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กําหนดการรับสมัคร วันที่ 10 – 19 พฤษภาคม  2559  
 

ณ  กลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต (อาคาร 1ช้ัน 3)  
กรมสุขภาพจิต อ.เมือง  จ. นนทบุรี 
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ใบสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการฝึกอบรม 
การปฏบิัติงานด้านจติวทิยาคลินิก รุน่ท่ี8/2559 

 
วันที่...................................... 

ช่ือ-สกุล(นาย, นางสาว, นาง)............................................................................................................................ 

วันเดือนปีเกิด.....................................อายุ.........ปี โทรศัพทท์ี่บ้าน............................ที่ทํางาน......................... 

โทรศัพท์มือถือ..............................................e-mail……………………………………………………………………………… 

ที่อยู่ปัจจุบัน(ทีส่ามารถติดต่อได้)......................................................................................................................   

......................................................................................................................................................................... 

วุฒิการศึกษา.................................................................สาขา......................................................................... 
สถาบัน………………………………………………………………. ปี พ.ศ.......................................................................... 

ปัจจุบันปฏิบัติงานในตําแหน่ง..................................... หน่วยงาน ................................................................. 

สังกัด ...........................................................................ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ………………………….….....ปี 

ประสบการณ์การทํางานด้านจิตวิทยาคลินิก.......ปี........เดือน. ต้ังแต่ ............................. ถึง ......................... 

เลือกสถาบันฝกึปฏิบัติ    ลําดับที่ 1................................................................................................................  

                              ลําดับที่ 2 ...............................................................................................................   

                              ลําดับที่ 3 ............................................................................................................... 

หมายเหตุ  หากไม่สามารถจดัสถาบันฝึกปฏิบัติตามท่ีท่านเลือกไว้ข้างต้นได้  คณะกรรมการขอใช้ดุลยพินิจ
พิจารณาสถาบันฝึกปฏิบัติให้ตามความเหมาะสม  ติดต่อรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่นางสุภาวดี  นวลมณี  
หมายเลขโทรศัพท์ 02-149-5542 

เอกสารประกอบการสมัคร 

1 .ใบสมัครเข้ารับการอบรม 

2. สําเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคาดว่าจะสําเร็จการศึกษา 
3. สําเนาใบรายงานผลการศึกษา  

4. หนังสืออนุมัติให้เข้ารับการฝึกอบรมจากต้นสงักัด(ตามแบบฟอร์มที่กําหนด) 

5. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดํา ที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 น้ิว จํานวน 2 รูป  
(ไม่ใช่รูปโพลารอยด์) 
 

                                                                        ลงช่ือ................................................................. 

                                                                               (…………..…………....................................) 



การอนุมัติใหเ้ข้าฝึกอบรมจากผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าหน่วยงาน/ผู้อํานวยการ 

(สําหรบัผูป้ฏิบัติงานในหนว่ยงานภาครัฐและเอกชน)                        

ข้าพเจ้า.............................................................................................................................................................. 

ตําแหน่ง...................................................หน่วยงาน.......................................................................................... 

สังกัด................................................................................................................................................................. 

อนุมัติให้...................................................ตําแหน่ง........................................................................................... 

เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานด้านจิตวิทยาคลินิกรุ่นที8่/2559 

                                                                    ลงนาม.................................................................... 

                                                                               (…………..…………....................................) 

                                                               ตําแหน่ง……………………………………………………….. 

 

 
 
 

หนังสือยืนยันด้วยตนเองว่ามีความประสงค์เขา้รับการฝกึอบรม 

ข้าพเจ้า...................................................................................ตําแหน่ง............................................................ 

จะเข้ารับการฝึกอบรมหลักสตูรการปฏิบัติงานด้านจิตวิทยาคลนิิกรุ่นที8่/2559 ตามระยะเวลาที่กําหนด 

ตลอดหลักสูตร 

 

                                                                         ลงนาม ............................................................ 

(…………...............................................) 

