
 

 

 

เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ 

ลงวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

 
หน่วยที่ 1 ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการพยาบาลและ  

การสาธารณสุขในการศึกษา วิเคราะห์ ปัญหา ให้บริการพยาบาล ด าเนินการ แก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟู พัฒนาและช่วยเหลือ
ทางด้านสภาวะสุขภาพ โภชนาการ สุขาภิบาล อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ภายใต้การก ากับแนะน า ตรวจสอบ
เพ่ือให้เด็กหรือเยาวชนที่อยู่ในสถานควบคุมตัว และครอบครัว ได้รับการส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา ฟ้ืนฟูตามสภาวะ
สุขภาพ และปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 

1. ด้านการปฏิบัติการ 
1.1 ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพ้ืนฐานตามมาตรฐานวิชาชีพในการให้การพยาบาลแก่ผู้ใช้บริการ เพ่ือให้

ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย 
1.2 คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะห์ปัญหา วินิจฉัยปัญหา ภาวะเสี่ยง เพ่ือให้การ

ช่วยเหลือทางการพยาบาล ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมทันสถานการณ์และทันเวลา 
1.3 บันทึก รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการพยาบาลเบื้องต้น เพ่ือพัฒนาการดูแลเด็ก 

หรือเยาวชน ในสถานควบคุม ให้เกิดความปลอดภัย ตามสภาวะสุขภาพ 
1.4 ด าเนินการแก้ไข บ าบัด ฟ้ืนฟู ให้แก่เด็กหรือเยาวชนที่อยู่ในสถานควบคุมตัว และรายงาน

ผลเสนอผู้บังคับบัญชา 
1.5 แนะน าให้ความรู้ ให้ค าปรึกษาเบื้องต้น แก่เด็กหรือเยาวชนที่อยู่ในสถานควบคุมตัว  

หรือครอบครัว เกี่ยวกับการส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา ฟ้ืนฟูสภาพ เพ่ือให้เด็กหรือเยาวชน หรือครอบครัวสามารถ
ดูแลตนเองได ้

1.6 ร่วมปฏิบัติงานในเชิงสหวิชาชีพ เพ่ือเสนอข้อมูลและให้ความเห็น เกี่ยวกับการวางแผน  
การแก้ไขบ าบัด ฟ้ืนฟู การดูแลสุขภาวะกาย โภชนาการ สุขาภิบาล อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับเด็กหรือเยาวชน 

1.7 ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร ด้านข้อมูล การส่งต่อและอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 

การพยาบาลและการสาธารณสุข 
1.8 รวบรวม จัดเก็บข้อมูล สรุปสถิติ รายงานผลการปฏิบัติงานการพยาบาลและการสาธารณสุข

เสนอผู้บังคับบัญชา 
1.9 ปฏิบตัิงานตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา  

2. ด้านการวางแผน 

2.1 จัดท าแผนปฏิบัติงานของตนเองทั้งในระยะสั้น ระยะยาว 

2.2 ร่วมวางแผนการปฏิบัติงานของกลุ่มงาน หน่วยงานหรือโครงการเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไป
ตามเปา้หมายและผลสัมฤทธิ์ 

3. ด้านการประสานงาน 

3.1 ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 

3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

/4. ด้านการบริการ... 



 

 

 

เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ 

ลงวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ (ต่อ) 

 

4. ด้านการบริการ 

4.1 ให้ค าแนะน าและให้บริการทางด้านการพยาบาลและสาธารณสุขแก่หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ 
4.2 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ความรู้ด้านการพยาบาลและการสาธารณสุขและวิชาการที่เกี่ยวข้อง 
 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 
 
หลักสูตรและวิธีการสอบ 

  1. การประเมินความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งด้วยวิธีการสอบข้อเขียน 

   คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

   - พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2528 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
โดยพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2540  

  - ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง มาตรฐานการผดุงครรภ์ พ.ศ.2562  
  - ความรู้ความสามารถที่เก่ียวกับการพยาบาลและการผดุงครรภ์และการประยุกต์ใช้ 
 

  2. การประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

   โดยจะประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติ
การศึกษา ประวัติการท างาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้สมัครเข้าสอบและจากการสัมภาษณ์  ทั้งนี้ อาจใช้
วิธีอ่ืนใดเพ่ิมเติมเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ารับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ
และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน เป็นต้น รวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จ าเป็นของต าแหน่ง โดยการท าประเมินบุคลิกภาพ 
(ทางจิตวิทยา) เพ่ือประกอบการสัมภาษณ์ด้วย 
 

  3. การประเมินบุคลิกภาพ (ประกอบการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง) 
   

-------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ 

ลงวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

 
หน่วยที่ 2 ต าแหน่งนักจิตวิทยาปฏิบัติการ 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการพัฒนา
รูปแบบเครื่องมือ ก าหนดมาตรฐาน กระบวนการแนวทางปฏิบัติงานด้านจิตวิทยา เพ่ือการสงเคราะห์ แก้ไขบ าบัด
ฟ้ืนฟู ตลอดจนส่งเสริมป้องกัน ปัญหาสุขภาพจิตของเด็กหรือเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม รวมทั้งปฏิบัติงาน
ด้านชุมชนและประสานความร่วมมือด้านจิตวิทยาเพ่ือการพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิเด็ก และปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับ
มอบหมาย 

