(ฉบับปรับปรุง ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔)

โครงการ
การประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม ระดับชาติ ครั้งที่ ๒๐
UNIVERSITY ENGAGEMENT
ความเป็นมาและความสาคัญ
การประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม หรือ “CSD สัมพันธ์” เกิดจากความร่วมมือ
ของมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนวิชาการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม หัวใจสาคัญของการประชุมคือ
การเชื่อมร้อยเครือ ข่ายอาจารย์และนิสิตนัก ศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุม ชนท้องถิ่น และสัง คม ตลอดจน
สาขาวิชาที่ เกี่ยวข้อ งให้มี การพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพระหว่างกัน รูปแบบ
การจัดงานประกอบด้วยกิจกรรมทางวิชาการ กิจกรรมพัฒนาทักษะ และกิจกรรมสัมพันธ์ โดยสมาคมพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่นและสังคม ร่วมกับมหาวิทยาลัยในเครือข่าย CSD สัมพันธ์ หมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ
ในการจัดงาน ปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยเป็นสมาชิกในเครือข่ายกว่า ๔๐ แห่งทั่วประเทศ การประชุมวิชาการ
ในแต่ละครั้งมีอาจารย์และนิสิตนัก ศึกษาเข้าร่วมงานกว่า ๘๐๐ คน และมีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ด้านการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมกว่า ๕๐ ผลงาน
วัตถุประสงค์
การประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม ระดับชาติ ครั้งที่ ๒๐ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
๑. เป็นเวทีนาเสนอผลงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการและวิชาชีพสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม
๒. กระตุ้นให้เกิดจิตสานึกร่วมทางสังคมในประเด็นสาคัญระดับชาติและนานาชาติ
๓. เตรียมความพร้อมนักพัฒนาสู่ความท้าทายแห่งสหัสวรรษใหม่
เป้าหมาย
๑. จานวนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมไม่น้อยกว่า ๓0 สถาบัน
๒. จานวนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมไม่น้อยกว่า ๘๐๐ คน
๓. จานวนผลงานทางวิชาการที่เผยแพร่ในการประชุม ไม่น้อยกว่า ๕๐ ผลงาน
กาหนดการ
วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 – วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ติดต่อสอบถาม/ประสานงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศันสนีย์ จันทร์อานุภาพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
เลขที่ 140 ถนนกาญจนวนิช หมู่ 4 ตาบลเขารูปช้าง อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
โทร. 074-317600 ต่อ 1111 (สานักงานคณะ) มือถือ 08 0611 7007 โทรสาร 074-317606
ติดตามความเคลื่อนไหวและข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประชุมได้ทาง http://www.huso.tsu.ac.th
ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมโปรดปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
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กาหนดการ
วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564
ผู้เข้าร่วมประชุมเดินทางถึงจังหวัดสงขลา/ รายการพิเศษ การเสวนาวิชาการ
เวลา 13.00 – 16.00 น. การเสวนาวิชาการ เรื่อง แนวโน้มและทิศทางการจัดการศึกษาการพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นและสังคมในยุค Disruptive Innovation ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
คาแนะนา
ผู้เข้าร่วมประชุมโปรดติดต่อจองที่พกั ด้วยตนเองล่วงหน้า ซึ่งสามารถสืบค้นข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ต่าง ๆ
หากต้องการจองที่ พั ก ในค่ายลูก เสือ รัตรสาร ซึ่ง ตั้ง อยู่ห่างจากสถานที่ จัดประชุม เพียง 3 ก.ม. โปรดรีบ
ดาเนินการติดต่อผู้ประสานงานโครงการโดยด่วน
วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564
คาแนะนา
 โปรดแต่งกายสุภาพ โดยสวมเสือ้ ทีมประจามหาวิทยาลัยและคล้องสัญลักษณ์กลุ่มซึง่ รับจากฝ่ายทะเบียน
 เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ในปีนี้จึงงดกิจกรรมเดินพาเหรดและการเชิญธงสถาบัน ทั้งนี้ตราสัญลักษณ์
ของมหาวิทยาลัยในเครือข่ายที่เข้าร่วมการประชุมจะแสดงไว้ ณ จุด check-in ใกล้หอประชุม
เวลา 08.00 น. ติดต่อจุดลงทะเบียน ใต้อาคารหอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
คาอธิบาย
เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ผู้ป ระสานงานแต่ละมหาวิท ยาลัยสามารถดาวน์โหลดใบลงทะเบียนได้ก่อน
กาหนดวันประชุมประมาณ 7 วัน ทาง website ของการประชุม (ใบลงทะเบียนแยกเป็นรายวัน) และเมื่อลง
ลายมือชื่อครบถ้วนแล้ว โปรดนาส่งจุดลงทะเบียนเพื่อรับ Welcome Package
Welcome Package : เสื้อ CSD สัมพันธ์, สัญลักษณ์กลุ่ม, สูจิบัตร, อาหารว่างและน้าดื่ม, คูปองอาหารเที่ยง
เวลา 09.00 น. ช่วงพิธีการภาคเช้า ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ลาดับพิธีการ
 วีดิทัศน์แนะนามหาวิทยาลัยทักษิณและจังหวัดสงขลา
 การแสดงวัฒนธรรมภาคใต้ “ต้อนรับเครือข่าย CSD สัมพันธ์”
 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ กล่าวต้อนรับ
 นายกสมาคมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม กล่าวรายงาน
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ กล่าวเปิดงาน
 เชิญผู้แทนสถาบันขึ้นเวที “การประกาศเจตนารมณ์ University Engagement ของเครือข่าย CSD สัมพันธ์”
หน้า ๒