                                                                                           

 
 
 
 



รายละเอียดคณุสมบัติ องคป์ระกอบ และเงื่อนไขของผูส้มัคร 

ประเด็น รายละเอียด 
จํานวนที่รับต่อรุ่น 80 คน 
คุณสมบัติ 1. ผู้ที่ได้รับปริญญา สาขาจิตวิทยาคลินิกจากสถาบันการศึกษาที่ คณะกรรมการ   

   วิชาชีพสาขาจิตวิทยาคลินิกรับรอง หรือ   
2. ผู้ที่ได้รับปริญญา สาขาจิตวิทยาที่มีกระบวนวิชาจิตวิทยาคลินิกเป็นวิชาเอกจาก

สถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขาจิตวิทยาคลินิกรับรอง   
เอกสารประกอบการสมัคร 1. ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม 

2. สําเนาปริญญาบัตร หรือ หนังสือรับรองคาดว่าจะสําเร็จการศึกษา 
3. สําเนาใบรายงานผลการศึกษา 
4. หนังสืออนุมัติให้เข้ารับการฝึกอบรมจากต้นสังกัด 
5. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดํา ที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 6เดือน  
ขนาด 1น้ิว จํานวน 2 รูป (ไมใ่ช้รูปโพลารอยด์) 

กําหนดการรับสมัคร วันที่ 10-19 พฤษภาคม 2559 
สถานทีร่ับสมัคร กลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต  (อาคาร 1 ช้ัน 3)  โทรศัพท์ 02-149-5542 
การคัดเลือกสถาบัน
ฝึกอบรม 

1. ผู้สมัครสามารถเลือกสถาบันฝึกอบรมได้ 3 ลําดับ  
2. วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมกรมสุขภาพจิต 
คณะกรรมการจะดําเนินการจับสลากเลือกสถาบันฝึกอบรมในกรณีที่มีผูส้มัครมากกว่า
ที่สถาบันกําหนด 

การประกาศผลรายชื่อผู้
เข้ารับการฝึกอบรม 

ผู้สมัครต้องผ่านการพิจารณาคุณสมบัติจากคณะกรรมการดําเนินการฝึกอบรม 
ประกาศรายช่ือผู้เข้ารับการฝึกอบรม ในวันที่ 6 มิถุนายน  2559   
ทางเว็บไซต์สํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ www.mrd.go.th และ
เว็บไซต์สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย www.thaiclinicpsy.org 

ค่าลงทะเบียน 1. สําหรับผู้เขา้ฝึกอบรมตลอดหลักสูตร ชําระเงิน 25,000 บาท (ไมร่วมค่าที่พัก ค่า
เดินทาง และคา่อาหาร) ภายในวันที่ 6-17 มิถุนายน 2559 
2. สําหรับผู้เขา้รับการฝึกอบรมเฉพาะระยะ core course ชําระเงิน 10,000 บาท (ไม่
รวมค่าที่พัก คา่เดินทาง )ชําระเงินภายในวันที่ 30 มถิุนายน 2559 
สามารถเบิกคา่ลงทะเบียน และคา่ใช้จ่ายในการฝึกอบรมได้ตามสิทธิจาก
งบประมาณต้นสังกัด  

 

  

ระยะเวลาการฝึกอบรม  ต้ังแต่วันที่1กรกฎาคม ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2559  โดยแบ่งระยะเวลาการฝึกอบรม
เป็น 2 ระยะ ดังน้ีคือ 
ระยะที ่1 การบรรยายความรู้ภาคทฤษฎี ต้ังแต่วันที่ 1- 29  กรกฎาคม 2559 ณ ห้อง
ประชุมช้ัน4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศรีธัญญา    
ระยะที ่2 การฝึกปฏิบัติในสถาบันฯ ระยะเวลา 5  เดือน ต้ังแต่วันที่ 1 สงิหาคม – 30 
ธันวาคม 2559 

 
 