1. ด้านการปฏิบัติการ 
1.1 ประเมิน ส ารวจ วิเคราะห์ สภาวะสุขภาพจิตด้วยวิธีการทางจิตวิทยา เพ่ือศึกษาสภาวะ

สุขภาพจิต กลไกหรือสาเหตุการกระท าผิด และประเมินความเสี่ยงในการกระท าความผิดของเด็กหรือเยาวชนในระดับ
เบื้องต้น 

1.2 ให้ค าปรึกษา แนะแนว ฟ้ืนฟูสภาวะทางจิตใจ อารมณ์ สังคม และส่งเสริมพัฒนาการเบื้องต้น 
เพ่ือให้เด็กหรือเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ยอมรับการปรับเปลี่ยน อารมณ์พฤติกรรม ความคิดหรือวิธีแก้ปัญหา
ที่เหมาะสม 

1.3 ส่งเสริม ป้องกัน เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาพฤติกรรม สุขภาพจิตของเด็กหรือเยาวชน ชุมชน 
หรือบุคคลอื่นที่เก่ียวข้อง ด้วยเครื่องมือและกระบวนการทางจิตวิทยาเบื้องต้น 

1.4 รวบรวมข้อมูล สถิติ เกี่ยวกับการด าเนินงานด้านจิตวิ ทยาส าหรับเด็กหรือเยาวชน 
ที่กระท าความผิด เพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานด้านจิตวิทยาในกระบวนการยุติธรรมเด็กหรือ
เยาวชนให้สอดคล้องกับแนวโน้มสภาพปัญหาการกระท าความผิดของเด็กหรือเยาวชน 

1.5 ปฏิบัติงานร่วมกับบุคลากรวิชาชีพในฐานะคณะกรรมการนักวิชาชีพ/สหวิชาชีพ เพ่ือเสนอ
ข้อมูลและให้ความเห็นทางด้านจิตวิทยาที่เก่ียวกับการแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟู 

1.6 รวบรวมข้อมูล สรุปสถิติ รายงานผลการปฏิบัติงานทางจิตวิทยาเสนอผู้บังคับบัญชา  
เพ่ือประกอบการวางแผนพัฒนาการปฏิบัติงาน 

1.7 ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

2. ด้านการวางแผน 

2.1 จัดท าแผนปฏิบัติงานของตนเอง ทั้งในระยะสั้น ระยะยาว 
2.2 ร่วมวางแผนการปฏิบัติงานของกลุ่มงาน หน่วยงานหรือโครงการเพ่ือให้การด าเนินงาน

เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
3. ด้านการประสานงาน 

3.1 ปฏิบัติงานประสานความร่วมมือ และติดตามการด าเนินงาน เพ่ือการแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟู 
พิทักษ์และคุ้มครองสิทธิเด็ก เยาวชน และผู้เยาว์ เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและทิศทางการด าเนินงานให้เป็นไปตามที่
ก าหนด 

3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียด เกี่ยวกับข้อมูลข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
/4. ด้านการบริการ... 



 

 

 

เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ 

ลงวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ (ต่อ) 

 

4. ด้านการบริการ 
4.1 ให้ค าแนะน าและให้บริการทางวิชาการด้านจิตวิทยาส าหรับเด็กหรือเยาวชนที่กระท าผิด 

ในกระบวนการยุติธรรมเด็กหรือเยาวชน แก่บุคคล ผู้มาขอรับบริการ หรือศึกษาดูงานจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆ 
4.2 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ความรู้วิชาการด้านจิตวิทยาและวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง 

 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยาคลินิก 

 

หลักสูตรและวิธีการสอบ 

  1. การประเมินความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งด้วยวิธีการสอบข้อเขียน 

   คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

   (1) จิตวิทยาในกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชน 
   - การประเมินและทดสอบทางจิตวิทยาคลินิก 
   - การบ าบัดและฟ้ืนฟูสภาพจิตใจด้วยทฤษฏีและเทคนิคทางจิตวิทยา 
   - นิติจิตวิทยา (Forensic Psychology) 

- เกณฑ์การตรวจวินิจฉัยโรคทางจิตเวช (DSM-V) และปัญหาสุขภาพจิตที่พบบ่อยในเด็กและวัยรุ่น 
  - แนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน 
 (2) หลักจรรยาบรรณส าหรับนักจิตวิทยาและมาตรฐานการประพฤติปฏิบัติตน 

 

  2. การประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

   โดยจะประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติ
การศึกษา ประวัติการท างาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้สมัครเข้าสอบและจากการสัมภาษณ์  ทั้งนี้ อาจใช้
วิธีอ่ืนใดเพ่ิมเติมเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ารับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ
และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน เป็นต้น รวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จ าเป็นของต าแหน่ง โดยการท าประเมินบุคลิกภาพ 
(ทางจิตวิทยา) เพ่ือประกอบการสัมภาษณ์ด้วย 
 

  3. การประเมินบุคลิกภาพ (ประกอบการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง) 
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