เวลา 10.00 น. CSD Talks “การยกระดับสมรรถนะของบัณฑิตการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม” (120 นาที)
รายนามวิทยากร
รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ (รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ม.ทักษิณ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานงค์ แรกพินิจ (อธิการบดีสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน)
นายแพทย์สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ (ประธานมูลนิธิภาคใต้สีเขียว)
นายสหรัฐ สังข์ทอง (ศิษย์เก่าหลักสูตรชุมชนศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เจ้าหน้าที่งาน CSR ปตท.สผ.)
ตัวแทนผู้นาชุมชนอาวุโสจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สานักงานภาคใต้
รองศาสตราจารย์ ปาริชาติ วลัยเสถียร (ที่ปรึกษาสมาคมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม)
คาอธิบาย
เมื่อสิ้นสุด spot แนะนาวิทยากรแล้ว วิทยากรขึ้นเวทีแสดงวิสัยทัศน์ 15 นาที ตามลาดับ ยกเว้นท่านสุดท้าย
แสดงวิสัยทัศน์และสรุป ๓๐ นาที จากนั้นจะเปิดโอกาสให้ที่ประชุมร่วมแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ (30 นาที)
เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงอาหารมหาวิทยาลัยทักษิณ
ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถใช้คูปองอาหารกลางวันได้ที่รา้ นค้าซึ่งร่วมรายการ (สารองที่นั่งคณาจารย์บริเวณชั้น 2)
เวลา 1๓.๐0 น. ช่วงพิธีการภาคบ่าย ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
 การแสดงวัฒนธรรมภาคใต้ประยุกต์ ชุด “มหาวิทยาลัยเพื่อสังคม”
 วิดีทัศน์ชุด “มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยเพื่อสังคม”
 ผู้ดาเนินรายการ กล่าวต้อนรับ ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมและกล่าวเชิญ ฯพณฯ ขึ้นเวที
 การปาฐกถาในหัวข้อ “University Engagement” โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม* (90 นาที)
 มอบของที่ระลึกและถ่ายภาพร่วมกับผู้แทนองค์กรร่วมจัดการประชุม
เวลา 15.30 น. การนาเสนอผลงานและการแข่งขันทักษะวิชาการ (180 นาที)
 การนาเสนอผลงานแบบบรรยาย (รายชื่อผลงานโปรดอ่านในสูจิบัตร)
เข้าร่วมชมการนาเสนอผลงานได้ที่ อาคาร ๑๕ (หลังหอประชุม) ห้อง ๑๕๓๐๔ (๑๓๐ ที่นั่ง) ห้อง ๑๕๓๐๕
(๑๘๐ ที่นั่ง) ห้อง ๑๕๓๐๖ (๑๘๐ ที่นั่ง) ห้อง ๑๕๔๐๑ (๒๕๐ ที่นั่ง) และห้อง ๑๕๔๐๒ (๒๐๐ ที่นั่ง)
 การนาเสนอคลิปวีดิทัศน์โครงงานพัฒนา (รายชื่อผลงานโปรดอ่านในสูจิบัตร)