ประเด็น รายละเอียด 
เกณฑ์การประเมินผา่น
การฝึกอบรม 

1. ต้องเข้ารับฟังการบรรยายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาบรรยายทั้งหมด จึง
จะมีสิทธิเข้ารบัการฝึกปฏิบัติ และ  
2. ต้องผ่านการฝึกปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในหลักสูตร 

ผู้จบหลักสูตรได้รับ 1.ได้รับวุฒิบัตรหลักสูตรการฝึกปฏิบัติงานด้านจิตวิทยาคลินิก 
2.ได้รับสิทธิการเข้าสมัครสอบเพ่ือขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรค
ศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก 

 
รายชื่อสถาบนัฝึกปฏิบัติงาน  

 
สถาบนั ลักษณะงานบริการทางจิตวิทยาคลินิก 

1.สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จ
เจ้าพระยา              

- ตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิกและบําบัดผู้ป่วยจิตเวชทั่วไป 
- กลุ่มบําบัดในผู้ป่วยจิตเวช 

2.โรงพยาบาลศรีธัญญา           - ตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิกและบําบัดผู้ป่วยจิตเวชทั่วไปและผู้ป่วยจิตเวช
เด็กและวัยรุ่น 
- กลุ่มบําบัดในผู้ป่วยจิตเวช 

3.สถาบันประสาทวิทยา      
 

- ตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิกผู้ป่วยจิตประสาท 
- ตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิกและบําบัดผู้ป่วยจิตเวชทั่วไปและผู้ป่วยจิตเวช
เด็กและวัยรุ่น   
- กลุ่มบําบัดในผู้ป่วยจิตเวช 

4.ภาควิชาจิตเวชศาสตร์  
คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี  
มหาวิทยาลัยมหิดล 

- ตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิกและบําบัดผู้ป่วยจิตเวชทั่วไปและผู้ป่วยจิตเวช
เด็กและวัยรุ่น   
- กลุ่มบําบัดในผู้ป่วยจิตเวช 

5.โรงพยาบาลราชวิถี   
 

- ตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิกและบําบัดผู้ป่วยจิตเวชทั่วไปและผู้ป่วยจิตเวช
เด็กและวัยรุ่น  
 - กลุ่มบําบัดในผู้ป่วยจิตเวช 

6. โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า - ตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิกและบําบัดผู้ป่วยจิตเวชทั่วไปและผู้ป่วยจิตเวช
เด็กและวัยรุ่น   
- กลุม่บําบัดผู้ติดสารเสพติด 

7.โรงพยาบาลชลประทาน     - ตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิกและบําบัดผู้ป่วยจิตเวชทั่วไปและผู้ป่วยจิตเวช
เด็กและวัยรุ่น   
- กลุม่จิตบําบัดฟ้ืนฟูผู้ติดสารเสพติด 

8.โรงพยาบาลทหารเรือ     - ตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิกและบําบัดผู้ป่วยจิตเวชทั่วไปและผู้ป่วยจิตเวช
เด็กและวัยรุ่น   
- กลุม่จิตบําบัดฟ้ืนฟูผู้ติดสารเสพติด 

9.สถาบันธัญญารักษ์ รังสิต 
 

- ตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิกและบําบัดผู้ป่วยติดสารเสพติด 
- กลุม่บําบัดผู้ติดสารเสพติด 
 



สถาบนั ลักษณะสําคญัในการบริการทางจิตวิทยาคลนิิก 
10.โรงพยาบาลตํารวจ - ตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิกและบําบัดผู้ป่วยจิตเวชทั่วไปและผู้ป่วยจิตเวช

เด็กและวัยรุ่น   
- กลุ่มบําบัดในผู้ป่วยจิตเวช 

11.โรงพยาบาลพระน่ังเกล้า - ตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิกและบําบัดผู้ป่วยจิตเวชทั่วไปและผู้ป่วยจิตเวช
เด็กและวัยรุ่น 
- กลุ่มบําบัดในผู้ป่วยจิตเวช 

