
บทบาทของจติวทิยาในช่วง Covid-19 

แนวทางการจดัระบบการบริหารความเส่ียง 

คณะจติวทิยา ปีการศึกษา 2563 
 

นาํเสนอโดย คณาจารย ์คณะจติวทิยา วทิยาลัยเซนตห์ลุยส ์



ขั้นตอนในการจดัการความรู้เพื่อต่อยอดสู่แนวทางการจดัระบบ 
การบริหารความเส่ียง คณะจิตวทิยา 

ขัน้ท่ี 1 ขัน้ท่ี 2  

ขัน้ท่ี 3  ขัน้ท่ี 4 



สํารวจความต้องการของนักศึกษา 

(Survey Needs) 



ภาพบรรยากาศกิจกรรมการจดัการความรู้ของนกัศึกษาคณะจิตวทิยา 

เม่ือวนัศุกร์ท่ี 18 กนัยายน 2563 



ภาพบรรยากาศกิจกรรมการจดัการความรู้ของนกัศึกษาคณะจิตวทิยา
เม่ือวนัศุกร์ท่ี 18 กนัยายน 2563 



ภาพบรรยากาศกิจกรรมการจดัการความรู้ของนกัศึกษาคณะจิตวทิยา
เม่ือวนัศุกร์ท่ี 18 กนัยายน 2563 



หากเกิดสถานการณ์ Covid-19 ระบาดในรอบท่ี 2 ........ 

1.นกัศึกษาคิดวา่ ส่ิงท่ีจะส่งผลกระทบต่อนกัศึกษา คืออะไร?  

2.แลว้ส่ิงนั้น / ปัญหา / วกิฤตินั้น นกัศึกษาสามารถท่ีจะแกไ้ข
ปัญหาไดด้ว้ยตนเองหรือไม่ ?  
มีการเตรียมแผนรับมืออยา่งไร ? 

3. นกัศึกษาจะช่วยเหลือคนอ่ืนหรือมีแผนทาํเพื่อสงัคมอยา่งไร
บา้ง ? 
 



หากเกิดสถานการณ์ Covid-19 ระบาดในรอบท่ี 2 ........ 

•4. คณะ / วทิยาลยั จะเขา้ไปใหค้วามช่วยเหลือนกัศึกษาในดา้นใดไดบ้า้ง ? 

•5. รูปแบบกิจกรรมนอกหอ้งเรียนในช่วงสถานการณ์ Covid-19 ท่ีนกัศึกษา
สนใจอยากใหมี้การดาํเนินการ ? โดยใหน้กัศึกษาระบุโครงการท่ีมีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 
• - กิจกรรม 
• - หลกัสูตร 
• - โครงการ 
• - กลุ่มเป้าหมายท่ีชดัเจน 

 



ตวัอยา่ง ส่ิงท่ีนกัศึกษาสะทอ้นคิด 



ตวัอยา่ง ส่ิงท่ีนกัศึกษาสะทอ้นคิด 



ทาํการสังเคราะห์และประเมนิความ
ต้องการ / ข้อเรียกร้อง ของนักศึกษา 





ปัญหาท่ีพบ.... 

•ไม่มีอุปกรณ์ /อุปกรณ์ไม่พร้อม 

•ส่ือการเรียนมีนอ้ย 

•ค่าอินเตอร์เน็ตตอ้งจ่ายเพิ่มข้ึน 

•สญัญาณอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร 

•เม่ือยลา้สายตา 



ปัญหาท่ีพบ.... 