เข้าร่วมชมการนาเสนอผลงานได้ที่ อาคาร ๑๕ (หลังหอประชุม) ห้อง ๑๕๔๐3 (๔๕๐ ที่นั่ง)
 CSD Young Talks การประกวดสุนทรพจน์ (รายชื่อผู้เข้าประกวดโปรดอ่านในสูจิบัตร)
เข้าร่วมชมการประกวดได้ที่ เวทีเปิด โรงอาหารมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
 การแข่งขันแผนที่ความคิด (รายชื่อหลักสูตรที่เข้าแข่งขันโปรดอ่านในสูจิบัตร)
สนามแข่งขัน หอประชุมปาริชาต (ผู้ไม่มีกิจห้ามเข้าบริเวณการแข่งขัน ขออภัยในความไม่สะดวก)
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เวลา 16.00 น. กิจกรรมสัมพันธ์นักศึกษาการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา*
เพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสถาบัน จึงขอให้แต่ละสถาบันส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมด้วย โดย
กิจกรรมสัมพันธ์เป็นกิจกรรมคู่ขนานกับกิจกรรมการนาเสนอและแข่งขันทักษะทางวิชาการ
เวลา 1๘.30 น. งานเลี้ยงต้อนรับเครือข่าย CSD สัมพันธ์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา*
 รับประทานอาหารเย็น ชมการแสดงวัฒนธรรม และพิธีมอบธงให้กับเจ้าภาพในปีถัดไป
 การประกาศผลรางวัลและมอบเกียรติบัตร
 ชี้แจงการเดินทางไปสถานีการเรียนรู้ฯ
คาอธิบาย
มหาวิทยาลัยที่ประสงค์จะส่งการแสดงวัฒนธรรมบนเวทีงานเลี้ยงต้อนรับ โปรดติดต่อผู้ประสานงานกิจกรรม
วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564
คาแนะนา
 โปรดแต่งกายสุภาพ โดยสวมเสือ้ CSD สัมพันธ์ ครัง้ ที่ 20 และคล้องสัญลักษณ์ประจากลุม่
เวลา 07.๐0 น. ตลาดนัดอาหารเช้า ณ โรงอาหารมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
คาอธิบาย
บริการอาหารเช้าแบบท้องถิ่นอย่างหลากหลายให้กับผู้เข้าร่วมการประชุมที่สวมเสื้อ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 20
เท่านั้น และใช้หลัก first come first serve จนกว่าอาหารจะหมด หากท่านมาล่าช้า ร้านค้าในโรงอาหารมีอาหาร
จาหน่าย ท่านสามารถใช้บริการได้ตามอัธยาศัย (ขออภัยในความไม่สะดวก)
เวลา ๐๘.๐0 น. ออกเดินทางไปยังสถานีการเรียนรู้
กิจกรรมสถานีการเรียนรูก้ ารพัฒนาชุมชน
คาอธิบาย
แต่ละมหาวิทยาลัยเดินทางไปยังสถานีการเรียนรูด้ ้วยยานพาหนะของตนเอง ทางสถานีฯ จะจัดกิจกรรมและอาหาร
กลางวันไว้รับรองตามจานวนที่ได้ลงทะเบียนไว้ (ขอสงวนสิทธิ์สาหรับผู้ลงทะเบียนเท่านั้น) ห้ามเปลี่ยนแปลงสถานี
โดยพละการ เมื่อเลิกกิจกรรมแล้ว ขอให้ท่านเดินทางกลับภูมิลาเนาโดยสวัสดิภาพ
(กิจกรรม ณ สถานีฯ ในพื้นที่สงขลา จะเลิกไม่เกิน 1๓.๐0 น./ สถานีฯ ในพื้นที่พัทลุง จะเลิกไม่เกิน 1๔.๐0 น.)