12.โรงพยาบาลยุวประสาทไวท
โยปถัมภ์ 

- ตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิกและบําบัดผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น   
- การแก้ไขพฤติกรรมเด็กและผู้ป่วยเด็กพิเศษลักษณะต่างๆ 
- การบําบัดผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่น   

13. สถาบันกัลยาณ์ราช
นครินทร์                          

- ตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิกและบําบัดผู้ป่วยจิตเวชทั่วไปและผู้ป่วยจิตเวช
เด็กและวัยรุ่นที่ต้องคดี   
- กลุ่มบําบัดในผู้ป่วยจิตเวช 

14. ทณัฑสถานโรงพยาบาล
ราชทัณฑ์ 

- ตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิกและบําบัดผู้ป่วยจิตเวชทั่วไปและผู้ป่วยจิตเวชที่
ต้องคดี   
- กลุม่จิตบําบัดผู้ป่วยต้องคดี 

15.โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น
ราชนครินทร์            

- ตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิกและบําบัดผู้ป่วยจิตเวชทั่วไปและผู้ป่วยจิตเวช
เด็กและวัยรุ่น   
- กลุ่มบําบัดในผู้ป่วยจิตเวช 

16.ภาควิชาจิตเวชศาสตร์      
คณะแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

- ตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิกและบําบัดผู้ป่วยจิตเวชทั่วไปและ ผู้ป่วยจิตเวช
เด็กและวัยรุ่น   
- กลุ่มบําบัดในผู้ป่วยจิตเวช 

17.โรงพยาบาลจิตเวชเลยราช
นครินทร ์           

- ตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิกและบําบัดผู้ป่วยจิตเวชทั่วไปและผู้ป่วยจิตเวช
เด็กและวัยรุ่น   
- กลุ่มบําบัดในผู้ป่วยจิตเวช 

18.โรงพยาบาลสกลนคร 
 

- ตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิกและบําบัดผู้ป่วยจิตเวชทั่วไปและผู้ป่วยจิตเวช
เด็กและวัยรุ่น   
- กลุ่มบําบัดในผู้ป่วยจิตเวช 

19.โรงพยาบาลจิตเวชนครพนม
ราชนครินทร์ 

- ตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิกและบําบัดผู้ป่วยจิตเวชทั่วไปและผู้ป่วยจิตเวช
เด็กและวัยรุ่น   
- กลุ่มบําบัดในผู้ป่วยจิตเวช 

20.โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธ์ิ  
จ. อุบลราชธานี       

- ตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิกและบําบัดผู้ป่วยจิตเวชทั่วไปและผู้ป่วยจิตเวช
เด็กและวัยรุ่น   
- กลุ่มบําบัดในผู้ป่วยจิตเวช 
 

21.โรงพยาบาลสุรินทร ์ - ตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิกและบําบัดผู้ป่วยจิตเวชทั่วไปและผู้ป่วยจิตเวช
เด็กและวัยรุ่น   
- กลุ่มบําบัดในผู้ป่วยจิตเวช 



สถาบนั ลักษณะสําคญัในการบริการทางจิตวิทยาคลนิิก 
22.โรงพยาบาลจิตเวช
นครราชสีมาราชนครินทร์        

- ตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิกและบําบัดผู้ป่วยจิตเวชทั่วไปและ ผู้ป่วยจิตเวช
เด็กและวัยรุ่น   
- กลุ่มบําบัดในผู้ป่วยจิตเวช 

23.โรงพยาบาลมหาราช
นครราชสีมา 
 

- ตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิกและบําบัดผู้ป่วยจิตเวชทั่วไปและผู้ป่วยจิตเวช
เด็กและวัยรุ่น   
- กลุ่มบําบัดในผู้ป่วยจิตเวช 

