
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การปฎิบัติงานด้านจิตวิทยาคลินิก” 
 

๑. ชื่อโครงการ  โครงการฝึกอบรมหลักสูตร  “การปฎิบัติงานด้านจิตวิทยาคลินิก” 
 
๒. ผู้รับผิดชอบ  กรมสุขภาพจิต 
   กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

คณะกรรมการวิชาชีพสาขาจิตวิทยาคลินิก   
สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย 

 
๓. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่พระราชกฤษฎีกาก าหนดให้สาขาจิตวิทยาคลินิกเป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ             
ตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.  ๒๕๔๒ และพ.ศ.  ๒๕๔๖ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่       
๒๑  ตุลาคม  ๒๕๔๖  โดยกฎหมายตามมาตรา  ๑๑  บัญญัติให้บุคคลที่จบการศึกษาสาขาจิตวิทยาคลินิก  
หรือกระบวนการทางจิตวิทยาคลินิกเป็นวิชาเอก ที่จะขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ       
โรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิกจะต้องผ่านการปฎิบัติงานโรงพยาบาล  หรือองค์กรใดที่คณะกรรมการวิชาชีพ
สาขาจิตวิทยาคลินิกรับรองไม่น้อยกว่าหกเดือน  จึงจะขออนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิกได้   
 ทั้งนี้เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักจิตวิทยาคลินิก  ให้สามารถปฎิบัติงานได้สอดคล้องกับหลักการข้างต้น  
และฝึกปฎิบัติงานตามมาตรฐานทางวิชาชีพทั้ งด้านวิชาการ  และการปฎิบัติงาน สามารถขออนุญาตขึ้น
ทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิกได้นั้น กรมสุขภาพจิตจึงร่วมกับ    
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ คณะกรรมการวิชาชีพสาขาจิตวิทยาคลินิกและสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย
จัดการฝึกอบรมหลักสูตร  “การปฎิบัติงานด้านจิตวิทยาคลินิก” (Clinical Psychological Internship)      
รุ่นที่๕/๒๕๕๖ ขึ้น 
 
๔. วัตถุประสงค ์
 ๔.๑ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้พัฒนาความรู้  ความสามารถในการปฎิบัติงานด้านการตรวจวินิจฉัย
ทางจิตวิทยาคลินิก  (Clinical  Psychodiagnostics  Assessment)  การบ าบัดทางจิตวิทยาและการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพทางจิต  ( Psychological  Treatment  and  Rehabilitation) และการประยุกต์จิตวิทยาคลินิก
เข้าสู่งานด้านสุขภาพจิตชุมชน  และศาสตร์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง (Application  of  Clinical  Psychology  for  
Community  Mental  Health  Services  and  Related  Fields)  ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 ๔.๒ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีการปฎิบัติงานที่มีคุณภาพ และเป็นมาตรฐานของวิชาชีพสาขา
จิตวิทยาคลินิก 
 
 
 



๕. วิธีด าเนินการ 
 ระยะเตรียมการ 
 ๕.๑ ขออนุมัติโครงการและแต่งตั้งคณะกรรมการ 
 ๕.๒ การประชาสัมพันธ์โครงการและรับสมัครผู้เข้ารับการอบรม 
 ๕.๓ การจัดท าเอกสารการฝึกอบรม 

๕.๔ ประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดเตรียมการฝึกอบรม 
๕.๕  ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร 
๕.๖  ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการฝึกอบรม   
๕.๗  ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม     
๕.๘  ประชุมเชิงปฏิบัติการอาจารย์ผู้ดูแลการฝึกอบรมจากสถาบันฝึกปฏิบัติงาน 
ระยะด าเนินการฝึกอบรม 
๕.๙ ด าเนินการฝึกอบรม 
 -  การบรรยาย 
 -  การฝึกปฎิบัติ 
๕.๑๐ การประเมินผลระหว่างการอบรม 
๕.๑๑ ประกาศผลการฝึกอบรม 
๕.๑๒ ประชุมคณะกรรมการและอาจารย์ผู้ดูแลการฝึกอบรมจากสถาบันฝึกปฏิบัติงานเพ่ือประเมินผล

การด าเนินโครงการ 
 
๖. กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องมีคุณสมบัติตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้สาขาจิตวิทยาคลินิกเป็นสาขา
การประกอบโรคศิลปะ ตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะพ.ศ. ๒๕๔๒  พ.ศ. ๒๕๔๖ คือ 
 ๖.๑ ผู้ที่เข้าฝึกอบรมเพ่ือขออนุญาตขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขา
จิตวิทยาคลินิก คือ ผู้มีคุณสมบัติดังนี้ 
  -  ผู้ ที่ ได้ รับปริญญาหรือประกาศนี ยบั ตรเที ยบเท่ าปริญญา  สาขาจิตวิทยาคลินิ กจาก
สถาบันการศึกษาท่ีคณะกรรมการวิชาชีพสาขาจิตวิทยาคลินิกรับรอง  หรือ 
  -  ผู้ที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญา  สาขาจิตวิทยาที่มีกระบวนวิชา
จิตวิทยาคลินิกเป็นวิชาเอกจากสถาบันการศึกษาท่ีคณะกรรมการวิชาชีพสาขาจิตวิทยาคลินิกรับรอง 
 ๖.๒  ผู้สนใจเข้าฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางจิตวิทยาคลินิก  คือผู้มีคุณสมบัติดังนี้ 
  -  ผู้ที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาด้านจิตวิทยาสาขาอ่ืนก่อนวัน  
พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ  และปฎิบัติงานด้านจิตวิทยาคลินิกมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๕  ปี ในโรงพยาบาล  
หรือองค์กรใดที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขาจิตวิทยาคลินิกรับรอง 
  -  ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก   



