
  

1.การจัดการสุขภาพชุมชนและความเสี่ยง      ห้อง 38502                                                                                     ผู้ทรงคุณวุฒิผู้วิพากยง์าน                                                

1 ปัญหาสุขภาพจากการเผาชีวมวลและการจัดการสุขภาพของคนในชุมชน กรณีศึกษา  
หมู่บ้านท่าไผ่ ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก 
 

นางสาววรรณพร  จอมฟ ู
 

-อ.สุภาพร ปรารมภ์
(พยาบาล) 
-อ.พมิลพรรณ ดีเมฆ 
(สาธารณสุข) 
-อ.ตลุนาฒ ทวนธง 
(พยาบาล) 
 

2 ผลกระทบจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในนาข้าวต่อสุขภาพเกษตกร หมู่ที่ 1 ต.โพทะเล  
อ.โพทะเล จ.พิจิตร 
 

นางสาวสุมิตรา วงศ์บูรพา 
 

3 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมสุขภาพด้านการบริโภคอาหารและภาวะความอ้วนของเด็ก
มัธยมศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดกำแพงเพชร 
 

นางสาวชไมพร พิมเลขา 
 

4 ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงของพนักงาน food delivery ในจังหวัดกำแพงเพชร 
 

นายณัฐชนน์  มาพจิารณ์ 
 

 

2.การพฒันาสุขภาวะและคุณภาพชีวิตของผู้สงูวัย (1)  ห้อง 38503                                                                            ผู้ทรงคุณวุฒผิู้วิพากย์งาน    

1 รูปแบบการดูแลสุขภาวะผู้สูงอายุ กรณีศึกษา ชมรมผู้สงูอายุเทศบาลเมอืงบางมลูนาก  
อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 
 

นางสาววาสนา พันมหา 
 

-อ.ดร.อัครพงษ์ เพ็ชรพลู 
(มรภ.พบิูลฯ) 
-อ.ราตร ี โพธ์ิระวัช 
(สาธารณสุข) 
-คุณสุมาลี แสงแก้ว 
(นักพัฒนาสังคม) 

2 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการรวมกลุ่มของผูสู้งอายุ: กรณีศึกษา กลุ่มบาสโลป ในเขตเทศบาล 
ตำบลสามเงา อ.สามเงา จ.ตาก 
 

นางสาว วารุณี  ปามา 
 

3 แนวทางการจัดสวัสดกิารทีส่อดรับกบัความต้องการของผูสู้งอายุ. ต.หนองหัววัว  
อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 

นายชาติชาย หนูหอม 
 

                            
                              สัมมนาวิชาการด้านการพัฒนาสังคม “สานพลังวิศวกรทางสังคม” วันพุธท่ี 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563 
                                          ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 



 

3.การพฒันาสุขภาวะและคุณภาพชีวิตของผู้สงูวัย (2)     ห้อง 38504                                                                        ผู้ทรงคุณวุฒผิู้วิพากย์งาน    

1 แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ กรณีศึกษา หมู่ 1 บ้านทุ่งกง ต.ประดาง  
อ.วังเจ้า จ.ตาก 
 

นางสาวธนพร  ภูครองทอง 
 

-อ.ปฏิมาพร เคลือขอน 
-ผศ.รัตติกาล โสภัคค์ศรีกุล 
-คุณสุธี ประคำ 
(ผอ.ศูนย์คนไรท้ี่พึ่ง) 

2 ปัจจัยที่มีต่อคุณภาพชีวิตคนพิการของผู้สูงอายุ กรณีศึกษา หมู่ที่ 4 บ้านอินทรานุสรณ์  
ต.โนนพลวง อ.ลานกระบือ  จ.กำแพงเพชร 
 

นางสาว ปิยธิดา  คำแหงพล 
 

 

4.สื่อสงัคมออนไลน์   ห้อง 38505                                                                                                                   ผู้ทรงคุณวุฒผิู้วิพากย์งาน    

1 โลกของนักเล่นกีฬา E-Sport กรณีศึกษาแนวทางการประกอบอาชีพจากกีฬา E-Sport 
 

นายอภิวัฒน์ ลี้นะวัฒนา 
 

-ผศ.ดร.ประจักษ์ กึกก้อง 
(สาขานิเทศศาสตร์) 
-อ.ธัญรดี บุญปัน (สาขา
นิเทศศาสตร)์ 
-อ.สุทธีรา คำบุญเรอืง
(โปรแกรมวิชาภาษาไทย) 

2 การศึกษาการเล่นพนันฟุตบอลออนไลน์ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 
 

นายอัครพล  มีฉัตร ี
 

3 พฤติกรรมการใช้แอปพลิเคช่ันเฟสบุ๊ค (facebook) ของผู้สูงอายุ กรณีศึกษา  บ้านบางลาด  
หมู่ 4  ต.หนองหัววัว อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 
 

นางสาวปิยะพร แสนแก้ว  
 

 

 

                               
                           

                         สัมมนาวิชาการด้านการพัฒนาสังคม “สานพลังวิศวกรทางสังคม” วันพุธท่ี 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563 
                ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 



สัมมนาวิชาการด้านการพัฒนาสังคม “สานพลังวิศวกรทางสังคม” วันพุธท่ี 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563 
   ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

 
5.วัยรุ่น เพศและการศึกษา  ห้อง 38602                                                                                                           ผู้ทรงคุณวุฒผิู้วิพากย์งาน    

1 การศึกษาผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ต่อผู้หญิงใน ต.ท่าขุนราม  
อ.เมือง จ.กำแพงเพชร     
 

นายวีรภัทร  ไหมรักษา 
 

-อ.ดร.ณัฐพล บ้านไร่ 
(โปรแกรมภาษาไทย) 
-อ.วิยุดา ทิพย์วิเศษ 
(โปรแกรมภาษาไทย) 
-อ.ปฐมพร สันติเมธี  
(มรภ.พบิูลฯ) 
 

2 ปัจจัยที่มีผลต่อการธำรงความสัมพันธ์ของคู่รักเกย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
 

นายคมสันต์   ทินปาน   
 

3 ทัศนคติ พฤติกรรมและผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
 

นางสาวพิชามญช์ุ  เอ็นดู  
 

4 ปัจจัยการตัดสินใจศึกษาภาษาไทยของนักศึกษาชาวจีน: กรณีศึกษาชาวจีนในเอกภาษาไทย 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยภัฏกำแพงเพชร 
 

นางสาววรรณพร  กล่ำอบุล   
 

5 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลอืกเรียนสาขาวิชาของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์
เเละสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำเเพงเพชร 
 

นายประกิต  สารไธสงค์ 
 

6 ค่านิยมและพฤติกรรมเลียนแบบการจัดฟันของวัยรุ่นในจังหวัดกำแพงเพชร 
 

นางสาวธนวัน ชำนาญยุทธ 
 

 

 



สัมมนาวิชาการด้านการพัฒนาสังคม “สานพลังวิศวกรทางสังคม” วันพุธท่ี 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563 
 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

 
6.เด็ก/เยาวชนและครอบครัว   ห้อง 38603                                                                                                       ผู้ทรงคุณวุฒผิู้วิพากย์งาน  

1 การศึกษาความแตกต่างในการเลี้ยงดูบุตรและความคาดหวังที่มีต่อบุตรตามลำดับ 
การเกิด : กรณีศึกษาตำบลนิคมทุ่งโพธ์ิทะเล อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 
 

นายอภิชาติ  สรุะเดช 
 

-ผศ.ชูวิทย์ กมุทธภิไชย 
(โปรแกรมวิชาสังคมศึกษ) 
-อ.ชัยพร อุโฆษจันทร์ 
(มรภ.พบิูลฯ) 
-คุณพงศ์พล สุเยาว์  
 
 

2 การศึกษาการสนับสนุนจากครอบครัวในการทำผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอปกล้วยไข่แปรรูป 
กรณีศึกษา :ตลาดมอกล้วยไข่ ต.อ่างทอง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 
 

นางสาวไพรพณาขวัญ ยิ้มสอาด   
 

   

7.การจัดการชุมชนและภาคเกษตรกรรม   ห้อง 38605                                                                                          ผู้ทรงคุณวุฒผิู้วิพากย์งาน 

1 บทบาทขององค์การบรหิารส่วนตำบลตอ่การจัดการท่องเทีย่ว กรณีศึกษา ต.โปง่น้ำร้อน 
อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 
 

นายปฏิภาณ ประวัติศรีชัย 
 

-ผศ.ดร.สุภาสพงษ์ รู้
ทำนอง  
-ดร.รัษฏากร วินิจกลุ 
(โปรแกรม รปศ. มรภ.กพ.) 
-ดร.ประสิทธ์ิ มีช้าง 
 

2 การนำหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงมาใช้ในการแก้ไขปัญหาของชุมชน กรณีศึกษา 
บ้านหนองกระทุ่ม ต.หัวถนน อ.คลองขลงุ จังหวัดกำแพงเพชร 
 

นางสาวธันยมัย  โพธ์ิศร ี 
 

3 การศึกษาแนวทางการลดผลกระทบจากการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม ไร่อ้อย  
บ้านหนองโสน ต.เขาคีริส อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 

นายวีรยุทธ สีทอง 
 



สัมมนาวิชาการด้านการพัฒนาสังคม “สานพลังวิศวกรทางสังคม” วันพุธท่ี 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563 
 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

 

8.ภูมิปัญญาท้องถ่ินและนวัตกรรมชุมชน   ห้อง 38606                                                                                         ผู้ทรงคุณวุฒิผู้วิพากยง์าน 

1 ภูมิปัญญาท้องถ่ินการนวดแผนไทยกลุม่นวดแผนไทยเพื่อสขุภาพเครือข่ายกลุม่ออมทรัพย์
มณีบรรพต วัดเขาแก้ว ต.ระแหง อ.เมือง  จ.ตาก 
 

นางสาวสุภารัตน์  ภู่เพ็ง 
 

-ดร.วาสนา อาจสาลิกรณ์ 
-ผศ.ดร.โอกามา จ่าแกะ 
-รศ.ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ 
 

2 พหุลักษณ์ทางการแพทย์ของชาวกระเหรี่ยง บ้านหม่องวา ม.6 ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด  
จ.ตาก 
 

นางสาวพรพิมล  เช้ืออุดมสุข 
 

3 นวัตกรรมชุมชนการย้อมเส้นด้ายฝ้ายจากสีย้อมธรรมชาติ บ้านสร้อยสุวรรณ ต.นาบ่อคำ 
อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 
 

นางสาวเพญ็นภา คำภิโร  
 

4 การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะม่วงเพื่อเพิ่มรายได้ของเกษตรกรหมู่ที่ 1 ต.วังทับไทร  
อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร 
 

นายนพนันท์  รุง่เรือง   
 

 