หน้า ๔

หมายเหตุ
๑. กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเหตุสุดวิสยั ซึง่ ไม่จาเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า
๒. หอประชุมปาริชาต รองรับได้ 800 ที่นั่ง บริการที่นั่งเสริม ณ อาคาร 15 (อาคารหลังหอประชุม)
ห้อง ๑๕๔๐๑ (๒๕๐ ที่นงั่ ), ห้อง ๑๕๔๐๒ (๒๐๐ ที่นั่ง), ห้อง 15403 (450 ที่นั่ง)
๓. สามารถรับชมการถ่ายทอดสดออนไลน์การปาฐกถาและ CSD Talks ทางเพจของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ https://www.facebook.com/husotsu
* อยูร่ ะหว่างการติดต่อประสานงาน

หน้า ๕

สถานีการเรียนรู้การพัฒนาชุมชน
การออกแบบสถานีการเรียนรู้การพัฒนาชุมชน เริ่มต้นจากการตั้งโจทย์ว่า “ชุมชนต้องการอะไร และ
พลังของนิสิตนักศึกษาจะสามารถหนุนเสริมชุมชนได้อย่างไร” ด้วยเหตุนี้ กิจกรรม ณ สถานีการเรียนรู้ นอกจาก
จะสร้างเสริมประสบการณ์ภาคสนามให้กับนิสิตนักศึกษาแล้ว ชุมชนยังจะได้รับประโยชน์จากการมีส่วนร่วมของ
นิสิตนักศึกษาในกิจกรรมเชิงการพัฒนาด้วย
แต่ละมหาวิทยาลัยสามารถเลือกสถานีการเรียนรู้ที่สนใจได้สูงสุด 3 แห่ง (เรียงตามลาดับ) โดยแสดง
ความจานงไว้ตั้งแต่ในขั้นตอนการลงทะเบียน ทั้งนีค้ ณะกรรมการจะทาการพิจารณาจัดสรรผูเ้ ข้าร่วมการประชุม
ไปยังสถานีการเรียนรู้ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม และเนื่องจากแต่ละสถานีสามารถรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้จานวน
จากัด มหาวิทยาลัยที่ลงทะเบียนและชาระค่าลงทะเบียนก่อน จึงมีโอกาสสารองสิทธิ์ได้ก่อน (คาตัดสินของ
คณะกรรมการถือเป็นที่สุด)
ขอความอนุเคราะห์แต่ละมหาวิทยาลัย เดินทางไปยังสถานีการเรียนรู้ด้วยยานพาหนะของตนเอง
ทางสถานี ก ารเรีย นรู้ จ ะจัด กิ จ กรรมและอาหารกลางวั น ไว้ รั บ รองตามจ านวนที่ ฝ่า ยทะเบี ย นได้ แจ้ง ไว้
โปรดเดินทางไปยังสถานีของตนเองเท่านั้น ห้ามเปลี่ยนแปลงสถานีโดยพละการ และเมื่อเลิกกิจกรรมแล้ว ขอให้
ท่านเดินทางกลับภูมิลาเนาโดยสวัสดิภาพ (กิจกรรม ณ สถานีฯ ในพื้นที่สงขลา จะเลิกไม่เกิน 1๓.00 น./ สถานีฯ
ในพื้นที่พัทลุง จะเลิกไม่เกิน 1๔.00 น.)
ศึกษาข้อมูลของสถานีการเรียนรู้และติดตามผลการจัดสรรสถานี ได้ทางเว็บไซต์ของการประชุม
จานวนทีร่ บั ได้
สถานีการเรียนรู้
200 คน
สถานีบ้านท่าหิน ชุมชนชาวบกแห่งคาบสมุทรสทิงพระ (สงขลา)
การเดินทาง : ระยะทางประมาณ 50 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที
200 คน
สถานีหาดสวนกง จะนะ พื้นที่แห่งชีวิตและความสุข (สงขลา)
การเดินทาง : ระยะทางประมาณ 30 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที
100 คน
สถานีบ้านใหม่ ชุมชนประมงชายฝั่งแห่งทะเลสาบสงขลา (สงขลา)
การเดินทาง : ระยะทางประมาณ 20 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที
100 คน
สถานีบ้านหัวเขา โครงการ CSR ของ ปตท.สผ. (สงขลา)
การเดินทาง : ระยะทางประมาณ 20 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที
200 คน
สถานีภูมิปัญญาทะเลน้อย (พัทลุง)
การเดินทาง : ระยะทางประมาณ 120 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช.ม.
๒๐๐ คน
สถานีบ้านพอเพียง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พัทลุง)
การเดินทาง : ระยะทางประมาณ 120 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช.ม.
หมายเหตุ แนะนาที่พักเป็นหมู่คณะในจังหวัดพัทลุง : สานักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน
มหาวิท ยาลัยทั กษิณ วิท ยาเขตพั ท ลุง เลขที่ 170 หมู่ ที่ 6 ตาบลพนางตุง อาเภอควนขนุน จัง หวัดพัทลุง
93150 หมายเลขโทรศัพท์สานักงาน 09 6389 8943 E-mail : tsu_slow@tsu.ac.th
ดูรายละเอียดที่พักและจองล่วงหน้าได้ที่ : https://clw.tsu.ac.th/page.php?idm=1&mid=408

