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กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ



ข้ันตอนการข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาต
เปนผูประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก

สมัครสอบ
ความรูฯ ประจําป

สอบความรูฯ (ขอเขียน)
- วิชากฎหมายที่เก่ียวกับวิชาชีพ (60%)

- วิชาชีพจิตวิทยาคลินิก (60%)

ข้ึนทะเบียนเปนผู
ประกอบโรคศิลปะ

จะตองตออายุใบอนุญาตทุกๆ 5 ป

เปนผูมีสิทธิสอบความรูฯ
- ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาจิตวิทยาคลินิก 

เร่ือง ผลการพิจารณาผูมีสิทธิสอบความรูฯ

สอบสัมภาษณ (60%)
- ตองสอบผานขอเขียนทั้ง 2 วิชา 

จึงมีสิทธิสอบสัมภาษณ
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สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด

ย่ืนผานระบบออนไลน htpps://mrd-hss.thaijobjob.com

ศูนยบริการแบบเบ็ดเสร็จ 
ชั้น 1 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

กระทรวงสาธารณสุข



เอกสารประกอบการสมัคร

**หากเอกสารไมครบหรือไมถูกตองจะมีเจาหนาที่ติดตอกลับ**



!

08.30 – 09.45 น. วิชา กฎหมายท่ีเกี่ยวกับวิชาชีพ

10.10 – 12.00 น. วิชา วิชาชีพจิตวิทยาคลินิก (ปรนัย) 

13.00 – 16.30 น. วิชา วิชาชีพจิตวิทยาคลินิก (อัตนัย)

สอบสัมภาษณ

สอบขอเขียน

วิชาที่ตองสอบ
**ทุกวิชาตองผาน 60% ขึ้นไป



"

- พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ  
พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม

- พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 
2541 และท่ีแกไขเพิ่มเติม

วิชา กฎหมายที่เกี่ยวกับวิชาชีพ 
ขอสอบปรนัย 50 ขอ

**ตองผาน 60% ขึ้นไป



#

ขอสอบปรนัย 100 ขอ (60 คะแนน) โดยมีเนื้อหาประกอบดวย

- การตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิก
- การบําบัดทางจิตวิทยาคลินิก
- จรรยาบรรณแหงวิชาชีพของผูประกอบโรคศิลปะ
- การศึกษาคนควาวิจัยทางจิตวิทยาคลินิก
- การประยุกตจิตวิทยาคลินิกเขาสูชุมชน
และศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

วิชา วิชาชีพจิตวิทยาคลินิก 
**ตองผาน 60% ขึ้นไป

ขอสอบอัตนัย 40 คะแนน มีเนื้อหาเกี่ยวกับทักษะ
การตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิก
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- บัตรประจําตัวประชาชน 
- บัตรประจําตัวขาราชการ 
- ใบอนุญาตขับรถ
- หนังสือเดินทาง (Passport)

อุปกรณที่ใชในการสอบ ไดแก 
- ดินสอดําชนิด 2B 
- ยางลบดินสอ 
- ปากกาสีน้ําเงินหรือสีดํา
- ปากกาลบคําผิด
- เครื่องคิดเลข (ที่ไมใชโทรศัพทเคล่ือนที่ 

แทปเลต หรือนาิกา)
**สามารถนําน้ําด่ืมเขาไดขณะสอบ

เนื่องจากวันสอบ
เปนวันหยุดราชการ ผูเขาสอบ
โปรดเตรียมอาหารกลางวันมา

รับประทานดวย

อุปกรณท่ีสามารถนําเขาหองสอบได



สถานที่จัดสอบ

หองประชุมชั้น 9
กรมสนับสนุนบริการ

สุขภาพ



การเขาสอบในชวง
สถานการณการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

-ผูเขาสอบจะตองผานการคัดกรองอุณหภูมิรางกาย
ทุกคน และสวมใสหนากากอนามัยหรือหนากาก
ผาตลาดเวลาทําการสอบ

- ผูสมัครสอบโปรดติดตามประกาศตางๆ จากเว็บไซต
กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ 
อยางตอเน่ือง



เกณฑการเก็บ
คะแนน
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ผูเขาสอบสามารถเก็บคะแนนเมื่อมีคะแนนในวิชานั้นๆ ตั้งแตรอยละ 
60ขึ้นไป โดยผูเขาสอบไมตองสอบวิชาที่เก็บคะแนนนั้นในการสอบ
คร้ังตอไป 

03

04

การเก็บคะแนนสามารถเก็บคะแนนไดไมเกิน 3 คร้ัง นับตั้งแตเก็บ
คะแนนคร้ังแรก

สําหรับผูสอบผานขอเขียนทั้ง 2วิชา มีสิทธิเขาสอบสัมภาษณ แตถา
สอบสัมภาษณไมผาน สามารถมีสิทธิเขาสอบสัมภาษณไดไมเกิน 3
ครั้งตอเนื่องกันของการประกาศการรับสมัครและการสอบความรูฯ
โดยนับตั้งแตสอบสัมภาษณคร้ังแรก