•เรียนไม่รู้เร่ือง / ไม่เขา้ใจเน้ือหาการเรียน 

•ไม่มีเอกสารประกอบการเรียน 

•Burn Out 

•ไดรั้บความรู้ไม่เตม็ท่ี 

•ค่าใชจ่้ายภายในบา้นเพิ่มข้ึน 

•ความไม่พร้อมของผูเ้รียน 



เดก็ทีม่คีวามพร้อมแต่ไม่มทีรัพยากร 

เดก็ทีม่ทีรัพยากรแต่ไม่มคีวามพร้อม 

เดก็ทีม่คีวามพร้อมและมทีรัพยากร 



การกาํกบัวธีิการแก้ไข วธีิการป้องกนั แยกเป็น 
ระดบัรายบุคคล (นักศึกษา,อาจารย์) 
ระดบัแขนงวชิา / คณะวชิา / สถาบัน  

บนพืน้ฐานของการรักษามาตรฐานทาง
วชิาการ 



• เกบ็ฐานขอ้มูล (Database) ของ นกัศึกษาโดยละเอียด  
(ท่ีอยู,่ ประวติัการเดินทาง, ความเส่ียง ฯลฯ) เพื่อรองรับสถานการณ์ทั้ง 
Online / Onsite 

• เพื่อนาํไป........... 

• ........ สร้างแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการ, การสร้างระบบการกาํกับ
ติดตาม, ระบบการให้ความช่วยเหลือ, คู่มือ, เตรียมฐานข้อมลูเพ่ือสาํรอง
แหล่งฝึกงาน,ขยายเครือข่ายแหล่งฝึกงาน  ......... 

 



แนวทางการแกไ้ข  

1. สาํรวจเครือข่ายและแพคเกจอินเตอร์เน็ตท่ีมีอยูใ่นตลาด 

2. เกบ็ขอ้มูลพื้นท่ีท่ีอยูอ่าศยัของนกัศึกษา เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูล
อา้งอิง  

กรณีปัญหาความไม่เสถียรของสญัญาณอินเตอร์เน็ต.... 

 
 



 

กรณีปัญหาเร่ืองของเอกสารประกอบการเรียน  
/ ส่ือการเรียนการสอน 
 

    แนวทางการแกไ้ข 

 อาจารยเ์ตรียมการสอนแต่เน่ินๆ เพื่อนาํเอาเน้ือหาและ
แบบฝึกหดัเขา้สู่ระบบออนไลน ์เพื่อเป็นการบริหารจดัการ
ล่วงหนา้ 

 



กรณีปัญหาเร่ืองของค่าใชจ่้าย 

•แนวทางการแกไ้ข.... 

 สาํรวจปัญหาและความตอ้งการความช่วยเหลือ
ระดบับุคคล 

  



ตวัอยา่ง..การปรับรูปแบบการฝึกงานในสถานการณ์ Covid 



แนวทางสร้างสรรค์เพ่ือพฒันา / สร้างเสริม 
แก่นักศึกษา อาจารย์ คณะวชิา และวทิยาลยั 

ขัน้ท่ี 4 



•ธนาคารแบบฝึกหดั / คลงัแบบฝึกหดั Online 

•แนะนาํแหล่งขอ้มูลสาํหรับใหน้กัศึกษาไปคน้ควา้
เพิ่มเติม 

 

 



แนวทางในการจดัการความรู้ (KM)  
คณะจติวทิยา ปีการศึกษา 2563 

 



 
เหตุผลในการเลือกขอบเขตและประเดน็องคค์วามรู้ สรุปออกมาเป็น  

2 ประเดน็ท่ีนาํมาประยกุตใ์ชใ้นการดาํเนินโครงการ ประกอบดว้ย 
 

•1. เลือกขอบเขตองคค์วามรู้ใหส้อดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์และพนัธกิจ
หลกัท่ีสาํคญัของคณะจิตวทิยา ไดแ้ก่ “การเรียนการสอน การวิจัย 
และบริการวิชาการ” 

•2. เลือกประเดน็องคค์วามรู้จากการวเิคราะห์องคค์วามรู้ท่ีฝังอยูใ่นตวั
บุคลากรท่ีมีอยูใ่นคณะจิตวทิยาและองคค์วามรู้ท่ีจาํเป็นท่ีคณะ
จิตวทิยาตอ้งการ 

 



Thank You 
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