสนอต@องแสดงรายละเอียดจำนวนช่ัวโมงท่ี

นำเสนออย;างชัดเจน 

- รายงานสรุปผลการปรึกษาวิเคราะหSป_ญหารายกรณี 

1.3 

สโมสรวารสาร 

ประชุมนำเสนอ

บทความ

วิชาการ/วิจัย 

       เป4นกิจกรรมกลุ;มเพ่ือพัฒนาองคSความรู@สำหรับนักจิตวิทยา

คลินิกโดยมีการกำหนดกลุ;มบุคคลท่ีแน;นอน เพ่ือทำการเลือกและ

นำเสนอเน้ือหาทางวิชาการจากวารสารท่ีเป4นประโยชนS กับ

จิตวิทยาคลินิกท่ีทันสมัยให@แก;ท่ีประชุมในหน;วยงานเป4นประจำ ใน

ระยะเวลาท่ีกำหนดเป4นการนำเสนอแบบเปhด โดยท่ีประชุม

สามารถอธิบายแสดงความคิดเห็นได@ 

- หนังสือเชิญประชุม หรือมอบให@เข@าประชุม หรือใบ

เซ็นช่ือเข@าร;วม 

- กำหนดการ หรือ ระยะเวลาการเข@าร;วมประชุม หาก

เป4นผู@นำเสนอต@องแสดงรายละเอียดจำนวนช่ัวโมงท่ี

นำเสนออย;างชัดเจน 

- รายงานสรุปผลการเข@าร;วมสโมสรวารสาร 

กิจกรรมประเภทท่ี 1  

กิจกรรมประเภทท่ีมุงเนนการเพ่ิมพูนความรู ความสามารถทางวิชาชีพ จิตวิทยาคลินิกหรือวิชาการ 
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กิจกรรมชนิดท่ี คำจำกัดความ น้ำหนักหน#วยคะแนน เอกสารประกอบการพิจารณา 

1.4 

กิจกรรมการศึกษาดูงานเพ่ือ

พัฒนาวิชาชีพ 

       เป4 น กิ จกรรมการศึกษ าดู งาน 

หน;วยงานต;าง ๆ ท่ีเก่ียวข@องและเก้ือกูล

กับวิชาชีพนักจิตวิทยาคลินิก 

1 หน;วยคะแนนต;อ 1 ช่ัวโมง 

ไม#เกิน 15 หน#วยคะแนน/คร้ัง 

กิจกรรมต้ังแต# 1.1 – 1.4  

รวมกันไม#เกิน 25 หน#วยคะแนน 

- หนังสือเชิญเข@าร;วม หรือมอบให@เข@าร;วม หรือใบ

เซ็นช่ือเข@าร;วม 

- กำหนดการ หรือ ระยะเวลาการเข@าร;วม  

- รายงานสรุปผลการศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาวิชาชีพ 

- รูปถ;ายการศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาวิชาชีพ 

1.5 

การทำงานท่ีเก่ียวขQองกับ

องคMกรวิชาชีพจิตวิทยาคลินิก 

    1.5.1 เปaนคณะทำงานท่ี

แต#งต้ังโดยคณะกรรมการ

วิชาชีพสาขาจิตวิทยาคลินิก 

    1.5.1 เปaนคณะทำงานท่ี

แต#งต้ังโดยสมาคมนักจิตวิทยา

คลินิกไทย 

   1.5.1 เปaนคณะทำงานท่ี

แต#งต้ังโดยองคMกรอ่ืนท่ี

เก่ียวขQองกับวิชาชีพฯ 

 

3 หน;วยคะแนน ต;อ 1 คำส่ัง 

• กรณีได@รับการแต;งต้ังเป4นคณะทำงาน

หลายคณะ ให@นำมาคิดเครดิตเพียงคร้ังเดียว 

(ย่ืนไดQ 1 คร้ัง ต#อการต#ออายุใบอนุญาต) 

