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บริษัท ใจเซ็นเตอร์ จ ำกัด  

529/106 หมู่บ้ำนอำรียำ บุษบำ ลำดพร้ำว 130 แขวงพลับพลำ เขตวังทองหลำง กรุงเทพ ฯ 10310 

 
1) ชื่อโครงกำร  

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องพ้ืนฐานจิตบ าบัดแบบโครงข่ายทางความคิดและอารมณ์เบื้องต้น : บูรณาการต่อ
ยอดจาก Cognitive Behavioral Therapy โดยการผสมผสาน Gestalt และ Psychodynamic Therapy (Basic in 
Schema-Focused Therapy: Beyond an Integration of CBT, Gestalt and Psychodynamic Therapy)  
 

2) หน่วยงำนหลักท่ีรับผิดชอบโครงกำรหลัก 

 บริษัท ใจเซ็นเตอร์ จ ากัด (Jai Center Co., Ltd.) 

3) หน่วยงำนพันธมิตรที่ให้ควำมร่วมมือ  

3.1 โรงพยาบาลปิยะเวท  
3.2 โรงพยาบาลในเครือบางปะกอก  
3.3 สถาบันสุขภาพและความงาม ตรัยญา 

 
4) หลักกำรและเหตุผล 

จิตบ าบัดแบบโครงข่ายทางความคิดและอารมณ์ (Schema-Focused Therapy) เป็นจิตบ าบัดที่บูรณาการ
จิตบ าบัดแบบมุ่งเน้นความคิดและพฤติกรรม (CBT) จิตบ าบัดแบบเกสตัลท์ (Gestalt Therapy) และจิตบ าบัดตาม
แนวคิดจิตวิเคราะห์ (Psychodynamic Therapy) เพ่ือปรับเปลี่ยนรูปแบบทางการคิด อารมณ์ และพฤติกรรมของ
บุคคล โดยงานวิจัยจ านวนมากบ่งชี้ว่าจิตบ าบัดแบบโครงข่ายทางความคิดและอารมณ์มีประสิทธิภาพในการลดปัญหา
ทางสุขภาพจิตที่เรื้อรัง อาทิ เช่น ปัญหาทางบุคลิกภาพต่าง ๆ นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันการกลับเป็นซ้ าภาวะซึมเศร้า
และวิตกกังวล ได้อีกด้วย  
 เนื่องด้วยจิตบ าบัดแบบโครงข่ายทางความคิดและอารมณ์ เป็นระบบจิตบ าบัดที่มีความสลับซับซ้อนและเป็น
จิตบ าบัดสมัยใหม่ส าหรับแวดวงจิตบ าบัดทั้งในสังคมไทยและต่างประเทศ ใจเซ็นเตอร์และหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ 
โรงพยาบาลปิยะเวท โรงพยาบาลในเครือบางปะกอก และสถาบันสุขภาพและความงามตรัยญา มุ่งหวังที่จะถ่ายทอด 
เผยแพร่และพัฒนาทักษะพ้ืนฐานของจิตบ าบัดแบบโครงข่ายทางความคิดและอารมณ์ ให้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรม 
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รวมถึงส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับจิตบ าบัดแบบโครงข่ายทางความคิดและอารมณ์ในประเทศไทย และ
เชื่อมโยงนักจิตบ าบัด และสหสาขาวิชาชีพอ่ืน ๆ เข้าด้วยกัน เพ่ือเป็นเครือข่ายการท างานร่วมกันในอนาคต 
 
6) เป้ำหมำยเชิงปริมำณ/เชิงคุณภำพ 

เชิงปริมาณ ขั้นต่ า 30 คน  
 
7) ระยะเวลำด ำเนินกำรส ำหรับกำรฝึกอบรม 

การอบรมมีก าหนดการจัดงานในวันที ่23 มกราคม 2564 ณ ห้อง Jubilee สถาบันสุขภาพและความงาม 
ตรัยญา เวลา 9.30 ถึง 17.30 น 

8) วิทยำกร 
8.1 ดร. สมบุญ จารุเกษมทวี / Dr. Somboon Jarukasemthawee 
การศึกษา : ปริญญาเอก สาขาจิตวิทยาคลินิก (Doctor of Philosophy in Clinical Psychology, The 
University of Queensland, Australia) 
8.2 ผศ.ดร. กุลยา พิสิษฐ์สังฆการ / Asst. Prof. Kullaya Pisitsungkagarn 
การศึกษา : ปริญญาเอก สาขาจิตวิทยาคลินิก (Doctor of Psychology in Clinical Psychology, The 
University of Queensland, Australia) และ ปริญญาเอก สาขาจิตวิทยาการศึกษา (Doctor of 
Philosophy in Educational Psychology, The University of Texas at Austin, U.S.A) 
8.3 จิรีรัตน์ สิทธิวงศ์ / Jireerat Sittiwong 
การศึกษา : ปริญญาโท สาขาจิตวิทยาการปรึกษา (Master of Arts in Counseling Psychology, 
Chulalongkorn University, Thailand) 
8.4 นายชินินทร์ วรงค์ชยกุล/ Shinin Varongchayakul 

