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๑.  ช่ือโครงการ      การประชุมวิชาการเกียรติยศและมุทิตาจิตครบ ๘๔ ป� ผศ. พิเศษ สมทรง สุวรรณเลิศ 

เรื่อง "เหลียวหลังแลหน(า...จิตวิทยาคลินิกกับสังคมไทย" 

๒.  ผู�รับผิดชอบโครงการ   สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย 
 

๓.  หลักการและเหตุผล 
 

   วิชาชีพนักจิตวิทยาคลินิกถือเป+นวิชาชีพมีความสําคัญมากในยุคป/จจุบัน ท่ีมีความก(าวหน(าอย0างรวดเร็ว
และซับซ(อนมากข้ึนท้ังในเชิงเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง สังคม และวัฒนธรรม  ซ่ึงส0งผลกระทบให(คนในสังคม
ป;วยทางจิตและมีป/ญหาสุขภาพจิต     โดยอาจสะท(อนออกมาในรูปของการถูกวินิจฉัยด(วยโรคจิตเวช เช0น โรค
อารมณ?เศร(า โรคจิตเภท  หรือแสดงออกในรูปแบบของความด(อยประสิทธิภาพในด(านต0าง ๆ เช0น การเรียน การ
ทํางาน หรือความสัมพันธ?ระหว0างบุคคล เป+นต(น     

ก0อนหน(าป� พ.ศ. ๒๔๙๖  การให(บริการดูแลผู(ท่ีมีป/ญหาสุขภาพจิตและจิตเวช  แต0เดิมจะอยู0ในความ
รับผิดชอบของจิตแพทย?เท0านั้น   ต0อมาก็ได(มีวิวัฒนาการก0อกําเนิดวิชาชีพนักจิตวิทยาข้ึนมาตามแบบแผนสากล  
โดย นางสมทรง   สุวรรณเลิศ  ได(รับทุนโคลัมโบแพลนไปศึกษาต0อท่ีคณะจิตวิทยา มหาวิทยาลัยโตรอนโต ประเทศ
แคนาดา  เม่ือป� พ.ศ. ๒๕๐๔ เป+นเวลา ๑ ป� ในระยะแรก และต0อมาได(รับทุนเพ่ือศึกษาต0อเพ่ิมเติมอีกครั้งละ ๑ ป� 
จนถึง พ.ศ. ๒๕๐๖  และได(รับการบรรจุให(รับราชการในตําแหน0ง หัวหน(าแผนกสุขวิทยาจิต  เม่ือวันท่ี ๒๓  กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๐๖   ท0านได(ใช(ความรู(ความสามารถท่ีได(ร่ําเรียนมาปฏิบัติงานด(านสุขภาพจิตจนเป+นท่ีรู(จักและเป+นท่ียอมรับ 
และริเริ่มผลิตบุคลากรด(านจิตวิทยาคลินิกในประเทศไทยเป+นครั้งแรกนับแต0นั้นมา  ด(วยผลงานด(านจิตวิทยาท่ี
ประจักษ?ชัดเจน ต0อมาสํานักงาน ก.พ. จึงได(อนุมัติให(มีตําแหน0ง “นักจิตวิทยา” เป+นครั้งแรกเม่ือป� พ.ศ. ๒๕๑๒  และ
ได(มีพัฒนาการทางด(านวิชาชีพอย0างต0อเนื่องมาเรื่อย ๆ      โดยความร0วมมือกันของคณะนักจิตวิทยาอาวุโสหลายท0าน  
ตลอดจนการได(รับการสนับสนุนจาก  นายแพทย?วินัย  วิริยกิจจา ซ่ึงดํารงตําแหน0งอธิบดีกรมสุขภาพจิตในขณะนั้น 
ให(จัดต้ังคณะทํางานจัดทํามาตรฐานวิชาชีพจิตวิทยาคลินิกข้ึน เพ่ือนําแสดงให(เห็นถึงความเฉพาะในบทบาทหน(าท่ี
ของนักจิตวิทยาท่ีปฏิบัติงานด(านจิตวิทยาคลินิก แล(วนําเสนอเข(าสู0การพิจารณาของคณะกรรมการของหน0วยงานท่ี
เก่ียวข(องตามลําดับชั้น     จนในท่ีสุดก็ได(มีการกําหนดตําแหน0ง “นักจิตวิทยาคลินิก” ซ่ึงถือเป+นวิชาชีพเฉพาะข้ึน 
และมีพระราชกฤษฎีกากําหนดให(สาขาจิตวิทยาคลินิก เป+นสาขาการประกอบโรคศิลปะตามพระราชบัญญัติการ
ประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒  พ.ศ. ๒๕๔๖  ณ วันท่ี ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ (สมทรง  สุวรรณเลิศ อ(างใน 
ประวัติการก0อต้ังและการพัฒนาวิชาชีพนักจิตวิทยาคลินิกในประเทศไทย, ๒๕๖๐)  