- คำส่ังแต;งต้ังคณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการ / 

คณะทำงานท่ีเก่ียวข@องกับองคSกรวิชาชีพจิตวิทยา

คลินิก 
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กิจกรรมชนิดท่ี คำจำกัดความ น้ำหนักหน#วยคะแนน เอกสารประกอบการพิจารณา 

2.1 การประชุมวิชาการ

ประจำปd 

  

       เป4นกิจกรรมประชุมประจำปk โดยมี

การนำเสนอ 

ผลงานวิจัยร;วมกับการบรรยาย สัมมนา

อภิปรายหรือการให@ความรู@รูปแบบอ่ืนท้ังน้ี

เพ่ือทบทวนความรู@เดิมและเพ่ิมพูนความรู@

ใหม;แก;นักจิตวิทยาคลินิก 

ผู@เข@าร;วม 1 ชม ต;อ 1 หน;วยคะแนน 

ไม#เกิน 10 คะแนน/คร้ัง 

ไม#เกิน 30 หน#วยคะแนนจากหมวดน้ี 

- กำหนดการ หรือ ระยะเวลาการเข@าร;วม  

- ประกาศนียบัตร 

- รูปถ;ายการเข@าร;วมประชุม โดยมีการแคปหน@าจอ

หรือถ;ายภาพทุกช่ัวโมงของการเข@าร;วม 

2.2 

การอบรมฟghนฟูวิชาการ /

การอบรมระยะส้ัน 

       เป4 น กิ จกรรมฟmn น ฟู วิช าการ  ใน

รูปแบบการอบรมระยะส้ัน  

ผู@เข@าร;วม 1 ชม ต;อ 1 หน;วยคะแนน 

ไม#เกิน 10 คะแนน/คร้ัง 

 

- กำหนดการ หรือ ระยะเวลาการเข@าร;วม  

- ประกาศนียบัตร 

- รูปถ;ายการเข@าร;วมอบรม โดยมีการแคปหน@าจอ

หรือถ;ายภาพทุกช่ัวโมงของการเข@าร;วม 

2.3 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

 

       เป4นกิจกรรมท่ีพัฒนาความรู@ทักษะ

และเจตคติ นำเสนอโดยการสอนแสดง 

หรือการจำลองสถานการณS  หรือการ

ฝ] กฝนการใช@ เค ร่ือ ง มื อท ดสอบ ท าง

จิตวิทยาคลินิก การบำบัดทางจิตวิทยา 

การฟmnนฟู และการประชุมกลุ;ม /อภิปราย

กลุ;มย;อย เป4นต@น 

• วิทยากร 1 ชม ต;อ 3 หน;วยคะแนน   

• ผู@เข@าร;วม 1 ชม ต;อ 1 หน;วยคะแนน    

ไม#เกิน 5 คะแนน/คร้ัง 

ไม#เกิน 25 หน#วยคะแนนจากหมวดน้ี 

- กำหนดการ หรือ ระยะเวลาการเข@าร;วม  

- ประกาศนียบัตร 

- รูปถ;ายการเข@าร;วมอบรม โดยมีการแคปหน@าจอ

หรือถ;ายภาพทุกช่ัวโมงของการเข@าร;วม 

- กรณีเป4นวิทยากรต@องแนบหนังสือเชิญ และ

กำหนดการท่ีแสดงให@เห็นจำนวนช่ัวโมงและหัวข@อท่ี

เป4นวิทยากร 

กิจกรรมประเภทท่ี 2  

กิจกรรมประเภทท่ีมุงเนนการมีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรหรือพัฒนาวิชาชีพ 
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กิจกรรมชนิดท่ี คำจำกัดความ น้ำหนักหน#วยคะแนน เอกสารประกอบการพิจารณา 

2.4 

การสัมมนาทาง

วิชาการ 

Seminar 

       เป4 น กิ จกรรม เพ่ื อ พั ฒ นาความ รู@ ส ำห รับ

นักจิตวิทยาคลินิกและสหวิชาชีพโดยมีการนำเสนอ

ความรู@สาขาจิตวิทยาคลินิกหรือความรู@ท่ีเก่ียวข@องแก;

ผู@ เข@าร;วมสัมมนา ผู@นำเสนอเป4นผู@ เช่ียวชาญโดย

บุคคลเดียวหรือเป4นกลุ;มผู@เช่ียวชาญและเปhดให@ท่ี

ประชุมแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามได@ ผลการ

ประชุมสัมมนาสรุปได@เป4นแนวคิดทางจิตวิทยาคลินิก 

• ผู@นำเสนอ 1 ชม ต;อ 3 หน;วยคะแนน 

• ผู@เข@าร;วม 1 ชม ต;อ 1 หน;วยคะแนน 

ไม#เกิน 5 คะแนน/คร้ัง 

ไม#เกิน 25 หน#วยคะแนนจากหมวดน้ี 

- กำหนดการ หรือ ระยะเวลาการเข@าร;วม  

- ประกาศนียบัตร 

- รูปถ;ายการเข@าร;วมสัมนา โดยมีการแคปหน@าจอหรือ

ถ;ายภาพทุกช่ัวโมงของการเข@าร;วม 

- กรณีเป4นผู@นำเสนอต@องแนบหนังสือเชิญ และกำหนดการท่ี

แสดงให@เห็นจำนวนช่ัวโมงและหัวข@อท่ีนำเสนอ 

2.5 

การอภิปรายหมู# 

 Panel 

Discussion 

       เป4นกิจกรรมท่ีจัดให@มีการอภิปรายถึงป_ญหา

ทางจิตวิทยาคลินิกเฉพาะเร่ือง โดยคณะบุคคลทาง

จิตวิทยาคลินิก และผู@เช่ียวชาญต;างสาขาโดยเปhด

โอกาสให@ท่ีประชุมอภิปรายซักถาม 

• ประธานการอภิปราย 1 ชม ต;อ 3 

หน;วยคะแนน 

• ผู@ร;วมอภิปราย 1 ชม ต;อ 2 หน;วย

คะแนน 

• ผู@เข@าร;วม 1 ชม ต;อ 1 หน;วยคะแนน    

ไม#เกิน 5 คะแนน/คร้ัง 

ไม#เกิน 25 หน#วยคะแนนจากหมวดน้ี 

- กำหนดการ หรือ ระยะเวลาการเข@าร;วม  

- รายงานสรุปผลการอภิปรายหมู; 

