
1 
 

โครงการประชุมวิชาการนานาชาติสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย 
เรื่อง “จิตวิทยาทางไกลในทศวรรษใหม่  E-Mental Health Services and Cyber Psychology” 

 
๑. ชื่อโครงการ โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่2 และ การประชุมวิชาการสมาคม

นักจิตวิทยาคลินิกไทย ครั้งที่ 46 เรื่อง  “จิตวิทยาทางไกลในทศวรรษใหม่  E-
Mental Health Services and Cyber Psychology” แบบ Hybrid  
 

๒. ผู้รับผิดชอบ  สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย ร่วมกับ 
   กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 
   กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม  
   คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
   ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
   ภาควิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
   ภาควิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร์ วิทยาเขตปัตตาน ี

ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
   ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
   สาชาจิตวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

สาขาจิตวิทยาคลินิก ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
สาขาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

   คณะวิชาจิตวิทยา  วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 
   ชมรมนักจิตวิทยาคลินิก กรมสุขภาพจิต 
   ชมรมนักจิตวิทยาส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
   ชมรมประสาทจิตวิทยาแห่งประเทศไทย    
 

๓. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยในปัจจุบันการแพทย์ การสาธารณสุข การพัฒนาวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช มี
การเปลี่ยนแปลง และก้าวหน้ามากมายกว่าในอดีตที่ผ่านมี การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างรุนแรง  ทั่ว
ทุกประเทศและในประเทศไทย  ท าให้เกิดผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพของประชาชนทุกระดับ  รวมทั้งกระทบ
ต่อการด าเนินชีวิตความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพ และปัญหาเศรษฐกิจตามมา ประชาชนต้องเรียนรู้ในการ
ปรับตัวเข้าสู่วิถีใหม่  วิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในอดีต วงการแพทย์การ
สาธารณสุขต้องปรับแนวทางการดูแลผู้ป่วยเพ่ือรองรับสถานการณ์ ในปัจจุบัน  การเคลื่อนไหวและพัฒนา
วิชาการในมิติต่างๆ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาการแพทย์ทางไกล Tele Medicine การใช้สื่อเทคโนโลยีที่
เจริญก้าวหน้าในปัจจุบัน เพ่ือเผยแพร่ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตละจิตเวช  มี
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แพร่หลายไปทุกมิติ นักวิชาการมีความสนใจในการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาการด าเนินงานและด้าน
วิชาการ และเพ่ือให้เกิดการพัฒนาความรู้วิชาการที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาความรู้ด้านจิตวิทยา  จิตวิทยา
คลินิก  สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทยจึงจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2 และการประชุมวิชาการสมาคม
นักจิตวิทยาคลินิกไทย ครั้งที่ 46 เรื่อง  “จิตวิทยาทางไกลในทศวรรษใหม่ E-Mental Health Services and 
Cyber Psychology” ด้วยระบบ Hybrid ขึ้น ทั้งนี้เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักวิชาการให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงให้ทันสมัย  ในปัจจุบันและต่อไปในอนาคต 
 

๔. วัตถุประสงค ์
 ๔.๑ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้พัฒนาความรู้  ความสามารถในการปฎิบัติงานด้านสุขภาพจิตและจิต
เวช  ในภาวะปกติและภาวะวิกฤต สอดคล้องกับบริบทสังคมในปัจจุบัน 
 ๔.๒ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับนักวิชาการ  และผู้เชี่ยวชาญจาก
นานาประเทศ 
 ๔.๓  เพ่ือให้เกิดการพัฒนาเครือข่ายนักวิชาการทั้งในระดับประเทศ  และระดับสากล  ในการสร้าง
ความร่วมมือการพัฒนากิจกรรมวิชาการท่ีเป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคต 
 

๕. วิธีด าเนินการ 
 ๕.๑ ขออนุมัติโครงการและแต่งตั้งคณะกรรมการ 
 ๕.๒ การประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อรับสมัครผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๕.๓ ประสานวิทยากรและผู้เกี่ยวข้อง จัดเตรียมระบบการจัดประชุม เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

๕.๔ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม     
๕.๘  ด าเนินการจัดประชุม 
๕.๙  ติดตามและประเมิน 

 

