
 
โครงการประชุมวิชาการ 

สมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 
วันอาทิตย์ ที่ 24 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 

ประชุมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM 
 

1. ชื่อโครงการ 
จิตวิทยาสร้างสุขในยุค New Normal 
 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
คณะกรรมการอำนวยการ สมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย 
 

3. หลักการและเหตุผล  
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นับเป็นสถานการณ์การแพร่ระบาดครั้งสำคัญ

ของโลก ดังที่องค์การอนามัยโลกได้มีประกาศให้การระบาดนี้เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่าง
ประเทศในช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. 2563  ต่อมา WHO ไดย้กระดับให้เป็น “ภาวะการระบาดใหญ่ทั่ว
โลก (Pandemic)” ในวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2563 หนึ่งปีที่ผ่านมาสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคโควิด 19 ได้สร้างมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจของโลกอย่างรุนแรง ยิ่งสถานการณ์การแพร่
ระบาดการระบาดมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ขยายเป็นวงกว้าง กินเวลานานนับเป็นปี มูลค่าความ
เสียหายทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นก็จะสะสมมากขึ้น ไม่เพียงแต่ผลกระทบของสถานการณ์ต่อเศรษฐกิจ
เท่านั้น ผู้คนในสังคมต้องเปิดรับวิถีปกติใหม่ของสังคม (new social norms) เช่น การทำงานทางไกล 
การเป็นสังคมไร้เงินสด การพึ่งพาเศรษฐกิจคนติดบ้าน (From Home Economy) การให้บริการแก่
ผู้บริโภคทางออนไลน์ทั้งการค้า และธุรกิจบันเทิง เป็นต้น   

สมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย เป็นสมาคม ฯ ที่มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมกิจกรรมทาง
จิตวิทยาและมุ่งเน้นให้มีเผยแพร่ความรู้ทางจิตวิทยาสู่สังคมรวมถึงมุ่งเน้นให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ทางด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพจิตวิทยาอย่างต่อเนื่อง และด้วยสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา – 2019 ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของคนในสังคม   
ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ รวมถึงเศรษฐกิจและสังคม อนึ่งการดำเนินงานด้านจิตวิทยาหรือ วิชาชีพ
นักจิตวิทยาถือเป็นวิชาชีพที่มีบทบาทสำคัญในการดูแลป้องกันการเกิดปัญหาสุขภาพจิต ในผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 ดังนั้นสมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย จึงเห็นความจำเป็น
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สำคัญอย่างยิ่งในการจัดประชุมวิชาการ เรื่อง “จิตวิทยาสร้างสุขในยุค New Normal” เพื่อเป็นเวที
สำหรับนักจิตวิทยา นักวิชาการ และผู้ที่สนใจ นำความรู้ทางด้านจิตวิทยาในหลากหลายสาขา อาทิ
เช่น จิตวิทยาให้คำปรึกษา จิตวิทยาคลินิก รวมถึงพุทธจิตวิทยา มาประยุกต์ใช้เพื่อดูแลป้องกันการ
เกิดปัญหาสุขภาพจิตของคนในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

 
4. วัตถุประสงค์ 

4.1 เพ่ือเผยแพร่ความรู้ทางจิตวิทยาในสร้างสุขในยุค New Normal และการช่วยเหลือสังคมในยุค
โควิด – 19 

4.2 เพื่อสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งทางด้านวิชาการประสบการณ์ทางด้านจิตวิทยา
และติดตามความก้าวหน้าในวิชาชีพจิตวิทยา 

 
5. กลุ่มเป้าหมาย 

สมาชิกสมาคม ฯ จิตวิทยาแห่งประเทศไทย นักจิตวิทยา อาจารย์ นิสิต/นักศึกษา ตลอดจนบุคคล
ทั่วไปที่สนใจ จำนวน 200 ท่าน 
 

6. วันและเวลาในการประชุม 
วัน อาทิตย์ ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2564  
เวลา 9.00 – 16.00 น. 
 

7. รูปแบบการประชุม 
ประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM 

 
8. การลงทะเบียน 

ลงทะเบียนออนไลน์ ผ่าน QR CODE (วันที่ 15 กันยายน – 10 ตุลาคม 2564)  
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9. อัตราค่าลงทะเบียน 
9.1 สมาชิกสมาคม ฯ / นิสิต นักศึกษา   ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย 
9.2 บุคคลทั่วไปค่าลงทะเบียน    500 บาท  

 
10. กำหนดการ 

 
เวลา รายละเอียด 

8.30 – 8.45 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM 
8.45 – 9.00 น.  ชี้แจงกำหนดการและระเบียบในการประชุมออนไลน์ 

ดำเนินรายการโดย: คุณประจักษ์จินต์ โสภณพณิชกุล 
9.00 – 9.15 น.   พิธีเปิดการประชุมวิชาการ  

ประธานในพิธี: รองศาสตราจารย์ ดร. ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา 
ที่ปรึกษาสมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย 

9.15 – 10.15 น.  ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “พุทธจิตวิทยากับการดูแลใจในยุคโควิด - 19” 
วิทยากร: ศาสตราจารย์ ดร. พระพรหมบัณฑิต  
เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรมหาวิหาร กรรมการมหาเถรสมาคม และอุปนายก
สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

10.15 – 10.30 น.  พักเบรก 
10.30 – 12.00 น. เสวนาเรื่อง “Health and Well-being during COVID -19 pandemic”  

วิทยากร:  
- แพทย์หญิง ดุจฤดี อภิวงศ์ 

จิตแพทย์ โรงพยาบาลพระรามเก้า 
- ศาสตราจารย์ ดร. ชูชัย สมิทธิไกร  

อาจารย์ประจำ คณะมนุษศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันตรีหญิง ดร.พนมพร พุ่มจันทร์  
รองหัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา และ อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา  
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

ผู้ดำเนินรายการ: ดร. จอมขวัญ เลื่องลือ 
 

12.00 – 13.00 น. พักกลางวัน 
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เวลา รายละเอียด 
13.00 – 14.15 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง “Psychological First Aid in COVID-19” 

วิทยากร: ศาสตราจารย์ ดร. อรัญญา ตุ้ยคำภีร์ 
อาจารย์ประจำคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ  
อุปนายกสมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย  

14.15 – 14.30 น. พักเบรก 
14.30 – 16.00 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง “Coping with Grief & Loss during the COVID-19 

pandemic” 
วิทยากร: Dr. Skultip Sirikantraporn, Psy.D. 
Fulbright University Vietnam 

16.00 -16.15 น. ชี้แจงเกี่ยวกับการประเมินผลการเข้าร่วมประชุมวิชาการ และการรับเกียรติบัตร 
ดำเนินรายการโดย: คุณประจักษ์จินต์ โสภณพณิชกุล 

16.15 – 16.30 น. ปิดการประชุมวิชาการ 
โดย พันโท ดร. สุชัย สุรพิชญ์พงศ์ 
นายกสมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย 

 
11. ตัวช้ีวัด 

 10.1 มีผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของเป้าหมาย 
 10.2 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุมอยู่ในระดับมาก-มากท่ีสุด ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สมาชิกสมาคม ฯ นักจิตวิทยา อาจารย์ นิสิต นักศึกษา สามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์จริงได้ 

 
หมายเหตุ: ผู้ประสานงานโครงการ ฯ : ดร. จุฬาลักษณ์ วงศ์อ่อน  
     โทร: 0944400494   Email: tpa.thailand@hotmail.com 
 

 
 