24. โรงพยาบาลสระบุร ี - ตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิกและบําบัดผู้ป่วยจิตเวชทั่วไปและผู้ป่วยจิตเวช
เด็กและวัยรุ่น   
- กลุ่มบําบัดในผู้ป่วยจิตเวช 
 

25.ภาควิชาจิตเวชศาสตร์    
คณะแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

- ตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิกและบําบัดผู้ป่วยจิตเวชทั่วไปและผู้ป่วยจิตเวช
เด็กและวัยรุ่น   
- กลุ่มบําบัดในผู้ป่วยจิตเวช 

26.โรงพยาบาลสวนปรุง - ตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิกและบําบัดผู้ป่วยจิตเวชทั่วไปและ ผู้ป่วยจิตเวช
เด็กและวัยรุ่น   
- กลุ่มบําบัดในผู้ป่วยจิตเวช 

27.โรงพยาบาลนครพิงค์      
จ.เชียงใหม่ 
 

- ตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิกและบําบัดผู้ป่วยจิตเวชทั่วไปและผู้ป่วยจิตเวช
เด็กและวัยรุ่น   
- กลุ่มบําบัดในผู้ป่วยจิตเวช 

28. สถาบันพัฒนาการเด็กราช
นครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่ 

- ตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิกและบําบัดผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น   
- การแก้ไขปัญหาพัฒนาการเด็กและผู้ป่วยเด็กพิเศษลักษณะต่างๆ 
- การบําบัดผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่น   

29. สถาบันธัญรักษ์ จังหวัด
เชียงใหม่ 

- ตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิกและบําบัดผู้ป่วยจิตเวชทั่วไปและผู้ป่วยที่ติดสาร
เสพติด 
- กลุม่จิตบําบัดผู้ติดสารเสพติด 

30. โรงพยาบาลเชียงราย
ประชานุเคราะห์ 

- ตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิกและบําบัดผู้ป่วยจิตเวชทั่วไปและผู้ป่วยจิตเวช
เด็กและวัยรุ่น   
- กลุ่มบําบัดในผู้ป่วยจิตเวช 

31.โรงพยาบาลน่าน - ตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิกและบําบัดผู้ป่วยจิตเวชทั่วไปและผู้ป่วยจิตเวช
เด็กและวัยรุ่น   
- กลุ่มบําบัดในผู้ป่วยจิตเวช 

32.โรงพยาบาลลําปาง - ตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิกและบําบัดผู้ป่วยจิตเวชทั่วไปและผู้ป่วยจิตเวช
เด็กและวัยรุ่น   
- กลุ่มบําบัดในผู้ป่วยจิตเวช 

33.โรงพยาบาลอุตรดิษถ์ - ตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิกและบําบัดผู้ป่วยจิตเวชทั่วไปและผู้ป่วยจิตเวช
เด็กและวัยรุ่น   
- กลุ่มบําบัดในผู้ป่วยจิตเวช 



 
สถาบนั ลักษณะสําคญัในการบริการทางจิตวิทยาคลนิิก 

34.โรงพยาบาลลําพูน - ตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิกและบําบัดผู้ป่วยจิตเวชทั่วไปและผู้ป่วยจิตเวช
เด็กและวัยรุ่น   
- กลุ่มบําบัดในผู้ป่วยจิตเวช 

35. สถาบันธัญรักษ์ จังหวัด
แม่ฮ่องสอน 

- ตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิกและบําบัดผู้ป่วยจิตเวชทั่วไปและผู้ป่วยที่ติดสาร
เสพติด 
- กลุม่จิตบําบัดผู้ติดสารเสพติด 

36.โรงพยาบาลจิตเวช
นครสวรรค์ราชนครินทร ์

- ตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิกและบําบัดผู้ป่วยจิตเวชทั่วไปและผู้ป่วยจิตเวช
เด็กและวัยรุ่น   
- กลุ่มบําบัดในผู้ป่วยจิตเวช 
 