  -  ผู้ส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศที่มิได้มีสัญชาติไทย ต้องได้รับใบอนุญาตให้ประกอบ  
โรคศิลปะในสาขาจิตวิทยาคลินิกจากประเทศท่ีส าเร็จการศึกษา 
 
๗. วัน  เวลาและสถานที ่
 ๗.๑ ประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดเตรียมการฝึกอบรม  ๑๗ มีนาคม  ๒๕๖๕ 

๗.๒ ขออนุมัติโครงการ การประชาสัมพันธ์โครงการและรับสมัคร    
ผู้เข้ารับการอบรม ด าเนินการรับสมัครผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการฝึกอบรม    

ระหว่างวันที่ ๑ - ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
๗.๓ ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร ๑  มิถุนายน  ๒๕๖๕ 
๗.๔  จับฉลากเลือกสถาบันฝึก    ๑  มิถุนายน  ๒๕๖๕ 
๗.๕ ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการฝึกอบรม ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๖๕ 
๗.๖ ช าระค่าลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม   ๑๐ - ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๖๕ 
๗.๗ ประชุมคณะกรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาจาก  ๖  กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 
สถาบันเพื่อเตรียมความพร้อมการฝึกอบรม 
ระยะด าเนินการฝึกอบรม 
๗.๘ ด าเนินการฝึกอบรม 
 -  การบรรยาย     ๑ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
 -   การฝึกปฎิบัติ    ๑ สิงหาคม ถึง วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ หรือ 
      ๓  มกราคม ถึง วันที่ ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๖ 
๗.๙ ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการและอาจารย์ผู้ดูแลการฝึกอบรมจากสถาบันฝึกปฏิบัติงาน
เพ่ือประเมินผล ครั้งที๑่     ๗  ตุลาคม ๒๕๖๕ 
  ครั้งที๒่     ๑๑  มีนาคม  ๒๕๖๖ 
๗.๑๐ ส่งสรุปผลคะแนนการฝึกอบรม  ครั้งที่๑  ๑๓  มกราคม  ๒๕๖๖ 

         ครั้งที๒่  ๒๖  พฤษาคม  ๒๕๖๖ 

๗.๑๑ ประชุมคณะกรรมการเพ่ือรับรองผลการฝึกอบรม 

ครั้งที๑่  ๓๑  มกราคม  ๒๕๖๖ 

              ครั้งที๒่  ๓๑  พฤษาคม  ๒๕๖๖ 

๗.๑๒ ประชุมประเมินผล ปัจฉิมนิเทศและมอบวุฒิบัตร ๙  มิถุนายน  ๒๕๖๖ 
   

๘. งบประมาณ 
   ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเต็มหลักสูตร ช าระค่าลงทะเบียนการเข้าอบรมคนละ           ๒๐,๐๐๐  บาท 
            ผู้เข้ารับการฝึกอบรมระยะบรรยายวิชาการ ช าระค่าลงทะเบียนการเข้าอบรมคนละ   ๕,๐๐๐  บาท 

 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมระยะฝึกปฏิบัติงาน ช าระค่าลงทะเบียนการเข้าอบรมคนละ  ๑๕,๐๐๐  บาท       
โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม ค่าเดินทาง และที่พัก ได้ตามสิทธิจาก



งบประมาณต้นสังกัด  การอบรมครั้งนี้ไม่ถือว่าเป็นวันลาตามระเบียบกระทรวงการคลังที่ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม  การจัดงาน  และการประชุมระหว่างประเทศ  พ.ศ. ๒๕๔๙  และต้องได้รับอนุมัติจาก
ผู้บังคับบัญชาแล้ว 
 
๙. การประเมินผล 
 ๙.๑  การประเมินผลกิจกรรมโดยผู้ให้การฝึกอบรม  
 ๙.๒  การประชุมประเมินผลโดยคณะกรรมการที่รับผิดชอบ 
 ๙.๓  ประเมินความคิดเห็นผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 
๑๐.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑๐.๑  ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้  ความสามารถการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพทั้งด้าน
วิชาการและการปฏิบัติงานทางคลินิก 
 ๑๐.๒  ผู้ผ่านการอบรมตามหลักสูตรสามารถขออนุญาตขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
โรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิกต่อไป 
 
 
           
  

        (นายเอกลักษณ์  วงศ์อภัย)     (ว่าที่ร้อยตรีไพรัช  นิภานันท์) 
     นักจิตวิทยาคลินิกช านาญการ              นักจิตวิทยาคลินิกช านาญการ 

    ผู้เสนอโครงการ           ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 

 
(นางสุภาวดี  นวลมณี) 

นักจิตวิทยาคลินิก 
นายกสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย 

       ผู้อนุมัติโครงการ 