จากการเป+นผู(ริเริ่มบุกเบิกวิชาชีพนักจิตวิทยาจนมาเป+นนักจิตวิทยาคลินิกในป/จจุบัน ตลอดจนคุณูปการท่ี 
ผู(ช0วยศาสตราจารย?พิเศษ สมทรง  สุวรรณเลิศ     ได(กระทําไว(   ท้ังโดยการสร(างผลงานด(านวิชาการและการผลิต
บุคลากรสายอาชีพนักจิตวิทยาคลินิกจากรุ0นสู0รุ0น   คณะกรรมการวิชาชีพสาขาจิตวิทยาคลินิก ร0วมกับสมาคม
นักจิตวิทยาคลินิกไทย   จึงเห็นควรให(จัดการประชุมพิเศษเพ่ือเป+นการให(เกียรติยกย0องเชิดชู   เนื่องในโอกาสท่ีท0าน
ครบรอบอายุ ๘๔ ป�      โดยใช(ชื่อการประชุมว0า  การประชุมวิชาการเกียรติยศและมุทิตาจิตครบ ๘๔ ป� ผศ.พิเศษ 
สมทรง  สุวรรณเลิศ เรื่อง "เหลียวหลังแลหน(า...จิตวิทยาคลินิกกับสังคมไทย" ข้ึน  ซ่ึงถือเป+นการประชุมในวาระพิเศษ
สําหรับสมาชิกสมาคมฯ และนักจิตวิทยาคลินิกไทยท่ัวประเทศ 
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๔.  วัตถุประสงค# 
๔.๑   เพ่ือให(ผู(เข(าร0วมประชุมได(ทราบถึงวิวัฒนาการของวิชาชีพจิตวิทยาคลินิกในประเทศไทย 
๔.๒ เพ่ือให(ผู(เข(าร0วมประชุมได(ทราบถึงความก(าวหน(าทางด(านวิทยาการในการพัฒนาแบบทดสอบ 

ทางจิตวิทยาเพ่ือการเพ่ิมประสิทธิภาพในงานด(านการตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิก  
๔.๓ เพ่ือเปQดโอกาสให(ผู(เข(าร0วมประชุมได(น(อมแสดงกตัญRุตาคารวะและมุทิตาจิตแก0ผู(มีพระคุณ 

ในฐานะเป+นผู(บุกเบิกงานด(านจิตวิทยาคลินิกในประเทศไทย 
 

๕. กลุ%มเป'าหมาย 
กลุ0มเปSาหมายของการประชุมครั้งนี้ ได(แก0  นักจิตวิทยา/นักจิตวิทยาคลินิก นิสิต/นักศึกษา อาจารย?

ผู(สอนหลักสูตรจิตวิทยาคลินิก  ข(าราชการ/บุคลากร สายงานด(านจิตวิทยาคลินิกท่ีเกษียณอายุราชการ จํานวน 
๑๕๐ คน 
 

๖.  ระยะเวลา / สถานท่ี 
วันท่ี ๑๕-๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
โรงแรมไมด(า งามวงศ?วาน ต.บางกระสอ อ.เมือง  จ.นนทบุรี 

 

๗. วิธีดําเนินการ  
วิธีดําเนินการเป+นการประชุมการ ประกอบด(วย 

 - การบรรยาย  
- การเสวนา 
- การประชุมเชิงปฏิบัติการ  

 

๘. วิทยากร 
 ๘.๑ อาจารย?วันชัย    ไชยสิทธิ ์ 

ประธานคณะกรรมการวิชาชีพสาขาจิตวิทยาคลินิก  
๘.๒ อาจารย?วนิดา    ชนินทยุทธวงศ? 
 นักจิตวิทยาคลินิกเชี่ยวชาญ สถาบันราชานุกูล  
๘.๓ อาจารย?จินตนา    หะรินเดช 
 นักจิตวิทยาคลินิกชํานาญการพิเศษ รพ.จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร? 
๘.๔ พ.ต.อ.วินัย     ธงชัย 
 นักจิตวิทยา (สบ ๔)  รพ.ตํารวจ) 
๘.๕ ดร.กุลวดี     ทองไพบูลย? 
   อาจารย? ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร? มหาวิทยาลัยเชียงใหม0 
๘.๖ ดร.อารยา     ผลธัญญา    
   อาจารย? ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร? มหาวิทยาลัยเชียงใหม0 
๘.๗ นาวาเอก (พิเศษ) หญิง พรทิพย?  อินทรวิเชียร 
 นักจิตวิทยาคลินิกเชี่ยวชาญ รพ.ทหารเรือกรุงเทพ 
๘.๘ อ.บุรชัย     อัศวทวีบุญ   
   อาจารย? ภาควิชาจิตวิทยา คณะศิลปศาสตร? มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร? 
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๙.  งบประมาณ 
 ๙.๑ ค0าลงทะเบียนผู(เข(าอบรม 
    - กรณีร0วมงานวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ (เต็ม ๑ วัน)   ๑,๓๐๐ บาท   