37.โรงพยาบาลชลบุรี - ตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิกและบําบัดผู้ป่วยจิตเวชทั่วไปและผู้ป่วยจิตเวช
เด็กและวัยรุ่น   
- กลุ่มบําบัดในผู้ป่วยจิตเวช 
 

38.โรงพยาบาลสวนสราญรมย์   
จ.สุราษฎร์ธานี        

- ตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิกและบําบัดผู้ป่วยจิตเวชทั่วไปและผู้ป่วยจิตเวช
เด็กและวัยรุ่น   
- กลุ่มบําบัดในผู้ป่วยจิตเวช 

39.ภาควิชาจิตเวชศาสตร์    
คณะแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

- ตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิกและบําบัดผู้ป่วยจิตเวชทั่วไปและผู้ป่วยจิตเวช
เด็กและวัยรุ่น   
- กลุ่มบําบัดในผู้ป่วยจิตเวช 

40.โรงพยาบาลจิตเวชสงขลา
ราชนครินทร์ 

- ตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิกและบําบัดผู้ป่วยจิตเวชทั่วไปและผู้ป่วยจิตเวช
เด็กและวัยรุ่น   
- กลุ่มบําบัดในผู้ป่วยจิตเวช 

41. โรงพยาบาลศูนย์ยะลา - ตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิกและบําบัดผู้ป่วยจิตเวชทั่วไปและผู้ป่วยจิตเวช
เด็กและวัยรุ่น   
- กลุ่มบําบัดในผู้ป่วยจิตเวช 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางการบรรยายโครงการฝึกอบรมหลักสูตร   
“การฝึกปฏิบติังานด้านจิตวิทยาคลินิก” รุ่นที่ 8 ประจําปี 2559 

ต้ังแต่วันที่ 1-29 กรกฎาคม 2559ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลศรีธัญญา  
 

วันท่ี 09-00-10.30 10.30-12.00 13.00-14.30 14.30-16.00 

1 ก.ค. พิธีเปิด 
ชี้แจงหลักสูตรการฝึกปฏิบัติงานด้าน

จิตวิทยาคลินิก 
นางสุภาวดี  นวลมณี 

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 
นางสุภาวดี  นวลมณี  และ นายอธิชาติ ...... 

2 ก.ค. วันหยุดราชการ 
3 ก.ค. วันหยุดราชการ 

4 ก.ค. 
 

จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพของผู้ประกอบโรคศิลปะสาขา 
จิตวิทยาคลินิกและบทบาทของนักจิตวิทยาคลินิก 

รศ.ดร.สุชีรา  ภัทรายุตวรรตน์ 

การตรวจสภาพจิตและการวินิจฉัยโรคทางจิตเวช 
ตามระบบสากลและตามระบบ ๕ แกนการวินิจฉัยโรค 

นพ.วีรพล อุณหรัศมี 
5 ก.ค. การตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิกในเด็ก (Clinical Psychodiagnostic Assessment for Children)   

และการกระตุ้นพัฒนาการเด็ก (Early stimulation ) 
-  Bayley Scales of Infant Development 
-  Denver Developmental Screening Test (DDST) 
-  Gesell Developmental Schedules 
-  Griffit Developmental Test 
-  Vineland Social Maturity Scales 

นายประเสริฐ  จุฑา และ นายฉัตรมงคล  ฉํ่ามาก 
6 ก.ค. การตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิก (Clinical Psychodiagnostic Assessment) 

Intelligence tests  เช่น  Wechsler  Scales, Binet,SPM  ,  APM , TONI-3 
น.ส.ศศกร  วิชัย  น.ส.สุวัฒนา  ศรีพ้ืนผล  และ นายรัตนศักด์ิ  สันติธาดากุล 

7 ก.ค. การบําบัดความคิดและพฤติกรรม (Cognitive Behavior Therapy) 
ผศ.นพ.ณัทธร  พิทยรัตน์เสถียร 

