
 

 

 

ประกาศรายชื่อผลงานวิชาการ 
ที่ผ่านการพิจารณา เพื่อน าเสนอในงานสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสการสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ปีที่ 67 

“ความท้าทายของศาสตร์สังคมสงเคราะห์และนโยบายสวัสดิการสังคมภายใต้สถานการณ์ COVID-19” 
วันจันทร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 13.30-16.30 ณ ระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom 

 
ห้องย่อยที่ 1: โควิด-19: ความท้าทายต่อนโยบายสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
ผู้ด าเนินการอภิปราย : ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ธันยา รุจิเสถียรทรัพย์ และผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลภรณ์ โคตรบึงแก 
เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน : นางสุนันทา สาระบตุร และนางสาวณฤทัย ทองมี 
 

ช่วงเวลา ชื่อผลงาน ผู้น าเสนอ 
13.30-14.00 1. ความมั่นคงทางภววิทยาและการฟื้นคนืความเข้มแขง็ในช่วงการแพรร่ะบาดของ COVID-19 ศาตราจารย ์ดร.กิติพัฒน ์นนทปัทมะดุลย ์
14.00-14.40 2. Social Assistance Policies in Thailand and Laos during Covid-19: Emerging 

Policy Lessons in ASEAN 
Ajarn Gwyn Peredur Evans 

14.30-15.00 3. ความโหยหาทางการสัมผสัภายใต้สถานการณก์ารแพร่ระบาดของโควิด-19 ของนกัศึกษา
ระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยร์ังสติ 

นลินี วิบูลย์ทรัพย์ทวี และคณะ 

15.00-15.30 4. วัฒนธรรมสขุภาพภายใตก้ารด าเนนิชวีิตความปกติใหม่ของนักศกึษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสติ 

สุรศักดิ์ ไกรศร และคณะ 

15.30-16.00 5. การใช้ TeleHealth กับการปฏิบตัิงานสังคมสงเคราะห:์ การปรับตวัต่อโลกยุคดจิิทัลและ  
ข้อควรตระหนกัทางวิชาชีพ 

ปฐมพร สันติเมธ ี

หมายเหต:ุ ผู้เขยีนน าเสนอผลงาน 20 นาที และตอบข้อซักถาม 10 นาที รวมท่านละ 30 นาที  
 
 

 
 



 

 

 

ประกาศรายชื่อผลงานวิชาการ 
ที่ผ่านการพิจารณา เพื่อน าเสนอในงานสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสการสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ปีที่ 67 

“ความท้าทายของศาสตร์สังคมสงเคราะห์และนโยบายสวัสดิการสังคมภายใต้สถานการณ์ COVID-19” 
วันจันทร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 13.30-16.30 ณ ระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom 

 
ห้องย่อยที่ 2:  ผลกระทบตอ่วิถีชุมชนเมื่อโควดิ-19 แพร่ระบาด 
ผู้ด าเนินการอภิปราย : ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.จิรพรรณ นฤภัทร และอาจารย์ ดร.กาญจนา รอดแกว้ 
เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน : นางสาวจุฬารฐั เมืองโคตร และนางสาวปยิภัทร คุณเจริญ 
 

ช่วงเวลา ชื่อผลงาน ผู้น าเสนอ 
13.30-14.00 1. แผงลอย และโรคระบาด รองศาตราจารย ์ดร. นฤมล นิราทร 

14.00-14.30 2. คุณค่าและสมรรถนะหลกัของนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพในหนว่ยงานรฐั 
รองศาสตราจารย ์ดร. จตุรงค์  
บุณยรัตนสุนทร และคณะ 

14.30-15.00 3. ผลกระทบตอ่วถิึชีวติของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามในสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโคโรนา
ไวรัส: กรณีศึกษาชุมชนบ้านสามเหลี่ยม จังหวดัสุพรรณบุรี 

นาวนิ บุญน ามา และคณะ 

15.00-15.30 4. กระบวนการอบรมขดัเกลาทางสังคมเพ่ือพัฒนาเยาวชนของกลุ่มจดัการท่องเที่ยวโดยชุมชน  
บ้านบอ่เจ็ดลกู จงัหวัดสตูล 

สมพงษ์ หลีเคราะห ์

15.30-16.00 5. การเข้าถงึและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารเพื่อป้องกนัโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 ของ
ผู้สูงอายุในเขตบางกะป ิกรงุเทพมหานคร 

ทรงศักดิ์ รักพ่วง 

หมายเหต:ุ ผู้เขยีนน าเสนอผลงาน 20 นาที และตอบข้อซักถาม 10 นาที รวมท่านละ 30 นาที  
 
 
 



 

 

 

ประกาศรายชื่อผลงานวิชาการ 
ที่ผ่านการพิจารณา เพื่อน าเสนอในงานสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสการสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ปีที่ 67 