๖. กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย  สมาชิกสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย แพทย์  จิตแพทย์  จิตแพทย์
เด็กและวัยรุ่น  พยาบาลจิตเวช  นักจิตวิทยา  นักจิตวิทยาคลินิก  นักสังคมสงเคราะห์  นักวิชาการสาธารณสุข  
ครู อาจารย์ และผู้สนใจทั่วไป 
  

๗. วัน  เวลาและสถานที ่
 จัดประชุมระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๑ ธันวาคม  ๒๕๖๕ ด้วยระบบ Hybrid ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ ถนน
แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร  

   

๘. งบประมาณ 
   ผู้เข้าร่วมประชุมลงทะเบียนทางออนไลน์ผ่านระบบเวปไซน์สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย  โดยช าระ
ค่าลงทะเบียน  ดังนี้ ลงทะเบียนระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ถึง วันที่ ๑๙  ธันวาคม  ๒๕๖๕  ค่าลงทะเบียน  
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แบบ onsite  ส าหรับผู้เป็นสมาชิกสมาคม  ในอัตราค่าลงทะเบียน ๓,๕๐๐.- บาท/๑๒๐ USD   
ส าหรับผู้มิได้เป็นสมาชิกสมาคม  ในอัตราค่าลงทะเบียน  ๔,๐๐๐.- บาท/๑๔๐ USD 
นิสิต  นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ในอัตราค่าลงทะเบียน  ๑,๘๐๐.- บาท 
 

แบบ online  ส าหรับผู้เป็นสมาชิกสมาคม  ในอัตราค่าลงทะเบียน ๑,๕๐๐.- บาท/๕๐ USD   
ส าหรับผู้มิได้เป็นสมาชิกสมาคม  ในอัตราค่าลงทะเบียน  ๒,๐๐๐.- บาท/๖๐ USD 
นิสิต  นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ลงทะเบียน ฟรี 
โดยผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม ค่าเดินทาง และที่พัก ได้ตาม

สิทธิจากงบประมาณต้นสังกัด  การประชุมครั้งนี้ไม่ถือว่าเป็นวันลาตามระเบียบกระทรวงการคลังที่ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  การจัดงาน  และการประชุมระหว่างประเทศ  พ.ศ. ๒๕๔๙  และต้องได้รับอนุมัติ
จากผู้บังคับบัญชาแล้ว 

หมายเหตุ  ผู้สมัครเข้าร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนผ่านทางคิวอาร์โค๊ตท้ายนี้   
 
๙. ก าหนดการประชุม 
วันที ่๑๙ ธันวาคม  ๒๕๖๕ 
เวลา  ๘.๐๐ – ๙.๐๐  น.  ลงทะเบียน  
   พิธีกร   นายเอกลักษณ์  วงศ์อภัย 
    ดร.ภัทรวรรธน์ สุขยิรัญ 
เวลา  ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. อภิปรายรวม เรื่อง “สุขภาพจิตทางไกลในทศวรรษใหม่”  

โดย  ๑. นพ.ยงยุทธ  วงศ์ภิรมย์ศานติ์    
จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต 

      ๒. น.ส.วิชยา โมรีชาติ  
 นักจิตวิทยาคลินิกช านาญการพิเศษ รพ.นครพิงค์ 
      ๓.นายแพทยบ์ุรินทร์ สุรอรุณสัมฤทธิ์   
          นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ  ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต 
      ๔. ดร.กุลวดี ทองไพบูลย์ 
 อาจารย์สาขาจิตวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
      ๕. พล.ต.ต.  ธีรเดช ธรรมสุธีร์  ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน  
          กองบัญชาการต ารวจนครบาล   
ผู้ด าเนินการอภิปราย ดร.เอ้ืออนุช ถนอมวงษ ์
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เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๓.๑๕ น. Open Performance /Welcome Speech  
by Dr. Kriattipoom Vongrajit  
Former Permanent Secretary , Ministry of Public Health 
Presented by Ms.Supavadee  Nuanmanee 
President of The Thai Clinical Psychologist Association 

เวลา  ๑๓.๑๕ – ๑๖.๐๐  น.  International Symposium 
 “E-Mental Health Service and Cyber Psychology” 

  Chair: Dr.Peera Wongupparaj  
  Co-chair: Dr.Yada Kongtumrat 

๑. Topic: Cyberpsychology and Mental Health  
  by Dr. Linda Kaye Associate Professor School of Social Sciences 

  Nottingham Trent University 
  ๒. Topic: Tele Psychology Guideline. 