- รูปถ;ายการเข@าร;วมอภิปราย โดยมีการแคปหน@าจอหรือ

ถ;ายภาพทุกช่ัวโมงของการเข@าร;วม 

- กรณีเป4นผู@ร;วมอภิปรายต@องแนบหนังสือเชิญ และ

กำหนดการท่ีแสดงให@เห็นจำนวนช่ัวโมงและหัวข@อท่ีอภิปราย 

2.6 

การบรรยายชุด

วิชาท่ีจัดข้ึน

อย#างต#อเน่ือง 

Series of 

Lecture 

       เป4 น กิ จกรรม เพ่ื อ พั ฒ นาความ รู@ ส ำห รับ

นักจิตวิทยาคลินิกท่ีมีการนำเสนอเน้ือหาท่ีกำหนดไว@

เป4นช;วง ๆ อย;างต;อเน่ืองโดยมีวิธีการบรรยายให@

ครอบคลุมและเช่ือมโยงเน้ือหาท้ังหมด  

• ผู@บรรยาย 1 ชม ต;อ 3 หน;วย

คะแนน 

• ผู@เข@าร;วม 1 ชม ต;อ 1 หน;วยคะแนน 

ไม#เกิน 5 คะแนน/คร้ัง 

ไม#เกิน 30 หน#วยคะแนนจากหมวดน้ี 

- กำหนดการ หรือ ระยะเวลาการเข@าร;วม  

- ประกาศนียบัตร 

- รูปถ;ายการเข@าร;วม โดยมีการแคปหน@าจอหรือถ;ายภาพทุก

ช่ัวโมงของการเข@าร;วม 

- กรณีเป4นผู@บรรยายต@องแนบหนังสือเชิญ และกำหนดการท่ี

แสดงให@เห็นจำนวนช่ัวโมงและหัวข@อท่ีบรรยาย 
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2.7 

การบรรยายพิเศษ 

Special Lecture 

       เป4นกิจกรรมเพ่ือพัฒนาองคSความรู@

สำหรับนักจิตวิทยาคลินิกท่ีจัดข้ึนเป4นกรณี

พิเศษโดยเชิญผู@เช่ียวชาญสาขาน้ัน ๆ มาเป4น

ผู@บรรยาย 

• ผู@บรรยาย 1 ชม ต;อ 3 หน;วยคะแนน 

• ผู@เข@าร;วม 1 ชม ต;อ 1 หน;วยคะแนน  

ไม#เกิน 5 คะแนน/คร้ัง 

ไม#เกิน 20 หน#วยคะแนนจากหมวดน้ี 

- กำหนดการ หรือ ระยะเวลาการเข@าร;วม  

- ประกาศนียบัตร 

- รูปถ;ายการเข@าร;วม โดยมีการแคปหน@าจอหรือถ;ายภาพ

ทุกช่ัวโมงของการเข@าร;วม 

- กรณีเป4นผู@บรรยายต@องแนบหนังสือเชิญ และ

กำหนดการท่ีแสดงให@เห็นจำนวนช่ัวโมงและหัวข@อท่ี

บรรยาย 

2.8 

การตีพิมพMผลงาน

วิชาการทาง

วิชาชีพจิตวิทยา

คลินิกใน

วารสารวิชาการ 

       เป4นกิจกรรมเฉพาะบุคคลหรือกลุ;ม

บุคคล ท่ี เป4นเจ@าของผลงานวิชาการหรือ

งานวิจัย ซ่ึงได@รับการพิจารณาลงตีพิมพSใน

วารสารวิชาการ  

การตีพิมพSในวารสารวิชาการท่ีมีรายช่ือใน

ฐานข@อมูล ระดับชาติ หรือนานาชาติ หรือ

ฐานข@อมูลอ่ืนท่ีสากลยอมรับ 

• ผู@เขียนช่ือแรกหรือผู@รับผิดชอบบทความ

เร่ืองละ 10 หน;วยคะแนน 

• ผู@เขียนช่ืออ่ืนเร่ืองละ 5 หน;วยคะแนน 

- สำเนาผลงานวิชาการทางวิชาชีพจิตวิทยาคลินิกใน

วารสารวิชาการ 

2.9 

การศึกษาดQวย

ตนเองผ#านส่ือ

สำเร็จรูป  

(E – learning) 

 