หน้า ๖

กติกาและปฏิทินการนาเสนอผลงานแบบบรรยาย
เป็นการนาเสนอผลงานทางวิชาการและผลงานเชิงปฏิบัติการ แบบบรรยาย ของนิสิตนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา อาจารย์ กลุ่ม องค์กร ชุมชน ภาคีเครือข่ายการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม
ปฏิทินการส่งผลงาน
ส่งบทคัดย่อภาษาไทย ไม่เกิน ๑ หน้ากระดาษ A๔
ประกาศรายชื่อบทคัดย่อที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้น
ส่งบทความฉบับเต็ม ไม่เกิน ๘ หน้ากระดาษ A๔
ส่งบทความปรับปรุงแก้ไขฉบับสมบูรณ์
ประกาศรายชื่อผลงานที่ได้รับอนุมัติ

เปิดรับบทความ วันที่ 1 มีนาคม 2564
หมดเขตวันที่ 15 เมษายน ๒๕๖4
ไม่เกินวันที่ 30 เมษายน ๒๕๖4
ไม่เกินวันที่ 3๑ พฤษภาคม ๒๕๖4
ไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน ๒๕๖๔
ไม่เกินวันที่ 15 กรกฎาคม 2564

เกณฑ์การตัดสิน
คะแนนทักษะการเขียนผลงานวิชาการ
คะแนนทักษะการนาเสนอผลงานวิชาการ
คะแนนรวม

100 คะแนน
100 คะแนน
๒00 คะแนน

เกียรติบัตร
ระดับชมเชย
ระดับดี
ระดับดีมาก
ระดับดีเด่น

ได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ ๗๐
ได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 แต่ไม่ถึงร้อยละ ๘๐
ได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่ถึงร้อยละ ๙๐
ได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

การมอบเกียรติบัตร
เกียรติบัตรมอบให้ตามระดับคุณภาพของผลงานเพียงผลงานละ 1 ฉบับเท่านั้น โดยออกให้ในนาม
ผู้เขียนชื่อแรก (กรณีผู้เขียนคนเดียว) หรือ ผู้เขียนชื่อแรก “และคณะ” (กรณีผู้เขียนหลายคน)
เกียรติบัตรระดับดีมากและดีเด่น ประกาศผลและมอบเกียรติบัตรบนเวที
เกียรติบัตรระดับชมเชยและระดับดี จัดส่งให้ทางไปรษณีย์หลังการประชุม
หมายเหตุ
- ใบตอบรับจัดส่งให้เมื่อบทความฉบับเต็มผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย ๒ ท่าน
- ส่งบทความปรับปรุงแก้ไขฉบับสมบูรณ์ และชาระค่าลงทะเบียนผลงาน ไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน
2564 มิเช่นนั้นอาจถูกถอนสิทธิ์ในการนาเสนอ
- เฉพาะผลงานที่ผ่านการนาเสนอในการประชุมแล้วเท่านั้น จะได้รับการเผยแพร่ใน eProceeding
- ติดตามคาแนะนาสาหรับผู้เขียนในการจัดเตรียมบทความ ช่องทางการส่งบทความ และช่องทาง
ดาวน์โหลด eProceeding ได้ทาง http://www.huso.tsu.ac.th
- การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด
หน้า ๗