การศึกษา: ปริญญาโท สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร (MSc Industrial/Organisational and 

Business Psychology, University College London, United Kingdom) 

 
9) ก ำหนดกำรโดยสังเขป  
วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2564 

เวลำ รำยกำร 

09.00-09.20 น. ลงทะเบียน 
09.20-09.30 น. พิธีเปิด 

09.30-11.00 น. Introduction and overview of Schema Therapy 1 

11.00-11.15 น. พักอาหารว่าง 
11.15-12.30 น. Introduction and overview of Schema Therapy 2 

12.30-13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
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13.30-15.15 น. Skills and Strategies for Schema Therapy 1 

15.15-15.30 น. พักอาหารว่าง 
15.30-17.00 น. Skills and Strategies for Schema Therapy 2 

17.00-17.30 น. Group Discussion และ Q&A Session 

 
10) ค่ำลงทะเบียน  

 สมัครและช าระค่าลงทะเบียนก่อนหรือวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ค่าลงทะเบียน 2,300 บาท 

 สมัครและช าระค่าลงทะเบียนหลัง วันที่ 20 ธันวาคม 2563 ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท 
หมายเหตุ ค่าลงทะเบียนจะรวมค่าเอกสาร อาหารกลางวัน 1 มือ อาหารว่าง 2 มื้อ และผลการท า

แบบทดสอบทางจิตวิทยาที่เก่ียวข้อง   
 

11) ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

11.1 ผู้ผ่านการอบรมได้รับความรู้เรื่องแนวคิดและทักษะพ้ืนฐานจิตบ าบัดแบบโครงข่ายทางความคิดและ
อารมณ์เบื้องต้น 

11.2 ผู้ผ่านการอบรมได้ฝึกทักษะที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการจิตบ าบัดแบบโครงข่ายทางความคิดและ
อารมณ์เบื้องต้น 

 
12) กำรลงทะเบียนและวิธีกำรช ำระเงิน 
 ลงทะเบียนผ่าน Google Form ผ่าน Facebook ของ ใจเซ็นเตอร์และช าระค่าลงทะเบียนผ่านธนาคารไทย
พาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ชื่อบัญชี นายสมบุญ จารุเกษมทวี  เลขที่บัญชี 4130458981 (ในกรณีโอนเงินผู้เข้าร่วมการ
อบรมเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอน) 

หมายเหตุ  

 ในกรณีที่ทางรัฐบาลประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเนื่องด้วยสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 จนไม่สามารถ 
ด าเนินการฝึกอบรมได้ ก่อนวันที่ 16 มกราคม 2564 ผู้จัดอบรมยินดีคืนเงินค่าลงทะเบียนให้ทั้งหมด 

 ในกรณีที่การอบรมต้องถูกยกเลิกเนื่องด้วยสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 หลังวันที่ 17 มกราคม 2564 
เป็นต้น 

ไป จนท าให้ผู้จัดไม่สามารถด าเนินการได้ ผู้จัดอบรมจะขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการจัดอบรม โดยจะแจ้งวันเวลา ให้
ท่านทราบหลังจากสถานการณ์กลับคืนสู่ภาวะปกติ  

 ในกรณีที่ท่านขอคืนเงินเนื่องด้วยสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 หลังวันที่ 17 มกราคม 2564 ผู้จัดขอ
สงวนสิทธิ ์

ในการหักค่าลงทะเบียน เป็นเงิน 600 บาท จากค่าลงทะเบียนที่ท่านได้ช าระ เพื่อเป็น ค่าอาหาร ค่าจองสถานที่ ค่า
เอกสารและอ่ืน ๆ 
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13) สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติม 

ใจเซ็นเตอร์ หมายเลขโทรศัพท์ 096-997-9446 หรืออีเมล info.jaicenter@gmail.com 
 
14) หน่วยงำนพันธมิตร  

ใจเซ็นเตอร์ ไดข้ออนุญาตและได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ โรงพยาบาลปิยะเวท 
โรงพยาบาลในเครือบางปะกอก และสถาบันสุขภาพและความงาม ตรัยญา---ในการขอใช้ตราสัญลักษณ์ของหน่วยงาน
พันธมิตร เพื่อการประชาสัมพันธ์ร่วมกัน โดยใจเซ็นเตอร์ได้รับยกเว้นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทั้งหมด อันเกิดจากการ
ประชาสัมพันธ์ร่วมกัน โดยใจเซ็นเตอร์ไม่ได้มีค่าตอบแทนอันเกิดผลประโยชน์จากโครงการให้กับหน่วยงานพันธมิตร  
 
       

ดร. สมบุญ จารุเกษมทวี  
         กรรมการบริหารใจเซ็นเตอร์ 
         30 พฤศจิกายน 2563  
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