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กําหนดการประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย ประจําป�  ๒๕๖๑ ครั้งท่ี  ๔๒ 

       เรื่อง  เพ่ิมสุข ลดเศร*า . . . สู-ความสมดุลทางใจ 
วันท่ี  ๒๘ - ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ 

ณ  โรงแรม อวานี เอเทรียม กรุงเทพมหานคร 
�       � 

 

วันพุธท่ี  ๒๘  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  
๐๘.๐๐ – ๐๘.๔๕ น. ลงทะเบียน / ชมโปสเตอร�วิชาการ   
๐๘.๔๕ – ๐๙.๐๐ น. กล าวต!อนรับและชี้แจงวัตถุประสงค�โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจําป+  ๒๕๖๑  

โดย  อาจารย�จินตนา    สิงขรอาจ  นายกสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย 
๐๙.๐๐ – ๐๙.๔๕ น. พิธีเป3ดและปาฐกถาพิเศษ  เรื่อง  “เพ่ิมสุข ลดเศร!า . . . สู ความสมดุลทางใจ” 

พิธีมอบรางวัลนักจิตวิทยาคลินิกเกียรติยศและนักจิตวิทยาคลินิกดีเด น 
โดย  นายแพทย�ธีระเกียรติ    เจริญเศรษฐศิลป>  

  รัฐมนตรีว าการกระทรวงศึกษาธิการ 
๐๙.๔๕ – ๑๐.๐๐ น. พักรับประทานอาหารว าง 
๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. การอภิปรายหมู  เรื่อง “สุข...สร!างได!” 

โดย - คุณชูเกียรติ   ศักด์ิวีระกุล  
  ผู!กํากับภาพยนตร�  
- ศาสตราจารย�นายแพทย� มาโนช    หล อตระกูล   
หัวหน!าภาควิชาจิตเวชศาสตร� คณะแพทยศาสตร�โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

- คุณตระการ    เชนศรี  
  นายกสมาคมสะมาริตันส�แห งประเทศไทย 
- ดร. กุลวดี    ทองไพบูลย�  ผู!ดําเนินการอภิปรายหมู  
  อาจารย�ประจําภาควิชาจิตวิทยา  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. นําเสนอผลงานวิจัย  (Oral  Presentation)  (๓  เรื่อง) 

ประธาน  ดร. สมชาย    เตียวกุล วิทยาลัยเซนต�หลุยส�  
เลขานุการ ดร. อารยา    ผลธัญญา มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว าง 
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๑๔.๔๕ – ๑๕.๓๐ น. พบผู!แทนคณะกรรมการวิชาชีพสาขาจิตวิทยาคลินิก 
โดย  ประธานคณะกรรมการวิชาชีพสาขาจิตวิทยาคลินิก/ผู!แทน 

๑๕.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ประชุมสามัญประจําป+สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย  ประจําป+  ๒๕๖๑ 
 วาระการประชุม  ๑)  แถลงผลการดําเนินงาน ป+ ๒๕๖๑ 

                      ๒)  แสดงบัญชีงบดุลสมาคมฯ ป+ ๒๕๖๑ 
โดย  อาจารย�จินตนา  สิงขรอาจ  นายกสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย 

๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ประกาศผลการเลือกต้ังนายกสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย 
๑๗.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. การประชุมภาคีเครือข ายอาจารย�มหาวิทยาลัย  (ห!องท่ี  ๑)  

การประชุมนักจิตวิทยาสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  (ห!องท่ี  ๒) 
 