  (รวมค0าบัตรเข(างานพิธีมุทิตาจิต  มูลค0า ๓๕๐ บาท แล(ว) 
  - กรณีร0วมงานวันท่ี ๑๕-๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ (เต็ม ๒ วัน)    

 สําหรับสมาชิกสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย   ๒,๔๐๐  บาท 
 สําหรับผู(ท่ีไม0เป+นสมาชิกสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย  ๒,๙๐๐  บาท 

         (รวมค0าบัตรเข(างานพิธีมุทิตาจิต  มูลค0า ๓๕๐ บาท แล(ว)    
๙.๒  ค0าบัตรเข(าร0วมงานเฉพาะพิธีน(อมแสดงกตัญRุตาคารวะและมุทิตาจิต      ๓๕๐  บาท 
๙.๓ งบประมาณสนับสนุนจากสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย 

ผู�เข�าร%วมประชุม /ร%วมงาน   ต�องชําระค%าลงทะเบียนล%วงหน�า ภายในวันท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
โดยโอนเข(าบัญชีออมทรัพย? ธนาคารไทยพาณิชย?  สาขามหาวิทยาลัยขอนแก0น  ชื่อบัญชี 

“สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย” เลขท่ีบัญชี ๔๐๗-๘๔๙๖๗๐-๐ 
 

๑๐. วิธีการลงทะเบียนเข�าร%วมประชุม / ร%วมงาน    
ผู(เข(าร0วมประชุม หรือผู(เข(าร0วมงานเฉพาะพิธีมุทิตาจิต  สามารถลงทะเบียนได(โดยวิธีการ

ลงทะเบียนออนไลน?ท่ี  https://goo.gl/co5wsW  กรณีมีข(อขัดข(องหรือมีข(อสงสัยเก่ียวกับการ
ลงทะเบียน  กรุณาติดต%อ  คุณปวิตรา   คุ�มป=ยะผล  โทร.มือถือ ๐๙๓-๕๕๐๐๗๓๘ หรือ  Line ID : 
tcpa 2561 

 

 โดยสามารถเบิกค0าลงทะเบียนการอบรม  ค0าเดินทาง  และค0าท่ีพัก  จากงบประมาณต(นสังกัด 
  * การอบรมครั้งนี้ไม0ถือเป+นวันลา และสามารถเบิกค0าลงทะเบียน ค0าท่ีพัก ค0าเดินทาง และค0า
เบ้ียเลี้ยง จากงบประมาณต(นสังกัดได( ตามระเบียบกระทรวงการคลังท่ีว0าด(วยค0าใช(จ0ายในการฝfกอบรม การจัดการ
และการประชุมระหว0างประเทศ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และต(องได(รับอนุมัติจากผู(บังคับบัญชาแล(ว 
หมายเหตุ    ค0าลงทะเบียน ไม0รวมค0าท่ีพัก ผู�เข�าอบรมต�องประสานเรื่องการจองท่ีพักด�วยตนเอง  ตามเอกสาร
แบบฟอร?มการจองท่ีพักกับทางโรงแรมท่ีแนบมา  ทางสมาคมฯ ต(องขออภัยสําหรับความไม0สะดวกในกรณีนี้ 
 

๑๑. ผลท่ีคาดว%าจะได�รับ 
๑๑.๑  ผู(เข(าร0วมประชุมได(รับทราบความก(าวหน(าของวิชาชีพจิตวิทยาคลินิกในประเทศไทย และเกิด

การตระหนักร0วมกันในการท่ีจะช0วยกันดํารงไว(ซ่ึงเกียรติยศและศักด์ิศรีแห0งวิชาชีพ ตลอดจนการร0วมมือกันสร(าง
คุณภาพการให(บริการตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของนักจิตวิทยาคลินิกไทย 

๑๑.๒ ผู(เข0าร0วมประชุมได(เรียนรู(การใช(งานแบบทดสอบ R-PAS ซ่ึงเป+นแบบทดสอบฉายภาพจิตท่ีใช( 
ระบบการคํานวณคะแนนและการแปลผลการทดสอบอย0างเป+นระบบท่ีเป+นท่ีนิยมกันในระดับสากล ณ ป/จจุบัน 

                                                                              
 (นางสาวจินตนา  สิงขรอาจ) 

                                 นายกสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย 
                                ผู(อนุมัติโครงการ     