หากครบ 3 คร้ัง ของการประกาศรับสมัครสอบความรูฯ แลวยังสอบ
ไมผานตามเกณฑ ผูเขาสอบจะตองเร่ิมตนสอบใหมทุกวิชา



นาวสาวมะลิสอบผานวิชากฎหมายป 2564 
จะเก็บคะแนนตามเกณฑดังนี้

- ป 2564 เก็บคะแนนวิชากฎหมายคร้ังท่ี 1
- ป 2665 เมื่อสอบวิชาชีพไมผาน เก็บวิชา

กฎหมายคร้ังท่ี 2 
- ป 2666 เมื่อสอบวิชาชีพไมผาน หมดสิทธิเก็บ

คะแนน
- ป 2567 สอบใหมทุกวิชา

ตัวอยางกรณีการเก็บคะแนน



การตออายุใบอนุญาตการประกอบโรคศิลปะ



การตออายุใบอนุญาต
ผูประกอบโรคศิลปะที่ไดรับการขึ้นทะเบียนหลังวันที่กฎกระทรวง
วาดวยการตออายุใบอนุญาต ประกาศใช ( 26 มี.ค. 62) 
“ตองตออายุใบอนุญาตใหประกอบโรคศิลปะตองเก็บหนวย
คะแนนหรือเครดิตการพัฒนาความรูความสามารถทางวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง จํานวน 50 หนวยคะแนน ภายใน 5 ป กอนวันครบ
กําหนดอายุใบอนุญาต”

ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพ
สาขาจิตวิทยาคลินิก

เร่ือง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข 
การพัฒนาความรูความสามารถ
ทางวิชาชีพตอเนื่อง พ.ศ. 2563



ภาคผนวกประเภทกิจกรรม
การศึกษาตอเนื่อง



น้ําหนักและเงื่อนไขหนวยคะแนน



การตออายุ
ใบอนุญาต การย่ืนคําขอคําขอเก็บหนวยคะแนน/รับรองกิจกรรม

การศึกษาตอเนื่องการประกอบโรคศิลปะ (ใชแบบ จค.9)

เม่ือเก็บคะแนนครบ 50 หนวยคะแนน สามารถย่ืน
คําขอตอออายุใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะ
สาขาจิตวิทยาคลินิก (ใชแบบ จค.8)

การยื่นคําขอใหจัดสงเอกสารมาที่
เรียน ผูอํานวยการกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ
กลุมสงเสริมและพัฒนาการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข 88/44 ซอยสาธารณสุข ตําบลตลาดขวัญ
อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

สอบถามเพ่ิมเติม 02-193-7079 (ในวันและเวลาราชการ)
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ย่ืนคําขอเก็บคะแนน
รับรองกิจกรรม

คณะทํางานพิจารณากิจกรรม
การศึกษาตอเนื่องจะพิจารณา
คะแนนและมีหนังสือแจง
หนวยคะแนนที่ไดรับ

หากสถาบันที่เขารวมกิจกรรม
มีการย่ืนขอคะแนนไวแลว 
ใหเก็บหลักฐานการเขารวม
เชน ประกาศนียบัตร ไว

เม่ือเก็บคะแนนครบ 
50 หนวยคะแนน ใหย่ืนคํา

ขอตออายุใบอนุญาต

เม่ือไดรับการตออายุจะ
มีหนังสือแจงผลจาก
กองสถานพยาบาลและ
การประกอบโรคศิลปะ

ขั้นตอนการย่ืนคําขอเกี่ยวกับการตออายุใบอนุญาต



เอกสารประกอบการย่ืนคําขอไดแก
1. คําขอเก็บหนวยคะแนน/รับรองกิจกรรมการศึกษา

ตอเน่ืองการประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก 
(กรณีผูประกอบโรคศิลปะ)

2.   ภาพถายหรือสําเนาหนังสือเชิญการเขารวม (ที่ระบุช่ือ
นางสาวโบอา หรือ มอบใหนางสาวโบอาเขารวม) 
หรือใบเซ็นช่ือการเขารวม

นางสาวโบอาไดเขารวมประชุมเพื่อปรึกษาปญหา
เกี่ยวกับผูปวยทางจิตวิทยาคลินิก หากโบอาจะ
ย่ืนขอรับรองกิจกรรมใหดําเนินการตอไปนี้



เอกสารประกาศการย่ืนคําขอไดแก
1. แบบคําขอตออายุใบอนุญาตเปนผูประกอบ

โรคศิลปะขาจิตวิทยาคลินิก

2.    เอกสารประกอบการย่ืนคําขอ ขอ 6 ของ
แบบคําขอฯ

3.    สําเนาหลักฐานการเก็บคะแนนการศึกษา
ตอเน่ือง

นางสาวโบอาไดเก็บคะแนนกิจกรรมการศึกษา
ตอเนื่องครบ 50 หนวยคะแนนเรียบรอยแลว 

ใหดําเนินการดังตอไปนี้



THANK YOU
THANK YOU
THANK YOU