       เป4นกิจกรรมเฉพาะบุคคลเพ่ือเพ่ิมพูน

ความรู@โดยการศึกษาทบทวนเอกสารหรือ

วารสารหรือส่ือการสอนอ่ืน ๆ  

      ท้ังน้ี ต@องมีการประเมินผลการเรียนรู@

ด@วยการตอบแบบทดสอบ 

๑ หน;วยคะแนน ต;อ ๑ ช่ัวโมง 

*** หมวดแนะนำสำหรับผูQย่ืนคำขอ*** 

- ประกาศนียบัตร ท่ีแสดงจำนวนช่ัวโมงท่ีศึกษา หาก

ประกาศนียบัตรไม;แสดงจำนวนช่ัวโมงท่ีศึกษาให@แนบ

รายละเอียดของหลักสูตรท่ีแสดงหัวข@อและจำนวนท่ีต@อง

ศึกษา 
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2.10 

การทบทวนและ

กล่ันกรองผลงาน

วิชาการทางวิชาชีพ

จิตวิทยาคลินิก 

       เป4นกิจกรรมเฉพาะบุคคลท่ีได@ รับมอบหมายจาก

บรรณาธิการหรือผู@เก่ียวข@อง ให@ทบทวนและกล่ันกรอง

ผลงานวิชาการทางวิชาชีพจิตวิทยาคลินิก จิตเวช หรือ

สุขภาพจิต เพ่ือพิจารณาตีพิมพSในวารสารวิชาการหรือการ

นำเสนอผลงาน วิชาการ หรือ เพ่ือการผลิตส่ือการศึกษา

ต;อเน่ืองรวมถึงการดำเนินการของบรรณาธิการท่ีรับผิดชอบ 

เร่ืองละ 10 หน;วยคะแนน 

 

- หนังสือขอความอนุเคราะหS หรือหนังสือเชิญ

ให@ทบทวนและกล่ันกรองผลงานวิชาการทาง

วิชาชีพจิตวิทยาคลินิก 

- หนังสือตอบรับการทบทวนและกล่ันกรอง

ผลงานวิชาการทางวิชาชีพจิตวิทยาคลินิก 

2.11 

การสอบทวน

เคร่ืองมือทางวิชาชีพ

จิตวิทยาคลินิก 

       เป4นกิจกรรมเฉพาะบุคคลท่ีได@ รับมอบหมายหรือ

แต;งต้ังให@ เป4นผู@ทรงคุณ วุฒิ ในการตรวจสอบคุณภาพ

เค ร่ือ งมือทางวิชาชีพ จิต วิทยาค ลิ นิ ก ซ่ึ ง เป4 น งาน ท่ี

นอกเหนือจากหน@าท่ีประจำ 

เร่ืองละ 3 หน;วยคะแนน 

- หนังสือขอความอนุเคราะหS หรือหนังสือเชิญ

ให@สอบทวนเคร่ืองมือทางวิชาชีพจิตวิทยาคลินิก 

- หนังสือตอบรับการสอบทวนเคร่ืองมือทาง

วิชาชีพจิตวิทยาคลินิก 

2.12 

การกล่ันกรองโครง

ร#างงานวิจัย 

       เป4นกิจกรรมเฉพาะบุคคลท่ีได@ รับมอบหมายหรือ

แต;งต้ังให@เป4นผู@ทรงคุณวุฒิในการทบทวนและกล่ันกรอง

เน้ือหาในโครงร;างงานวิจัยทางวิชาชีพจิตวิทยาคลินิกให@

ถู กต@ อ งต ามห ลัก วิช าการ  (Scientific reviews) ห รือ

จ ริยธรรมการ วิ จั ย  (Ethical reviews) ซ่ึ ง เป4 น งาน ท่ี

นอกเหนือจากหน@าท่ีประจำโดยโครงร;างวิจัยต@องผ;านการ

ตรวจสอบจากหน;วยงานต@นสังกัด 

เร่ืองละ 3 หน;วยคะแนน 

- หนังสือขอความอนุเคราะหS หรือหนังสือเชิญ

ให@ เป4 น ผู@ ท รง คุณ วุ ฒิ ใน การท บ ท วน และ

กล่ันกรองเน้ือหาในโครงร;างงานวิจัยทางวิชาชีพ

จิตวิทยาคลินิก 

- หนังสือตอบรับการเป4นผู@ทรงคุณวุฒิในการ

ทบทวนและกล่ันกรองเน้ือหาในโครงร;าง

งานวิจัยทางวิชาชีพจิตวิทยาคลินิก 
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2.13 

การอ#านผลงานเพ่ือ

ประเมินตำแหน#งทาง

วิชาการ   

       เป4 น กิจกรรม เฉพาะบุคคล ท่ี ได@ รับ เชิญ ให@ เป4 น

ผู@ทรงคุณวุฒิในการอ;านผลงานวิชาการทางวิชาชีพจิตวิทยา

คลินิก เพ่ือพิจารณากำหนดประเมินตำแหน;งทางวิชาการ 

ซ่ึงครอบคลุมการประเมินตำแหน;งวิชาการทุกระดับและทุก

สังกัด 

รายละ 5 หน;วยคะแนน 

- หนังสือขอความอนุเคราะหS หรือหนังสือเชิญให@เป4น

ผู@ทรงคุณวุฒิในการอ;านผลงานวิชาการทางวิชาชีพ

จิตวิทยาคลินิก 

- หนังสือตอบรับการเป4นผู@ทรงคุณวุฒิในการอ;าน

ผลงานวิชาการทางวิชาชีพจิตวิทยาคลินิก 

2.14 

การเปaนกรรมการ

ผูQทรงคุณวุฒิภายนอก

ในการสอบป�องกัน

วิทยานิพนธM 

       เป4 น กิจกรรมเฉพาะบุคคล ท่ี ได@ รับ เชิญ ให@ เป4 น

กรรมการผู@ทรงคุณ วุฒิภายนอกในการสอบป�องกัน

วิทยานิพนธSระดับบัณฑิตศึกษา สาขาจิตวิทยาคลินิก หรือ

สาขาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข@อง/เก้ือกูลกับการประกอบวิชาชีพ

จิตวิทยาคลินิกซ่ึงเป4นหลักสูตรท่ีได@ รับการรับรองจาก

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

เร่ืองละ 3 หน;วยคะแนน - หนังสือขอความอนุเคราะหS หรือหนังสือเชิญให@เป4น

กรรมการผู@ทรงคุณวุฒิภายนอกในการสอบป�องกัน

วิทยานิพนธSระดับบัณฑิตศึกษา 

- หนังสือตอบรับการเป4นกรรมการผู@ทรงคุณวุฒิ

ภายนอกในการสอบป�องกันวิทยานิพนธSระดับ

บัณฑิตศึกษา 

2.15 

การประชุมบริหาร

จัดการดQานจิตวิทยา

คลินิก 

       เป4 น กิจกรรมเฉพาะบุคคล ท่ี ได@ รับ เชิญ ให@ เป4 น

ผู@ทรงคุณวุฒิ  คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือ

คณะทำงาน เพ่ือการประชุมปรึกษาหารือเพ่ือพัฒนางาน

ด@านการเรียนการสอน งานบริการทางจิตวิทยาคลินิก  การ

วิจัยทางจิตวิทยาคลินิก ซ่ึงเป4นงานท่ีนอกเหนือจากหน@าท่ี

ประจำ 

คร้ังละ 1 หน;วยคะแนน 

ไม#เกิน 20 หน#วยคะแนนจาก

หมวดน้ี 

- หนังสือเชิญเข@าร;วม หรือมอบให@เข@าร;วม หรือใบ

เซ็นช่ือเข@าร;วม 

- กำหนดการ หรือ ระยะเวลาการเข@าร;วม  

- รายงานสรุปผลการประชุม 
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2.16  