วันพฤหัสบดีท่ี  ๒๙  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. บรรยายเรื่อง Update Psychological Tests and Instruments  
- Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2-Restructured Form   
  (MMPI-2-RF)  
  โดย อาจารย�บุรชัย   อัศวทวีบุญ ภาควิชาจิตวิทยา คณะศิลปศาสตร�  
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� 
- Thai BIRT Memory and Information Processing Battery (Thai-BMIPB)  
- Addenbrooke’s Cognitive Examination III - Thai 
  โดย ดร. ปรสิุทธิ์   สําราญทรัพย�  สถาบันบําบัดรักษาและฟqrนฟูผู!ติดยาเสพติด  
  แห งชาติบรมราชชนนี 
- Conners Comprehensive Behaviour Rating Scales (Conners CBRS)  
- Jesness Inventory - Revised (JI-R)  
  โดย ดร.จิราภรณ�    ชมบุญ กรมพินิจและคุ!มครองเด็กและเยาวชน 
- แบบทดสอบมาตรฐานวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสําหรับผู!เรียนไทย    
  (Standardized Achievement Test for Thai Learners)  
  โดย ดร. กุลวดี    ทองไพบูลย� ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร�  
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
- Wechsler Intelligence Scale for Children-Fifth Edition (WISC-V)  
  โดย อาจารย�จินตนา   สิงขรอาจ  ภาควิชาจิตเวชศาสตร� คณะแพทยศาสตร�  
  มหาวิทยาลัยขอนแก น  
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๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ประชุมเชิงปฏิบัติการ  (Workshop) 
Workshop 1  Positive Psychology in Crisis Situation and Intervention  
วิทยากร ศ.คลินิก พญ. วินัดดา   ป3ยะศิลป> และ พญ. อนัญญา    สินรัชตานันท� 
Workshop 2 ความสุขท ามกลางความเปลี่ยนแปลง (รับผู!เข!าอบรม ๓๕ คน)  
วิทยากร  รศ.ดร. โสรีช�    โพธิแก!ว 
Workshop 3   สื่อสารสร!างสุข (รับผู!เข!าอบรม ๕๐ คน)  
วิทยากร   คุณศุ   บญเลี้ยง และคณะ  
Workshop  4  จิตวิทยาการบริหารความขัดแย!ง (รับผู!เข!าอบรม  ๔๐  คน) 
วิทยากร  ผศ. ดร. สมบัติ    ตาป|ญญา  

 

รายการพิเศษ  
๑๘.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. -  พิธีมุทิตาจิต 

รายชื่ออาจารย�ท่ีเกษียณอายุราชการในป+  ๒๕๖๑  
๑.  อาจารย�สาลิกา   โคว!บุญงาม สถาบันกัลยาณ�ราชนครินทร� 
๒.  อาจารย�วิไล   เสรีสิทธิพิทักษ� สถาบันกัลยาณ�ราชนครินทร� 
๓.  อาจารย�พิมพาภรณ�    สังข�รัศมี โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมารสชนครินทร�  
-  รับประทานอาหารคํ่า  
-  กิจกรรม  “สมาชิกและเครือข ายสัมพันธ� 

 

วันศุกรEท่ี ๓๐ พฤศจิกายน  ๒๕๖๑   

๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ประชุมเชิงปฏิบัติการ  (Workshop) 
Workshop 1  Positive Psychology in Crisis Situation and Intervention  
วิทยากร  ศ.คลินิก พญ. วินัดดา   ป3ยะศิลป> และ พญ. อนัญญา   สินรัชตานันท� 
Workshop 2 ความสุขในความเปลี่ยนแปลง (รับผู!เข!าอบรม ๓๕ คน)  
วิทยากร  รศ.ดร. โสรีช�    โพธิแก!ว 
Workshop 3  Neuropsychology of Depression : จติวิทยา สมอง และ
อารมณ�ของมนุษย�  
วิทยากร  อ.ดร. พีร วงศ�อุปราช  
Workshop 4 จิตวิทยาการบริหารความขัดแย!ง (รับผู!เข!าอบรม ๔๐ คน) 
วิทยากร  ผศ. ดร. สมบัติ  ตาป|ญญา  

หมายเหตุ  :   พักรับประทานอาหารกลางวัน  เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. 
       พักรับประทานอาหารว าง เวลา  ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น.  และ  ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.  


