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สมาคมพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและสังคม (สพช.)
Association for Local Community and Social Development (ALCSD)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คาสั่งสมาคมพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและสังคม
ที่ 1/2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
งานประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและสังคม ระดับชาติ ครั้งที่ ๒๐
-----------------------------------ด้วยการประชุมเครือข่ายการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและสังคม หรือ “CSD สัมพันธ์” ครั้งที่ 19 ได้มี
มติเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง มอบหมายให้ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นเจ้าภาพหลัก การจัดงานประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น
และสังคม ระดับชาติ ครั้งที่ 20 โดยมีเจ้าภาพร่วม ได้แก่ สมาคมพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและสังคม สถาบันการ
เรี ยนรู้เพื่อปวงชน และคณะมนุ ษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ สงขลา โดยงานประชุม
วิ ช าการการพั ฒ นาชุ ม ชน ท้ อ งถิ่ น และสั ง คม ระดั บ ชาติ ครั้ ง ที่ 20 ก าหนดจั ด ขึ้ น ในระหว่ า งวั น ที่ 30
กรกฎาคม 2564 – วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอานาจตามความในบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือขององค์กรร่วมจัดทั้งสี่แห่ง ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 จึงขอแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้
เป็นคณะทางานและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการที่ปรึกษา
1. อธิการบดี
2. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4. ศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ
โรมรัตนพันธ์
5. รองศาสตราจารย์ปาริชาติ วลัยเสถียร
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา

สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สมาคมพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและสังคม
สมาคมพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและสังคม
สมาคมพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและสังคม

หน้าที่ ให้คาแนะนาและอานวยความสะดวกในการดาเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
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คณะกรรมการอานวยการ ฝ่ายสมาคมพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและสังคม
1. อาจารย์ ดร.สมพันธ์
เตชะอธิก
ประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมอร แสนภูวา
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
3. อาจารย์ศรีประไพ
อุดมละมุล
รองประธานกรรมการ คนที่ ๒
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รณรงค์
จันใด
กรรมการ
5. อาจารย์นัฎฐาพงศ์
อภิโชติเดชาสกุล
กรรมการ
6. อาจารย์ ดร.ขวัญสุปาณัฏฐ์
พันธ์เกษม
กรรมการ
7. อาจารย์วรรณี
ทองระย้า
กรรมการ
8. อาจารย์สรณา
อนุสรณ์ทรางกูร
กรรมการ
9. อาจารย์ธีรพงศ์
ไชยมังคละ
กรรมการ
10. อาจารย์ธีระพงษ์
ทศวัฒน์
กรรมการ
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรภพ วงศ์รอด
กรรมการ
12. อาจารย์รัตนา
เพ็ชรสูงเนิน
กรรมการ
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรชนก สนิทวงค์
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ประสานการทางานกับ องค์กรร่วมจัด และบริห ารจัดการส่ ว นงานที่ สมาคมพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นและสังคมรับผิดชอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
คณะกรรมการอานวยการ ฝ่ายมหาวิทยาลัยทักษิณ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ จันทร์อานุภาพ
ประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา แสงมณี ศิริสาธิตกิจ กรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดารงศักดิ์ แก้วเพ็ง
กรรมการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพร บุญมาก
กรรมการ
5. อาจารย์ ดร.โอริสา
ชุมพงศ์
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ประสานการทางานกับ องค์กรร่วมจัด และบริห ารจัดการส่ว นงานที่ มหาวิทยาลั ยทักษิณ
รับผิดชอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
คณะกรรมการอานวยการ ฝ่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
1. อาจารย์ ดร.ธวัชชัย
ศรีพรงาม
ประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ถวิล
อินทรโม
กรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสระ ทองสามสี
กรรมการ
4. อาจารย์สุปราณี
ชอบแต่ง
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ประสานการทางานกับองค์กรร่วมจัด และบริห ารจัดการส่ วนงานที่มหาวิ ทยาลัย ราชภัฏ
สงขลารับผิดชอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
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คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความฉบับเต็ม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล อนุสนธิ์พัฒน์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟ้าประทาน เติมขุนทด
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสระ ทองสามสี
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา แสงมณี ศิริสาธิตกิจ
5. อาจารย์ ดร.เดโช แขน้าแก้ว
6. อาจารย์ ดร.จิรัชยา เจียวก๊ก
7. อาจารย์ ดร.เชษฐา มุหะหมัด
8. อาจารย์ ดร.โอริสา ชุมพงศ์
9. อาจารย์ ดร.ขวัญสุปาณัฏฐ์ พันธ์เกษม
10. อาจารย์ ดร.สุนันทา คันธานนท์
11. อาจารย์บุญยิ่ง ประทุม
12. อาจารย์ธัญญพัทธ์ มุ่งพัฒนสุนทร
13. อาจารย์อลิสา หะสาเมาะ
14. อาจารย์กาญจนา เถาว์ชาลี
หน้าที่

มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

พิจารณากลั่นกรองและให้ข้อเสนอแนะบทความฉบับเต็มเพื่อนาเสนอภาคบรรยาย

คณะกรรมการตัดสินการประกวดแผนที่ความคิด (Mind Mapping)
1. อาจารย์ ดร.กฤต เกษตรวัฒนผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
2. อาจารย์ ดร.พิมพ์พร ภูครองเพชร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3. อาจารย์พจนา มณฑีรรัตน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
4. อาจารย์พงศ์ประสิทธิ์ อ่อนจันทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
5. อาจารย์ธีรพงศ์ ไชยมังคละ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
6. อาจารย์ธีระพงษ์ ทศวัฒน์
มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
7. อาจารย์ชุติพงศ์ คงสันเทียะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
8. อาจารย์พนัส ชัยรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
9. อาจารย์วชิราภรณ์ วรรณโชติ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หน้าที่

พิจารณาให้คะแนนและตัดสินการประกวดแผนที่ความคิดตามเกณฑ์ที่กาหนด
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คณะกรรมการตัดสินการประกวด Best Practice Awards
1. ศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. รองศาสตราจารย์ ปาริชาติ วลัยเสถียร
สมาคมพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและสังคม
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานงค์ แรกพินิจ
สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
6. อาจารย์ ดร.สมพันธ์ เตชะอธิก
สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
หน้าที่

พิจารณาให้คะแนนและตัดสินการประกวด Best Practice Awards ตามเกณฑ์ที่กาหนด

คณะกรรมการรอบคัดเลือกการประกวด Best Practice Awards
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาวิตรี สอาดเทียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรชนก สนิทวงค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ เมืองเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
4. อาจารย์ ดร.จิตติมา ดารงวัฒนะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
5. อาจารย์ ดร.จิราพร ไชยเชนทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
6. อาจารย์ ดร.ชนัญชิดา ทิพย์ญาณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
7. อาจารย์ ดร.อภิรดี วงศ์ศิริ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8. อาจารย์เปรมวดี กิรวาที
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
9. อาจารย์ธนศักดิ์ โพธิ์ศรีคุณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
10. อาจารย์วรรณี ทองระย้า
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
หน้าที่

พิจารณาให้คะแนนรอบคัดเลือกการประกวด Best Practice Awards ตามเกณฑ์ที่กาหนด

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน CSD Young Talks
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรภพ วงค์รอด
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถวิล อินทรโม
3. อาจารย์ ดร.นนทชา ชัยทวิชธานันท์
4. อาจารย์ ดร.ยุทธนา กาเด็ม
5. อาจารย์ ดร.สวัสดิ์ ไหลภาภรณ์
6. อาจารย์ ดร.จริยาภรณ์ ปิตาทะสังข์
7. อาจารย์พงศ์เทพ แก้วเสถียร

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
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8. อาจารย์โฆษิต ไชยประสิทธิ์
9. อาจารย์เมธิรา ไกรนที
10. อาจารย์ตรียากานต์ พรมคา
หน้าที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

พิจารณาให้คะแนนและตัดสินการแข่งขัน CSD Young Talks ตามเกณฑ์ที่กาหนด
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 4 มกราคม 2564
(อาจารย์ ดร.สมพันธ์ เตชะอธิก)
นายกสมาคมพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและสังคม

