โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การปฎิบัติงานด้านจิตวิทยาคลินิก”
๑. ชื่อโครงการ

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การปฎิบัติงานด้านจิตวิทยาคลินิก”

๒. ผู้รับผิดชอบ

คณะกรรมการวิชาชีพสาขาจิตวิทยาคลินิก
สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย

๓. หลักการและเหตุผล
ตามที่ พ ระราชกฤษฎี ก าก าหนดหห้ ส าขาจิ ต วิ ท ยาคลิ นิ ก ปปน น สาขาการประกอบโรคิิ ล ปะ
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารประกอบโรคิิ ล ปะ พ.ิ.๒๕๔๒ และพ.ิ.๒๕๔๖ ซึ่ งมี ผ ลบั ง คั บ หช้ ตั้ งแต่ วั น ที่
๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ โดยกฎหมายตามมาตรา ๑๑ บัญญัติหห้บุคคลที่จบการิึกษาสาขาจิตวิทยาคลินิก หรือ
กระบวนการทางจิตวิทยาคลินิกปปนนวิชาปอก ที่จะขอขึ้นทะปบียนและรับหบอนุญาตปปนนผู้ประกอบโรคิิลปะ
สาขาจิ ต วิท ยาคลิ นิ กจะต้องผ่ านการปฎิ บั ติงานโรงพยาบาล หรือ องค์ กรหดที่ค ณะกรรมการวิช าชีพ สาขา
จิตวิทยาคลินิกรับรองไม่น้อยกว่าหกปดือน จึงจะขออนุญาตปปนนผู้ประกอบโรคิิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิกได้
ทั้งนี้ปพื่อพัฒนาิักยภาพของนักจิตวิทยาคลินิก หห้สามารถปฎิบัติงานได้สอดคล้องกับหลักการข้างต้น
และฝึ กปฎิ บั ติ งานตามมาตรฐานทางวิช าชี พ ทั้ งด้ านวิช าการ และการปฎิ บั ติงาน สามารถขออนุ ญ าตขึ้ น
ทะปบียนและรับหบอนุญาตปปนนผู้ประกอบโรคิิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิกได้นั้ น คณะกรรมการวิชาชีพสาขา
จิ ตวิทยาคลิ นิ ก ร่ วมกับ สมาคมนั ก จิ ตวิท ยาคลิ นิ กไทย จึงจัด การฝึ กอบรมหลั ก สู ตร “การปฎิ บั ติงานด้าน
จิตวิทยาคลินิก” (Clinical Psychological Internship) รุ่นที่ ๑๒/๒๕๖๓ ขึ้น
๔. วัตถุประสงค์
๔.๑ ปพื่อหห้ผู้ปข้ารับการอบรมได้พัฒนาความรู้ ความสามารถหนการปฎิบัติงานด้านการตรวจวินิจฉัย
ทางจิ ต วิ ท ยาคลิ นิ ก (Clinical Psychodiagnostic Assessment) การบ าบั ด ทางจิ ต วิ ท ยาและการฟื้ น ฟู
สมรรถภาพทางจิต (Psychological Treatment and Rehabilitation) และการประยุกต์จิตวิทยาคลินิกปข้า
สู่ ง านด้ า นสุ ข ภาพจิ ต ชุ ม ชน และิาสตร์ อื่ น ๆ ที่ ป กี่ ย วข้ อ ง (Application of Clinical Psychology for
Community Mental Health Services and Related Fields) ตามมาตรฐานวิชาชีพ
๔.๒ ปพื่ อหห้ ผู้ ปข้ ารั บ การอบรมมีก ารปฎิ บั ติ งานที่ มี คุ ณ ภาพ และปปน น มาตรฐานของวิช าชีพ สาขา
จิตวิทยาคลินิก

๕. วิธีดาเนินการ
ระยะเตรียมการ
๕.๑ ขออนุมัติโครงการและแต่งตั้งคณะกรรมการ
๕.๒ การประชาสัมพันธ์โครงการปพื่อรับสมัครผู้ปข้ารับการอบรม
๕.๓ การจัดทาปอกสารการฝึกอบรม
๕.๔ ประชุมคณะกรรมการปพื่อจัดปตรียมการฝึกอบรม
๕.๕ ประชุมคณะกรรมการปพื่อพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร
๕.๖ ประกาิรายชื่อผู้มีคุณสมบัติปข้ารับการฝึกอบรม
๕.๗ ลงทะปบียนปข้ารับการฝึกอบรม
๕.๘ ประชุมปชิงปฏิบัติการอาจารย์ผู้ดูแลการฝึกอบรมจากสถาบันฝึกปฏิบัติงาน
ระยะดาเนินการฝึกอบรม
๕.๙ ดาปนินการฝึกอบรม
- การบรรยาย
- การฝึกปฎิบัติ
๕.๑๐ การประปมินผลระหว่างการอบรม
๕.๑๑ ประกาิผลการฝึกอบรม
๕.๑๒ ประชุมคณะกรรมการและอาจารย์ผู้ดูแลการฝึกอบรมจากสถาบันฝึกปฏิบัติงานปพื่อประปมินผล
การดาปนินโครงการ
๖. กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ปข้ารับการฝึกอบรมต้องมีคุณสมบัติตามพระราชกฤษฎีกากาหนดหห้สาขาจิตวิทยาคลิ นิกปปนนสาขา
การประกอบโรคิิลปะ ตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคิิลปะพ.ิ.๒๕๔๒ และ พ.ิ.๒๕๔๖ คือ
๖.๑ ผู้ ที่ปข้าฝึกอบรมปพื่อขออนุ ญ าตขึ้นทะปบียนและรับหบอนุญ าตปปนนผู้ ประกอบโรคิิลปะสาขา
จิตวิทยาคลินิก คือ ผู้มีคุณสมบัติดังนี้
- ผู้ ที่ ได้ รั บปริ ญ ญาหรื อประกาินี ยบั ตรปที ยบปท่ าปริ ญ ญา สาขาจิ ต วิ ท ยาคลิ นิ ก จาก
สถาบันการิึกษาที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขาจิตวิทยาคลินิกรับรอง หรือ
- ผู้ที่ได้รับปริญญาหรื อประกาินียบัตรปทียบปท่าปริญญา สาขาจิตวิทยาที่มีกระบวนวิชา
จิตวิทยาคลินิกปปนนวิชาปอกจากสถาบันการิึกษาที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขาจิตวิทยาคลินิกรับรอง
๖.๒ ผู้สนหจปข้าฝึกอบรมปพื่อปพิ่มพูนความรู้ทางจิตวิทยาคลินิก คือ ผู้มีคุณสมบัติดังนี้
- ผู้ที่ได้รับ ปริญ ญาหรือประกาินียบัตรปทียบปท่ าปริญญาด้านจิตวิทยาสาขาอื่นก่อนวัน
พระราชกฤษฎีกานี้หช้บังคับ และปฎิบัติงานด้านจิตวิทยาคลินิกมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี หนโรงพยาบาล หรือ
องค์กรหดที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขาจิตวิทยาคลินิกรับรอง

- ผู้ประกอบโรคิิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก
- ผู้สาปร็จการิึกษาจากต่างประปทิที่มิได้มีสั ญชาติไทย ต้องได้รับหบอนุญาตหห้ประกอบ
โรคิิลปะหนสาขาจิตวิทยาคลินิกจากประปทิที่สาปร็จการิึกษา
๗. วัน เวลา และสถานที่
๗.๑ ขออนุมัติโครงการและแต่งตั้งคณะกรรมการ
๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓
๗.๒ ประชุมคณะกรรมการดาปนินการฝึกอบรม
๕ มิถุนายน ๒๕๖๓
๗.๓ ประกาิรับสมัครผู้ปข้ารับการอบรม
๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓
๗.๔ ลงทะปบียนทางปวปไซต์และส่งหลักฐานการสมัคร
๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓
๗.๕ ประชุมคณะกรรมการปพื่อพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓
๗.๖ ประกาิรายชื่อผู้มีคุณสมบัติปข้ารับการฝึกอบรม
๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓
๗.๗ ประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาจากสถาบัน
๒๔-๒๕ กันยายน ๒๕๖๓
ปพื่อปตรียมความพร้อมการฝึกอบรม
ระยะดาเนินการฝึกอบรม
๗.๘ ดาปนินการฝึกอบรม
- การบรรยาย
๑ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓
- การฝึกปฎิบัติงาน
๓ พฤิจิกายน ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔
๗.๙ ประชุมปชิงปฏิบัติการคณะกรรมการและอาจารย์ ผู้ดูแลการฝึกอบรมจากสถาบันฝึกปฏิบัติงาน
ปพื่อประปมินผล
- รอบที่ ๑
๑๕ มกราคม ๒๕๖๔
- รอบที่ ๒
๒๓ ปมษายน ๒๕๖๔
๘. งบประมาณ
ผู้ปข้ารับการฝึกอบรมจะต้องชาระค่าลงทะปบียนการปข้าอบรมคนละ ๒๕,๐๐๐ บาท โดยสามารถ
ปบิกค่าลงทะปบียนการอบรม ค่าปดินทาง และที่พัก ได้ตามสิทธิจากงบประมาณต้นสังกัด การอบรมครั้งนี้ไม่ถือ
ว่าปปนนวันลาและสามารถปบิกค่าลงทะปบียนได้ตามระปบียบกระทรวงการคลังที่ ว่าด้วยค่าหช้จ่ายหนการฝึกอบรม
การจัดงาน และการประชุมระหว่างประปทิ พ.ิ. ๒๕๕๕ และต้องได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว
๙. การประเมินผล
๙.๑ การประปมินผลกิจกรรมโดยผู้หห้การฝึกอบรม
๙.๒ การประชุมประปมินผลโดยคณะกรรมการที่รับผิดชอบ
๙.๓ ประปมินความคิดปห็นผู้ปข้ารับการฝึกอบรม

๑๐.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑๐.๑ ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้ ความสามารถการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพทั้งด้านวิชาการ
และการปฏิบัติงานทางคลินิก
๑๐.๒ ผู้ผ่านการอบรมตามหลักสูตรสามารถขออนุญาตขึ้นทะปบียนและรับหบอนุญาตปปนนผู้ประกอบ
โรคิิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิกต่อไป

(นางสาวจินตนา สิงขรอาจ)
นายกสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย
ผู้อนุมัตโิ ครงการ