โครงการศึกษาวิจัยทาง

จิตวิทยาคลินิกสำรวจ

ผูQรับบริการท่ีเก่ียวขQอง

กับงาน 

       เป4นกิจกรรมกลุ;มหรือเฉพาะบุคคล เพ่ือเป4นการ

ศึกษาวิจัยทางจิตวิทยาคลินิก เช;น อัตราความเครียดใน

ชุมชน ความชุกของโรคซึมเศร@า ความพึงพอใจของ

ผู@ใช@บริการ คุณภาพการปฏิบัติงาน ฯลฯ โดยวิเคราะหS

สถานการณSจากการสำรวจข@อมูลจากเวชระเบียนผู@ปgวย 

และข@อมูลสารสนเทศของกลุ;มงาน ซ่ึงผลของการสำรวจ

สามารถนำไปใช@ในการปรับปรุงกิจกรรมการบริการและ

รวมไปถึงพฤติกรรมการให@บริการ การรับบริการการตรวจ

วินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิก ฯลฯ 

• ผู@ทำการสำรวจหลัก เร่ืองละ 5 

หน;วยคะแนน 

• ผู@ร;วมทำการสำรวจ เร่ืองละ 3 

หน;วยคะแนน 

 

ไม#เกิน 20 หน#วยคะแนนจากหมวดน้ี 

- หนังสือขอความอนุเคราะหSความร;วมมือใน

การสำรวจผู@รับบริการท่ีเก่ียวข@อง 

- ผลหรือแผนการปรับปรุงกิจกรรมการบริการ

และรวมไปถึงพฤติกรรมการให@บริการ การรับ

บริการการตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิกท่ี

ได@รับจากการสำรวจ 

2.17 

การเปaนผูQตรวจติดตาม

ระบบคุณภาพภายใน

(เครือข#าย) หรือเปaน

ผูQตรวจประเมินระบบ

คุณภาพของหน#วย

รับรอง 

       เป4นกิจกรรมเฉพาะบุคคลท่ีได@รับเชิญหรือได@รับการ

มอบหมายให@ เป4นผู@ตรวจติดตามหรือประเมินระบบ

คุณภาพห@องปฏิ บั ติการทางจิต วิทยาคลินิกโดยใช@

มาตรฐานงานจิตวิทยาคลินิก โดยไม;ใช;การทำภายใน

หน;วยงานท่ีสังกัดอยู; และเป4นงานท่ีนอกเหนือจากหน@าท่ี

ประจำ 

• ผู@ ต รวจ ติดตามระบบ คุณ ภาพ

ภายใน คร้ังละ 1 หน;วยคะแนน 

• ผู@ตรวจประเมินระบบคุณภาพ 

คร้ังละ 3 หน;วยคะแนน 

- หนังสือขอความอนุเคราะหS หรือหนังสือเชิญ

ให@ เป4น ผู@ตรวจติดตามหรือประเมินระบบ

คุณภาพห@องปฏิบัติการทางจิตวิทยาคลินิก 

- หนังสือตอบรับการเป4นผู@ตรวจติดตามหรือ

ประเมินระบบคุณภาพห@องปฏิบัติการทาง

จิตวิทยาคลินิก 
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กิจกรรมชนิดท่ี คำจำกัดความ น้ำหนักหน#วยคะแนน เอกสารประกอบการพิจารณา 

2.18 

การเปaนผูQตรวจ

ติดตามหรือประเมิน

ระบบคุณภาพ

การศึกษา 

       เป4นกิจกรรมเฉพาะบุคคลท่ีได@รับเชิญให@เป4นผู@ตรวจ

ติดตามหรือประเมินระบบคุณภาพการศึกษาด@านจิตวิทยา

คลินิกในสถาบันการศึกษา ตามเกณฑSการรับรองหลักสูตร

และรับรองสถาบันวิชาชีพจิตวิทยาคลินิก หรือเกณฑSประเมิน

คุณภาพภายในของ สกอ. หรือเกณฑSประเมินคุณภาพ

ภายนอกของ สมศ. ท้ังน้ีโดยไม;ใช;การทำภายในหน;วยงานท่ี

สังกัดอยู; และเป4นงานท่ีนอกเหนือจากหน@าท่ีประจำ 

• ผู@ ต รวจติดตามและประเมินภายใน 

คร้ังละ 1 หน;วยคะแนน 

• ผู@ตรวจติดตามและประเมินภายนอก 

คร้ังละ 3 หน;วยคะแนน 

 