กติกาและปฏิทินการประกวด Best Practice Awards
เป็นการนาเสนอคลิปวีดิทัศน์โครงงานพัฒนาของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในหัวข้อ University
Engagement โดยมหาวิทยาลัยในเครือข่าย CSD สัมพันธ์ สามารถส่งผลงานได้หลักสูตรละ ๑ ผลงานเท่านั้น
ปฏิทินการส่งคลิปผลงาน
ผู้เข้าประกวดเผยแพร่คลิปผลงานความยาวไม่เกิน ๕ นาที บนแพลตฟอร์ม YouTube โดยเปิดให้เข้า
ชมได้แบบสาธารณะ จากนั้นโพสต์ link บนเว็บไซต์ของงานประชุม ภายในวันที่ 30 มิถุนายน ๒๕๖๔ ก่อนเวลา
16.00 น.
เกณฑ์การตัดสิน
รอบคัดเลือก
- กรรมการรอบคัดเลือกจะพิจารณาคลิปผลงาน ในระหว่างวันที่ 1 – 15 กรกฎาคม 2564 โดยใช้
แบบประเมิน เพื่อคัดผลงานที่มีคะแนนรวมสูงสุดจานวน 10 ทีม ผ่านเข้ารอบ
- ประกาศผลทีมที่ผ่านเข้ารอบ ไม่เกินวันที่ 25 กรกฎาคม 2564
- เนื่องจากโครงงานการพัฒนาของนิสิตนักศึกษาได้รับการรับรองแล้วว่าเป็น Best Practice ระดับ
หลักสูตร ส าหรับที มที่ ไม่ ผ่านเข้ารอบนั้น จะได้รับเกี ยรติบัตรระดับชมเชย ซึ่งจะจัดส่งให้ ทาง
ไปรษณีย์หลังการประชุม
รอบการแข่งขัน
- แต่ละทีมที่เข้ารอบจะใช้เวลาประมาณ 15 นาที แบ่งเป็น เปิดคลิปผลงาน 5 นาที นาเสนอผลงาน
แบบปากเปล่า 5 นาที และช่วง ถาม-ตอบ 5 นาที
- เกณฑ์การให้คะแนนจะพิจารณาจากการนาเสนอและการตอบคาถามเป็นสาคัญ
- ประกาศผลและมอบเกียรติบัตรบนเวที
เกียรติบัตร
ระดับชมเชย
ระดับดี
ระดับดีมาก
ระดับดีเด่น

ได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ ๗๐
ได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 แต่ไม่ถึงร้อยละ ๘๐
ได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่ถึงร้อยละ ๙๐
ได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

การมอบเกียรติบัตร
เกียรติบัตรมอบให้ทีมที่ผ่านเข้ารอบตามระดับคุณภาพของผลงาน เพียงผลงานละ 1 ฉบับเท่านั้น
โดยออกให้ในนามชื่อทีม พร้อมระบุชื่อหลักสูตรและสถาบันการศึกษา
หมายเหตุ
การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด
หน้า ๘

กติกาและปฏิทินการประกวด CSD Young Talks
เป็นการประกวดสุนทรพจน์ (การพูดปากเปล่า) ความยาวไม่ เกิน ๓ นาที ของนิสิตนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ในหัวข้อ University Engagement โดยมหาวิทยาลัยในเครือข่าย CSD สัมพันธ์ สามารถส่งผู้เข้า
ประกวดได้เพียงหลักสูตรละ ๑ คนเท่านั้น
เกณฑ์การตัดสิน
ใช้คะแนนเฉลี่ยจากแบบประเมินของคณะกรรมการ ซึ่งจะพิจารณาจากความสามารถในการสื่อสาร
เพื่อการรณรงค์ และ/หรือ การสร้างแรงบันดาลใจให้เพื่อนนิสิตนักศึกษาซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ได้เห็นความสาคัญของ
การมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาในประเด็นสาคัญระดับชาติ และ/หรือ นานาชาติ (แล้วแต่ประเด็นที่
เลือก) โดยผู้เข้าประกวดจะต้องแสดงทักษะการพูดในที่สาธารณะ และไหวพริบปฏิภาณในการแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้า เพื่ อ ปรับ เทคนิคการพู ดให้บรรลุวัตถุป ระสงค์ในการพูด (ในการนี้ จะใช้เ วทีเปิดในโรงอาหาร
เป็นเวทีประกวด)
เกียรติบัตร
ระดับชมเชย
ระดับดี
ระดับดีมาก
ระดับดีเด่น

