โครงการประชุมวิชาการและการนําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติทางจิตวิทยา:
ชีวติ ดี เปลีย> นได้ ด้ วยศาสตร์ แห่ งใจ
Thailand National Conference on Psychology (TNCP2017):
Enabling Change and Quality of Life through Psychology
๑. หน่ วยงานทีร> ับผิดชอบหลัก
หน่ วยงานทีร> ับผิดชอบร่ วม

ภาควิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราคําแหง
คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาควิชาจิตวิทยา ภูมิศาสตร์ บรรณารักษ์ศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

๒. หลักการและเหตุผล
การแลกเปลีHยนเรี ยนรู ้ ทางวิชาการ เป็ นหนึH งในองค์ประกอบสําคัญ สําหรับการพัฒ นาการจัดการ
เรี ยนสอน รวมถึงเป็ นโอกาสทีHดีสาํ หรับการพัฒนาผูส้ อนและผูเ้ รี ยนให้มีองค์ความรู ้ทีHทนั สมัย ก้าวทันความ
เปลีHยนแปลงของโลกทางวิชาการ ซึH งในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ทีHผา่ นมา คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้
ริ เริH มโครงการการประชุมวิชาการและการนําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติทางจิตวิทยาขึWน โดยสร้างเครื อข่าย
กับสถาบันการศึกษาชัWนนําด้านจิ ตวิทยาของประเทศไทยอีก ๕ สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิ ท ยาลัย เกษตรศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ มหาวิ ท ยาลัย เชี ย งใหม่ และมหาวิ ท ยาลัย
รามคํา แหง จัด โครงการประชุ ม วิ ช าการระดับ ชาติ ท างจิ ต วิ ท ยา ในหั ว ข้อ เรืH อง “Thailand National
Conference on Psychology: Empowering People in the World of Change (TNCP 2016) ปลุกพลังแห่ งจิตใจ
ให้ทนั โลกแห่ งการเปลีHยนแปลง” โดยมีวตั ถุประสงค์เพืHอเป็ นการระดมสมองและแลกเปลีHยนเรี ยนรู ้ระหว่าง
นักวิชาการและผูศ้ ึกษาทางจิตวิทยาในทุกแขนง รวมทัWงนักวิชาการในสาขาต่าง ๆ ทีHเกีHยวข้อง สําหรับสร้าง
แนวทางการจัด การชี วิต และสังคมไทยให้พ ฒ
ั นาต่ อ ไปอย่างสง่ างามในโลกแห่ งการเปลีH ย นแปลง โดย
โครงการฯ ได้จดั ขึWนเมืHอวันทีH ๘-๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ทีHผา่ นมาและได้รับผลตอบรับเป็ นอย่างดียงิH ในวงการ
วิชาการและวิชาชีพทางจิตวิทยา
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ภาควิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง ได้เล็งเห็นถึงโอกาสอันดีสาํ หรับการ
พัฒ นาองค์ค วามรู ้ แ ละสร้ า งเครื อ ข่ า ยทางวิ ช าการของคณาจารย์ บุ ค ลากรและนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลัย
รามคําแหงกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานอืHนภายนอก จึงได้เสนอตัวเป็ นเจ้าภาพหลักในการจัดประชุม
วิ ช าการและการนํ า เสนอผลงานวิ จ ัย ระดับ ชาติ ท างจิ ต วิ ท ยาในปี พ.ศ.๒๕๖๐ (TNCP 2017) โดยมี
วัตถุประสงค์สําคัญเพืHอให้เกิ ดการแลกเปลีHยนเรี ยนรู ้องค์ความรู ้ใหม่ๆ ทางจิตวิทยาและสร้างเครื อข่ายกับ
สถาบันการศึกษาทางจิตวิทยาอย่างยังH ยืนต่อไป
๓. วัตถุประสงค์ ของโครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชีKวดั
๑. เพืHอให้อาจารย์และนักศึกษาได้นาํ เสนอผลงานวิชาการทาง
จํานวนผลงานวิชาการทางจิตวิทยา/
จิตวิทยา/กิจกรรมทางจิตวิทยาในทีHประชุมทางวิชาการระดับชาติ
กิจกรรมทางวิชาการ
๒. เพืHอสร้างเครื อข่ายกับสถาบันการศึกษาชัWนนําทางจิตวิทยา
จํานวนสถาบันทีHเป็ นเครื อข่าย
๔. ระยะเวลาดําเนินการ
ระยะเวลา ๒ วัน คือ วันทีH ๖-๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐
๕. สถานทีด> าํ เนินโครงการ
โรงแรมบางกอกชฎา ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร
๖. การดําเนินงาน
๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐
Workshop Topic: Behavioral Medicine: Integrating Psychology in the Prevention, Treatment and
Management of Medical Condition
๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐

- Conference Topic: Health Disparities: Understanding and Explaining Differences in Health Status
Using Psychology
- นําเสนอผลงานทางวิชาการ Oral Presentation / Poster Presentation
๗. กลุ่มเป้ าหมาย
๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ อาจารย์ นักวิชาการ นักจิตวิทยา นักศึกษา และบุคคลทัวH ไป จํานวน 80 ท่าน
๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ อาจารย์ นักวิชาการ นักจิตวิทยา นักศึกษา และบุคคลทัวH ไป จํานวน 200 ท่าน
๘. วิทยากร
Prof. Susan E. Walch, Ph.D. (Clinical Psychology) University of West Florida, USA.
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๙.กําหนดการ
ระยะเวลา
วันที> ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐
๐๗.๓๐ – ๐๘.๐๐ น.
๐๘.๐๐ – ๐๘.๑๕ น.
๐๘.๑๕ – ๑๐.๔๕ น.
๑๐.๔๕ – ๑๑.๐๐ น.
๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.
๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.
๑๔.๔๕ – ๑๖.๔๕ น.
๑๖.๔๕ – ๑๗.๐๐ น.
วันที> ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐
๐๗.๓๐ – ๐๘.๐๐ น.
๐๘.๐๐ – ๐๘.๑๕ น.
๐๘.๑๕ – ๑๐.๔๕ น.
๑๐.๔๕ – ๑๑.๐๐ น.
๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.
๑๔.๐๐ – ๑๔.๔๕ น.
๑๔.๔๕ – ๑๕.๐๐ น.
๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
๑๖.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.

รายละเอียดกิจกรรมย่ อย
Registration
Open ceremony by the president of Ramkhamhaeng University
Special topic in Psychology addressed by keynote speaker
Coffee break
Special topic in Psychology addressed by keynote speaker (Cont.)
Lunch
Workshop in Psychology addressed by keynote speaker
Coffee break
Workshop in Psychology addressed by keynote speaker (Cont.)
Closing ceremony by the president of Ramkhamhaeng University
Registration
Open ceremony by the president of Ramkhamhaeng University
Special topic in Psychology addressed by keynote speaker
Coffee break
Oral Presentation Round I
Lunch
Oral Presentation Round II
Undergraduate Showcase Event
Coffee break
Oral Presentation Round III
Poster presentation
Outstanding award and Closing ceremony by the president of Ramkhamhaeng
University

กําหนดการอาจมีการเปลีHยนแปลงตามความเหมาะสม

*******************************
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