- หนังสือขอความอนุเคราะหS หรือ

หนังสือเชิญให@เป4นผู@ตรวจติดตามหรือ

ประเมินระบบคุณภาพการศึกษาด@าน

จิตวิทยาคลินิกในสถาบันการศึกษา 

- ห นังสือตอบ รับการเป4น ผู@ ตรวจ

ติดตามหรือประเมินระบบคุณภาพ

การศึกษาด@ าน จิต วิทยาคลิ นิกใน

สถาบันการศึกษา 

2.20 การนำเสนอ

ผลงานวิชาการทาง

จิตวิทยาคลินิก หรือ

สาขาอ่ืน ๆ ท่ีเก้ือกูล

กับการประกอบ

วิชาชีพจิตวิทยา

คลินิก 

     การนำเสนอผลงานวิชาการทางวิชาชีพจิตวิทยาคลินิก 

หรือสาขาอ่ืน ๆ ท่ีเก้ือกูลกับการประกอบวิชาชีพ 

จิตวิทยาคลินิก ในงานประชุมวิชาการ ในรูปแบบการนำเสนอ 

แบบปากเปล;า แบบโปสเตอรS แบบวีดีทัศนS  เป4นต@น 

ลักษณะกิจกรรม 

     เป4นกิจกรรมเฉพาะบุคคลหรือกลุ;ม ผู@นำเสนอผลงานทาง

วิชาการหรืองานวิจัย ในงานประชุมวิชาการ ในรูปแบบการ

นำเสนอ แบบปากเปล;า แบบโปสเตอรS แบบวีดีทัศนS  เป4นต@น 

• ผู@นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ

นานาชาติ   เร่ืองละ 8 หน;วยคะแนน 

• ผู@ น ำ เส น อ ผ ล งาน ใน ก า ร วิ ช าก า ร

ระดับชาติ เร่ืองละ 4 หน;วยคะแนน 

- ประกาศนียบัตรการนำเสนอผลงาน

วิชาการทางวิชาชีพจิตวิทยาคลินิก 

- กำหนดการและหัวข@อท่ีนำเสนอ

ผลงาน 
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กิจกรรม คำจำกัดความ น้ำหนักหน#วยคะแนน เอกสารประกอบการพิจารณา 

การศึกษาในหลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษาใน

หลักสูตรท่ีต#อยอดของ

วิชาชีพจิตวิทยาคลินิก

หรือหลักสูตรท่ีเก่ียวขQอง/

เก้ือกูลกับวิชาชีพ

จิตวิทยาคลินิก 

       เป4นกิจกรรมเฉพาะบุคคล ซ่ึงสำเร็จการศึกษาหลักสูตร

สาขาจิตวิทยาคลินิก ระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก 

หรือสาขาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข@อง/เก้ือกูลกับการประกอบวิชาชีพ

จิตวิทยาคลินิก สำหรับกรณีหลักสูตรดังกล;าวท้ังในระดับ

ปริญญาโท หรือปริญญาเอก ต@องเป4นหลักสูตรท่ีได@รับการ

รับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ

สำนักงานข@าราชการพลเรือน (กพ.) 

หลักสูตรละ 50 หน;วยคะแนน 

ผูQย่ืนคำขอตQองสำเร็จ

การศึกษาแลQวจึงสามารถ

ไดQรับหน#วยคะแนน และตQอง

สำเร็จการศึกษาหลังจากไดQรับ

การข้ึนทะเบียนเปaนผูQประกอบ

โรคศิลปะแลQว 

- สำเนาใบปริญญาบัตร 

- สำเนาหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษา 

- สำเนารายงานผลการศึกษา 

 

กิจกรรมประเภทท่ี 3 

กิจกรรมประเภทท่ีมุงเนนการเขาศึกษาในหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา 

           การประกอบโรคศิลปะในสาขาจิตวิทยาคลินิก 