ได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ ๗๐
ได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 แต่ไม่ถึงร้อยละ ๘๐
ได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่ถึงร้อยละ ๙๐
ได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

การมอบเกียรติบัตร
เกียรติบัตรมอบให้ตามระดับคุณภาพของผลงาน
เกียรติบัตรระดับดีมากและดีเด่น ประกาศผลและมอบเกียรติบัตรบนเวที
เกียรติบัตรระดับชมเชยและระดับดี จัดส่งให้ทางไปรษณีย์หลังการประชุม
หมายเหตุ
การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

หน้า ๙

กติกาและปฏิทินการแข่งขันแผนที่ความคิด
เป็นการแข่งขันวาดแผนที่ความคิดของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมหาวิทยาลัยในเครือข่าย
CSD สัมพันธ์ สามารถส่งตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันได้ หลักสูตรละ ๑ ทีม ๆ ละ ๕ คน
กติกาการแข่งขัน
โจทย์การแข่งขันมาจากปาฐกถาและ CSD Talks โดยแต่ละทีมมีเวลาวาดแผนที่ความคิด ๓๐ นาที
และมีเวลาในการนาเสนอแผนที่ความคิด ๕ นาที
เกณฑ์การตัดสิน
ใช้คะแนนเฉลี่ยจากแบบประเมินของคณะกรรมการ
เกียรติบัตร
ระดับชมเชย
ระดับดี
ระดับดีมาก
ระดับดีเด่น

ได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ ๗๐
ได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 แต่ไม่ถึงร้อยละ ๘๐
ได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่ถึงร้อยละ ๙๐
ได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

การมอบเกียรติบัตร
เกียรติบัตรมอบให้ตามระดับคุณภาพของผลงานเพียงผลงานละ 1 ฉบับเท่านั้น โดยออกให้ในนามชือ่
ทีม พร้อมระบุชื่อหลักสูตรและสถานบันการศึกษา
เกียรติบัตรระดับดีมากและดีเด่น ประกาศผลและมอบเกียรติบัตรบนเวที
เกียรติบัตรระดับชมเชยและระดับดี จัดส่งให้ทางไปรษณีย์หลังการประชุม
หมายเหตุ
- แต่ละทีมนาเครื่องเขียนมาเอง กองจัดการแข่งขันจะเตรียมกระดาษปรู้ฟและกระดาษกาวให้เท่านั้น
- การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด
- ภาพผลงานจะได้รับการเผยแพร่ใน eProceeding

หน้า ๑๐

ค่าลงทะเบียน
อัตราค่าลงทะเบียนล่วงหน้า
(ไม่เกิน ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๔)

ประเภท

อัตราค่าลงทะเบียนปกติ
(หลัง ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๔
แต่ไม่เกิน ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๔)

นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ผู้เข้าร่วมประชุม
ผู้เข้าแข่งขันแผนที่ความคิด

6๐๐ บาท

๗๐๐ บาท

ผู้เข้าแข่งขันสุนทรพจน์
๑,๑๐๐ บาท
(ไม่เกิน ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔)
๑,๑๐๐ บาท
ผู้นาเสนอบทความแบบบรรยาย
(ไม่เกิน ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔)
นิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ นักวิชาการ กลุม่ ชุมชน ภาคีเครือข่าย และผู้สนใจทั่วไป
ผู้นาเสนอคลิปวิดิทัศน์โครงงานพัฒนา

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑,๕๐๐ บาท/คน

๑,๖๐๐ บาท/คน

๒,๕๐๐ บาท
(ไม่เกิน ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔)