“ความท้าทายของศาสตร์สังคมสงเคราะห์และนโยบายสวัสดิการสังคมภายใต้สถานการณ์ COVID-19” 
วันจันทร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 13.30-16.30 ณ ระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom 

 
ห้องย่อยที่ 3:  การจดัการความเสี่ยงของกลุ่มเปราะบาง และองค์กร ภายใต้โควิด-19 
ผู้ด าเนินการอภิปราย : ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.นิฤมล รัตนะรัตน และอาจารย์ ดร.สรสชิ สวา่งศิลป ์
เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน : นางสาวสุธิมา วุฒิการ  และนางสาวสกลุรตัน์ วุฒิชัย 
 

ช่วงเวลา ชื่อผลงาน ผู้น าเสนอ 
13.30-14.00 1. Covid-19’s Attack on Thai Individuals: Suffering, Loss and Despair Ajarn Alex Lipton 
14.00-14.30 2. รูปแบบการจดัการความเสี่ยงของศูนย์สนัทนาการ และฟ้ืนฟูผู้สูงอายุบึงยีโ่ถในสถานการณ์

วิกฤติชว่งการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19  
ฐิตนิันท์ นาคผู้ และคณะ 

14.30-15.00 3. การพัฒนาบทบาททางการประสานงานต่อการสนบัสนนุการท างานเปน็ทีมของส านักงาน
เลขานกุารคณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

ทองศิร ิก่ าแดง 

15.00-15.30 4. พฤติกรรมการเลียนแบบสื่อสังคมออนไลน์ของวัยรุ่น จิดาภา เหลืองสกุลไทย และคณะ 
15.30-16.00 5. อัตลักษณข์องวัณโรครว่มเอชไอวีภายใต้สถาบันเชงิอ านาจของเรือนจ า เจษฎา นนัใจวงษ ์
16.00-16.30 6. ความเสี่ยงในการตกเป็นเหยือ่อาชญากรรมของพริตตี้เอนเตอร์เทน อคิราห์ งามเจริญ 

หมายเหต:ุ ผู้เขยีนน าเสนอผลงาน 20 นาที และตอบข้อซักถาม 10 นาที รวมท่านละ 30 นาที  

 

 
 



 

 

 

ประกาศรายชื่อผลงานวิชาการ 
ที่ผ่านการพิจารณา เพื่อน าเสนอในงานสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสการสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ปีที่ 67 

“ความท้าทายของศาสตร์สังคมสงเคราะห์และนโยบายสวัสดิการสังคมภายใต้สถานการณ์ COVID-19” 
วันจันทร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 13.30-16.30 ณ ระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom 

 
ห้องย่อยที่ 4:  ความเข้มแข็งและความรุนแรงของครอบครัวจากโควดิ-19 และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 
ผู้ด าเนินการอภิปราย : รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณลกัษณ์ เมียนเกดิ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นราเขต ยิ้มสุข 
เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน : นางสาวอุษณยี์ น้อยอยู่นติย์ และนางจินดา เพ่ิมพูล 
 

ช่วงเวลา ชื่อผลงาน ผู้น าเสนอ 
13.30-14.00 1. การท าร้ายทางอารมณ์ทีส่่งผลต่อสขุภาวะของเยาวชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 สุพัตรา ส าอางศรี และคณะ 
14.00-14.30 2. วิถีชวีิตครอบครวักลุม่ชาติพันธุป์กาเกอะญอบา้นปา่เด็งใต ้ต าบลป่าเดง็ อ าเภอแก่งกระจาน จังหวดั

เพชรบุร ี
น าชัย ศลิาโภชน ์

14.30-15.00 3. ความสัมพันธ์ระหวา่งรปูแบบการอบรมเลี้ยงดูของครอบครวักับความฉลาดทางอารมณ์ของนกัศึกษา 
ชั้นปีที ่1 มหาวิทยาลัยแมโ่จ ้จังหวัดเชียงใหม่ 

หนึ่งฤทัย อตุรสกั 

15.00-15.30 4. สมดุลระหว่างชีวติกบัการท างานที่มีผลความสัมพันธใ์นครอบครวัของบริษัทสร้างเว็บไซตแ์หง่หนึ่ง ศิรประภา อยูแ่กว้ 
15.30-16.00 5. ทัศนคตติ่อการคุกคามทางเพศ: กรณีศึกษานักศึกษาคณะสังคมสงเคราะหศ์าสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
คุนานนท ์ช้างพลาย และคณะ 

16.00-16.30 6. การสรา้งสมดุลชวีิตผู้สงูอายุกรุงเทพมหานครในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เนตรชนก สนุา 

หมายเหต:ุ ผู้เขยีนน าเสนอผลงาน 20 นาที และตอบข้อซักถาม 10 นาที รวมท่านละ 30 นาที  

 