8 ก.ค. 
Thematic Apperception Test(TAT), 

Children ApperceptionTest (CAT), Sacks Sentence Completion Test (SSCT) 
 

9 ก.ค. วันหยุดราชการ 
10 ก..ค. วันหยุดราชการ 

11 ก.ค. 
Projective tests Rorschach (เด็กและผู้ใหญ่) 

 

12 ก.ค. 
Projective tests Rorschach (เด็กและผู้ใหญ่) 

 

13 ก.ค. 
Satir’s  Brief  Psychotherapy 
นพ.ประเวช  ตันติพิวัฒนสกุล 

14 ก.ค. 
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาชีพจติวิทยาคลินิก 

อ.ภัทระ  แจ้งศิริเจริญ 

15 ก.ค. 
HTP/DAP 

 
MMPI 

 
16 ก.ค. วันหยุดราชการ 
17 ก.ค. วันหยุดราชการ 



18 ก.ค. วันหยุดราชการ 
19 ก.ค. วันหยุดราชการ 
20 ก.ค. วันหยุดราชการ 
21 ก.ค. 

 
 
 
 

วิธ ีการวิจัยทางจิตวิทยา 
(Research Methodology in Psychology) 

รศ.ดร.สุชีรา  ภัทรายุตวรรตน์ 

การตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิกในโรงเรียน 
การบําบัดทางจิตวิทยาด้วย REBT  

(Rational Emotive Behavior Therapy) 
นายวันชัย ไชยสิทธ์ิ 

22 ก.ค. 
การตรวจวินิจฉัยทางนิติจิตวิทยา 

(Forensic Psychological Assessment) 
อ.สาลิกา  โค้วบุญงาม 

Neuropsychological Tests : Bender Visual Motor   
Gestalt Test , Wechsler Memory Scale ,  

Wisconsin Sorting Card 
อ.อกนิษฐา  สีบุญเรือง 

23 ก.ค. วันหยุดราชการ 
24 ก.ค. วันหยุดราชการ 

25 ก.ค. 

Neuropsychological Tests  :- Trail  Making , Stroop 
Color and Word Test , Seashore Rhythm Test ,  

Speed-Sound Perception Test 
นายนคร  ศรีสุโข 

16 PF 
น.ส.สุจิตรา  อุสาหะ 

26 ก.ค. 

การประมวลผลการทดสอบและ 
การเขียนรายงานผลการทดสอบทางจิตวิทยาคลินิก 

(Clinical Psychodiagnostic Assessment : 
Case formulation and Report Writing) 

อ.จริยา  จันตระ 

การบําบัดทางจิตวิทยาแบบกลุ่ม 
(Group Psychological Intervention) 

นางทวีพร  สุขวัฒนจรูญ 

27 ก.ค. 
บทบาทนักจิตวิทยาคลินิกในกระทรวงกลาโหม 

และสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
 

บทบาทนักจิตวิทยาคลินิกในสถาบันธัญญารักษ์  
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น  

และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 

28 ก.ค. การประชุมวินิจฉัยและการวางแผนดูแลช่วยเหลือเฉพาะกรณีเด็กและเยาวชน 
ผศ.พิเศษ สมทรง  สุวรรณเลิศ  นายวันชัย ไชยสิทธิ์  น.ส.กาญจนา วณิชรมณีย์  น.ส.ศศกร  วิชัย และ น.ส.สุวัฒนา  ศรีพ้ืนผล 

29 ก.ค. 
การประชุมวินิจฉัยและการวางแผนดูแลช่วยเหลือเฉพาะกรณีผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 

ผศ.พิเศษ สมทรง  สุวรรณเลิศ  นายวันชัย ไชยสิทธ์ิ  น.ส.สุจิตรา อุสาหะ และ นายชลอศักด์ิ ลักษณะวงศ์ศรี 
 
หมายเหตุ  ***ตารางกําหนดการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม*** 
 
 