 by Professor Linda Campbell จาก University of Georgia 
  ๓. Topic: E-Mental Health Service in Thailand  

 Dr.Varoth Chotipitayasunon  
 Child and adolescent psychiatrist 

เวลา  ๑๖.๐๐ – ๑๘.๐๐  น.  Member Farewell Activity 
    MC ๑. Mr.Akaluck Wong-apai 
         ๒. Dr.Pattarawat Sukyirun 
         ๓. Ms.Sidhaya  Anuson 
    ๔. Mr. Teera      
วันที ่๒๐  ธันวาคม  ๒๕๖๕ 
ห้องประชุมที่ ๑ 
เวลา  ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐  น.  Thai Oral Presentation น าเสนอผลงานวิจัย ภาคภาษาไทย 

   ประธาน รศ.ดร. มานิกา วิเศษสาธร  
   ประธานร่วม อาจารย์ปวิธ สิริเกียรติกุล    

เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐  น. International Oral Presentation  
         Chair: Dr.Kunlaya Pisitsangkakarn 

    Co-chair: Mr. Wee  Mekwilai 
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ห้องประชุมที่ ๒ 
เวลา  ๙.๐๐ – ๑๖.๐๐  น. Thai workshop  

Mindfulness Based Therapy and Counselling (MBTC) 
โดย นายแพทยย์งยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ ์

ห้องประชุมที่ ๓ 
เวลา  ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐  น. Thai workshop  
   เรื่อง เกมส์ไพ่ไขชีวิตและสมุดเบาใจ 
   โดย น.ส.วิชยา โมรีชาติ นักจิตวิทยาคลินิกข านาญการพิเศษ รพ.นครพิงค์ 
เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. Thai workshop  

Telephone & Text Counseling (via Facebook, Twitter) for Suicide 
Prevention การให้การปรึกษาทางโทรศัพท์ และข้อความ (ผ่านเฟซบุ๊ก ทวิต
เตอร์) เพ่ือป้องกันการฆ่าตัวตาย 
วิทยากร : สาขาจิตวิทยาคลินิก ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์    
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสมาคมสะมาริตันส์แห่งประเทศไทย 
Division of Clinical Psychology, Department of Psychology, Faculty  
of Social Sciences, Kasetsart University & The Samaritans of  
Thailand 

วันที ่๒๑  มกราคม  ๒๕๖๕ 
เวลา  ๙.๐๐ – ๑๑.๐๐  น. International Symposium 
     Chair: Mr. Wanchai Chiyasite 
     Co-chair: Dr.Parisuth Sumransub 

Speak ๑.  
Speak ๒. 
Speak ๓. 

เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐  น. การแถลงผลงานสมาคม 
      มอบประกาศเกียรติคุณให้นักจิตวิทยาคลินิกดีเด่น  

                                   สรุปผลการเลือกตั้งนายกสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย วาระปี พ.ศ.๒๕๖๖- 
    ๒๕๖๗     

      พิธีปิดการประชุมนานาชาติ 
หมายเหตุ  ผู้ประกอบวิชาชีพสามารถสะสมคะแนนเพื่อประกอบการต่ออายุใบอนุญาตตาม

ข้อก าหนดของวิชาชีพ 
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๑๐. การประเมินผล 
 ๑๐.๑  การประเมินผลจากการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมประชุม  
 ๑๐.๒  การประชุมประเมินผลโดยคณะกรรมการที่รับผิดชอบ 
 ๑๐.๓  ประเมินความคิดเห็นผู้เข้าร่วมประชุมจากแบบประเมิน 
 
๑๑.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้  ความสามารถทั้งด้านวิชาการและการปฏิบัติงานในการดูแลผู้ได้รับ
ผลกระทบทางวิกฤตสุขภาพจิต 
 
 
  
           
        (นายเอกลักษณ์  วงศ์อภัย)     (ว่าที่ร้อยตรีไพรัช  นิภานันท์) 
     นักจิตวิทยาคลินิกช านาญการ              นักจิตวิทยาคลินิกช านาญการ 

    ผู้เสนอโครงการ           ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

 
(นางสุภาวดี  นวลมณี) 

นายกสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย 
       ผู้อนุมัติโครงการ 