ผู้นาเสนอบทความแบบบรรยาย
หมายเหตุ

อัตราค่าลงทะเบียนล่วงหน้า สาหรับผู้สมัครที่ชาระค่าลงทะเบียนครบถ้วน ไม่เกินวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
อัตราค่าลงทะเบียนปกติ ส าหรับผู้สมัครที่ ชาระค่าลงทะเบียนครบถ้วน หลัง วันที่ 31 พฤษภาคม 2564
แต่ไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และ ***ในกรณีที่ผู้สมัครชาระค่าลงทะเบียนหลังวันที่ 30 มิถุนายน
2564 จะไม่ได้รับเสือ้ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 20 เนื่องจากผลิตให้ไม่ทัน แต่ยังได้รับสัญลักษณ์กลุ่มและอื่น ๆ***

วิธีการชาระค่าลงทะเบียน : โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย เลขที่ 868-0-045403
ชื่อบัญชี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ขนาดเสื้อ (UNISEX)
ขนาด
รอบอก (นิ้ว)
ความยาว (นิ้ว)

2S
34
24

S
36
25

M
38
26

L
40
27

หน้า ๑๑

XL
42
28

2XL
44
29

3XL
46
30

4XL
48
31

แนะนาแหล่งศึกษาดูงานตามอัธยาศัย
แหล่งศึกษาดูงานรอบเมืองสงขลาและใกล้เคียง (โปรดติดต่อล่วงหน้า)
ย่านเมืองเก่าสงขลา ติดต่อ สานักงานภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม
เลขที่ 13 ถนนนครนอก ตาบลบ่อยาง อาเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์ 074 321 675 โทรสาร 074 321 676
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา
เลขที่ 13 ถนนวิเชียรชม ตาบลบ่อยาง อาเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
ติดต่อ โทรศัพท์ : 074 311 728 โทรสาร 074 311 881
พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
หมู่ที่ 1 บ้านอ่าวทราย ตาบลเกาะยอ อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100
ติดต่อ โทรศัพท์ 074 591 611 - 2, 093 575 8827 โทรสาร 074 591 619
หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา
เลขที่ 79/4 หมู่ที่ 4 ตาบลเขารูปช้าง อาเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
ติดต่อ โทรศัพท์ 074 300 868
วัดพะโคะ (วัดราชประดิษฐาน) ตานานหลวงปู่ทวดเหยียบน้าทะเลจืด
หมู่ที่ 6 ตาบลชุมพล อาเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 90190
ติดต่อ 082 431 2716 (พระครูใบฎีกาศักรินทร์) หรือ 086 052 6718 (คุณบุญสิริ)
อุทยานนกน้าคูขุด หรือ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบสงขลา (อุทยานนกน้าที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย)
ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตาบลคูขุด อาเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 90190 อุทยานมีเรือนาชม
ติดต่อ สานักงานเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบสงขลา โทร. 0 – 7439 – 7042
และอื่น ๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย อาทิ หาดสมิหลา, หาดชลาทัศน์, สวนสองทะเล, น้าตกโตนงาช้าง, เขาตัง
กวน, เกาะยอ, ถนนคนเดินสงขลา, ตลาดกิมหยง, ตลาดกรีนเวย์, ตลาดน้าคลองแห, ตลาดนัดเปิดท้ายประมง
ใหม่ เป็นต้น
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บันทึกท้ายโครงการ
รายนามมหาวิทยาลัยในเครือข่าย CSD สัมพันธ์
ภาคเหนือ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก
๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
๓. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
๔. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
๕. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
๖. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม
๗. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
๘. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
๙. มหาวิทยาลัยบูรพา
๑๐. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๑๑. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๑๒. สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
๑๓. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
๓. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
๔. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
๕. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
๖. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
๗. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
๘. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
๙. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
๑๐. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
๑๑. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
๑๒. มหาวิทยาลัยนครพนม
๑๓. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๑๔. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

(ที่มา : สมาคมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓)

- ยินดีต้อนรับมหาวิทยาลัยทัว่ ประเทศเข้าร่วมการประชุม หน้า ๑๓

ภาคใต้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ

