ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ที่ 014 /๒๕๖4
เรื่อง ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการพิจารณาให้นาเสนอภาคบรรยายในการประชุมวิชาการ
การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม ระดับชาติ ครั้งที่ ๒๐
---------------------------------------------------------------ตามทีค่ ณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับ สมาคมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและ
สั งคม สถาบั นการเรี ยนรู้ เพื่ อปวงชน และคณะมนุ ษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ มหาวิทยาลั ยราชภัฏสงขลา
ก าหนดจั ดการประชุ ม วิ ช าการการพั ฒ นาชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น และสั ง คม ระดั บ ชาติ ครั้ ง ที่ ๒๐ ภายใต้ หั ว ข้ อ
“University Engagement” ในระหว่างวันที่ ๓๐ กรกฎาคม – ๑ สิ งหาคม ๒๕๖๔ ณ มหาวิทยาลั ยทักษิ ณ
วิทยาเขตสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีนาเสนอผลงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการเสริมสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม
ทั้ ง นี้ เพื่ อให้ การด าเนิ น งานเป็ นไปด้ ว ยความเรี ยบร้ อย จึ งขอประกาศผลงานทางวิ ช าการที่ ได้ รั บ
การพิ จารณาให้ น าเสนอภาคบรรยายในการประชุ มวิชาการการพั ฒนาชุ มชนท้ องถิ่ นและสั งคม ระดั บชาติ
ครั้งที่ ๒๐ ดังนี้
๑. ผลงานทางวิชาการ ระดับสูงกว่าปริญญาตรี ได้รับการพิจารณาให้นาเสนอภาคบรรยายในการประชุม
วิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม ระดับชาติ ครั้งที่ ๒๐ จานวน ๑๗ ผลงาน (รายละเอียด
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)
๒. ผลงานทางวิชาการ ระดับปริญญาตรี ได้รับการพิจารณาให้นาเสนอภาคบรรยายในการประชุ ม
วิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม ระดับชาติ ครั้งที่ ๒๐ จานวน ๔๑ ผลงาน (รายละเอียด
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)
เจ้าของผลงานสามารถดาวน์โหลดหนังสือตอบรับและคาแนะนาของผู้ทรงคุณวุฒิได้จากระบบลงทะเบียน
ออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2564 ถึงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และเจ้าของผลงานยืนยันการเข้าร่วม
นาเสนอผลงาน โดยชาระค่าลงทะเบียนไม่เกินวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
การมอบเกียรติบัตรให้กับผู้นาเสนอผลงานภาคบรรยาย จาแนกตามระดับคะแนนคุณภาพของบทความ
ฉบับเต็ม และบทความฉบับสมบูรณ์ที่ปรับปรุงตามคาแนะนาของผู้ทรงคุณวุฒิแล้วจะได้รับการเผยแพร่ในรายงาน
สืบเนื่องการประชุมวิชาการ (e-Proceedings) ทั้งนี้ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔
.

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปาริฉัตร ตู้ดา)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

-๒แนบท้ายประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
เรื่อง ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการพิจารณาให้นาเสนอภาคบรรยาย ในการประชุมวิชาการ
การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม ระดับชาติ ครั้งที่ ๒๐
ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔
ระดับสูงกว่าปริญญาตรี
ลาดับ
ผู้ส่งผลงาน
1
ผศ.ดร.ณฐิตากานต์ พยัคฆา

ชื่อบทความ
“ผ้าฝ้ายทอผสมขนแกะ” เสียงเล่าขานวิถีชีวิตของบ้านห้วยห้อม

2

นายสิทธิโชค อุบลขาว

ประสิทธิภาพการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีอาญาในชั้นสอบสวน

3

นายกฤษฎา ขาวเรือง

มาตรการทางกฎหมายเพื่อลดความเหลื่อมล้าในการจัดการศึกษาภาคบังคับ

4

อ.พลสยาม สุนทรสนิท

5

นางสาวศิรินัฐ สมสาร

6

อ.ดร.เครือวัลย์ มาลาศรี

7

นางสาวสุกัญญา บูอีตา

จากตานานภูบ่อบิดที่เชื่อมโยงถึงสวนสาธารณะกุดป่อง ตาบลกุดป่อง
อาเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม
บ้านหินสอ หมู่ที่ 6 ตาบลปลาบ่า อาเภอภูเรือ จังหวัดเลย
การพัฒนาตนเองในสถานการณ์ระบาด กรณีศึกษากลุม่ เกษตรข้าวทับทิมชุมแพ
บ้านโนนอุดม อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
การรับรูค้ วามเสี่ยงทางสุขภาพของคนชายแดนไทย - มาเลเซีย

8

อ.ดร.วรพล หนูนุ่น

ประสิทธิผลของการสวดมนต์เพื่อช่วยในการนอนหลับของผู้สูงอายุ

9

อ.ดร.วรพล หนูนุ่น

การพัฒนานวัตกรรมเครื่องฆ่าเชื้อโรคด้วยแสงยูวีแบบเคลื่อนที่ ต้นทุนต่า และปลอดภัย

10

นายอรรถพล อุษามาลย์เวท

11

นายโอระสา สุวรรณชาตรี

แนวทางพั ฒ นาประสิ ทธิ ภาพในการใช้ กฎหมายพิ เ ศษในการแสวงหาข้ อ เท็ จจริงและ
การพิสูจน์รวบรวมพยานหลักฐานในการสอบสวนคดีความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ตามพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548
ความสาคัญการได้รับประกันตัวของผู้กระทาความผิดในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

12

อ.ดร.พีรพัฒน์ โกศลศักดิส์ กุล การจัดการน้าท่วมน้าแล้งในลุ่มน้าย่อยคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

13

อ.ดร.ตายูดิน อุสมาน

การสร้างรูปแบบของสวัสดิการสังคมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

14

อ.ดร.ยุทธนา กาเด็ม

15

นายคณิศร หลางหวอด

รายวิชา“สัมมนาปัญหาการพัฒนาชุมชน” : การสะท้อนคิดปัญหาจากชั้นเรียนสู่
แนวทางการปรับปรุงการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม
การใช้อานาจของเจ้าหน้าที่รัฐต่อการวิสามัญคนร้าย

16

อ.สุไลมาน หะโม

กองทุนซารีกัตกาปงบนฐานประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ

17

นางสาวปัทมา นวประภากุล

มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการโฆษณาเครื่องดืม่ แอลกอฮอล์

-3ระดับปริญญาตรี
ลาดับ
ผู้ส่งผลงาน
1
นางสาววาทิณี หลีปุ่ม
2

นางสาวสุธาทิพย์ จันทมาศ

3

นางสาวอรรถรส แตงอุดม

4

นางสาวเบญจมาศ ดีวงษ์

5

นางสาวโอบนิธิ จันธะเมธิ

6

นายจอมภพ บุญทิพย์จาปา

7

นางสาวภัทรกันย์ พรหมเกตุ

ชื่อบทความ
อัตลักษณ์ภูมิปัญญากับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน กรณีศึกษา : ภูมิปัญญา
การทากรงนกชุมชนบ้านนา ตาบลบ้านนา อาเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
ประเพณี ส องศาสนาในสั ง คมพหุ วั ฒ นธรรมกั บ การเสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ชุ ม ชน
กรณีศึกษา : ชุมชนตะโหมด อาเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
การบริ ห ารจั ด การ การผลิ ต และการตลาดสิ น ค้ า การเกษตรภายใต้ โ ครงการตาม
พระราชประสงค์หุบกะหง
นวัตกรรมสร้างรายได้สู่ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย บ้านหินสอ
หมู่ท6ี่ ตาบลปลาบ่า อาเภอภูเรือ จังหวัดเลย
การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากกล้ ว ยและช่ อ งทางการตลาดส าหรั บ ผู้ บ ริ โ ภคยุ ค ใหม่
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านห้วยผักกูด หมู่ที่ 8 ต.เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชนบ้านสายลาโพงเหนือ หมู่ 6 ตาบลสายลาโพงเหนือ
อาเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
แนวทางการพัฒนากาแฟชุมชนบ้านควนขี้แรด ตาบลพะตง อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

8

นางสาวจีดารัตน์ รักวงศ์

การประยุกต์ใช้น้าหมักชีวภาพหอยเชอร์รี่ในการบารุงผิวหน้ายางพารา

9

นางสาวอรไพลิน ร่มเย็น

Banana Wax นวัตกรรมชุมชนจากวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิต

10

นางสาวอรีญา วิเศษคา

11

นางสาวธัญชนก เกตุเพชร

12

นางสาวจิราภรณ์ ไพรเถื่อน

13

นางสาวอภินันท์ กาวินชัย

14

นางสาวพิชญา ขัดสี

ปฏิบัติการในชีวิตประจาวันของคนจนเมืองในการเดินทางภายใต้ความเหลื่อมล้าของ
บริการขนส่งสาธารณะในกรุงเทพ
การสร้ า งอั ต ลั ก ษณ์ ชาติ พั น ธุ์ “อาหารลาวเวี ย ง” ในบริ บ ทการท่ อ งเที่ ย ว ของชุ ม ชน
บ้านหาดสองแคว อาเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
“ความเป็นอื่น ” และการเข้าถึงสวัสดิการทางสังคมของแรงงานข้ามชาติชาวเมียนมา
ที่ถูกกฎหมายในสถานการณ์โควิด-19
การเข้าถึงหลักประกันสุขภาพและการปรับตัวของแรงงานข้ามชาติหญิงที่ได้รับผลกระทบ
จากโควิด-19
การสรางภาพตัวแทน “เกาหลี” ในรานคาเฟในเมืองพิษณุโลก

15

นายบวรสรรพ์ เปรมปริก

16

นางสาวพิชญาภรณ์ เชยชม

17

นางสาววิจิตรา จาฝังใจ

18

นายคมกริช เรือนเป็ง

19

นางสาวปิยฉัตร การบรรจง

20

นางสาวสิรินญา เฟื้องสูงเนิน

21

นางสาวกัญญารัตน์ ม่มกลาง

การสร้ า งวั ฒ นธรรม “คราฟต์ เ บี ย ร์ ” และกลยุ ท ธ์ ก ารต่อ รองของผู้ ผลิต และผู้บริโภค
ในเมืองพิษณุโลกและเมืองแพร่
การดาเนินกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลเพื่อการจัดสวัสดิการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
ในชุมชน กรณีศึกษา ตาบลราแดง อาเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
การจัดสวัสดิการชุมชนเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางทางสังคมในช่วงสถานการณ์โควิด-19
กรณีศึกษา ศูนย์บ่อยางสงขลาพึ่งพาตนเอง
รูปแบบการดาเนินงานของคณะทางานปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนเปราะบางในพื้นที่
ตาบลหัวฝาย อาเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
การเสริมสร้างความเป็นพลเมืองจิตสาธารณะสาหรับของเด็กและเยาวชน บ้านคอกวัว
หมู่ที่ 6 ตาบลหนองกระทุ่ม อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
แนวทางการสื บ ทอดภู มิ ปั ญ ญาร าโทนส าหรั บ เด็ ก และเยาวชนบ้ า นเปละปลอ
ตาบลดอนชมพู อาเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
แนวทางการฟื้นฟูของเล่นพื้นบ้านของชุมชนและนักเรียนโรงเรียนบ้านศรีสุข (คุรุราษฎร์
สามัคคี) ตาบลดอนชมพู อาเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

-4ระดับปริญญาตรี
ลาดับ
ผู้ส่งผลงาน
22
นางสาวสมฤดี ชมขุนทด

28

ชื่อบทความ
แนวทางการพัฒนากิจกรรมเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านเลี้ยงเด็กเลิศ
สวัสดิ์ LSCD ตาบลตลาดบัวขาว อาเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมา
นางสาวนฤมล จันทะราช
การจั ด การขยะมู ล ฝอยและการปรั บ ตั ว ของชุ ม ชนในสถานที่ ก าจั ด ขยะ กรณี ศึ ก ษา
บ้านโคกสว่างและสถานที่กาจัดขยะโคกช้างไห้ เทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย
นางสาวกณกพิชญ์ วะชุม
การปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม (đạo đức) ให้แก่เยาวชนเวียดนามผ่านแบบเรียนวิชา
คุณธรรมและจริยธรรม (đạo đức) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
นางสาวพิมพ์ปวีณ์ อนุสุริยา
การนาเสนอข่าวของสานักประชาสัมพันธ์เขต 1 จังหวัดขอนแก่น : บทวิเคราะห์จาก
การประชุมศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ (IOC) (Teleconference)
นางสาวณัฐธิดา สารวมรัมย์
นักศึกษาอินโดนีเซียในมหาวิทยาลัยขอนแก่น : มาตรการ ผลกระทบและการปรับตัว
ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19
นางสาวกุลภัสสร์ คาหนูไทย
วิ เ คราะห์ ห นั งสื อ นารี เ รื อ งนามผ่ า นแนวคิ ด สตรี นิ ย มและเพศภาวะที่ เ ผยแพร่ ใ นสมั ย
รัชกาลที่ 6
นางสาวกานต์พิชชา จุลศรีไกวัล การศึกษาขบวนการเคลื่อนไหวของกลุ่มนักเรียนเลว

29

นางสาวเมทิณี เหมือนเพชร

23
24
25
26
27

33

การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วม บ้านวังอิทก อาเภอบางระกา
จังหวัดพิษณุโลก
นางสาวพรนภัส นิ่มทอง
แนวทางการจัดการขยะในครัวเรือนอย่างมีส่วนร่วม ชุมชนบ้านยมราช ตาบลท่านางงาม
อาเภอบางระกา จังหวัดพิษณุโลก
นางสาวปรวรรณ พูนทองหลาง แนวทางส่ ง เสริ ม การอ่ า นหนั ง สื อ ของผู้ สู ง อายุ เ พื่ อ เสริ ม สร้ า งพั ฒ นาการเด็ ก ปฐมวั ย
บ้านกรูด ตาบลช้างทอง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
นายภูมิรัตน์ บิลคาเดอร์
ปัจจัยความสาเร็จการเป็นต้น แบบการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ ไ ด้ รั บ
รางวัลการบริหารจัดการที่ดี กรณีศึกษาเทศบาลตาบลปริก อาเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
นางสาวศิริรัตน์ อินนาราษฎร์ แนวคิดชาตินิยมของหม่องทินอ่อง ผ่านงานเขียนประวัติศาสตร์พม่า

34

นางสาวมาริษา รักษากิจ

35

นางสาวเณศรา สวยดี

36

นางทิพาพร ชูพุ่ม

37

นางสาวนิษฐา จันทร์เกิด

38

นายสิทธินนท์ จันนาวัน

39

นายณภัทร์ภณ กงซุย

40

นางสาวณัชชา เกตมาศ

41

นางสาวปฐมาวดี ชูศรี

30
31
32

รูปแบบกิจกรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ กรณีศึกษา โรงเรียนผู้สูงอายุ
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง จังหวัดสงขลา
ปัจจัยความสาเร็จการจัดการธุรกิจชุมชน กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์
บ้านนาออก ตาบลสทิงหม้อ อาเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
การมี ส่ ว นร่ ว มในการคั ด แยกขยะของชาวบ้ า นในชุ ม ชนแหลมสนอ่ อ น ต าบลบ่ อ ยาง
อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา
วัฒนธรรมการทางานในร้านกาแฟ
วิ ท ยุ ชุม ชนกั บ บทบาททางการเมื อ งของขบวนการประชาชน กรณี ศึ ก ษา สถานี วิ ท ยุ
FM 97.5 เมกกะเฮิร์ต “วิทยุชุมชนคนรักอุดร” จังหวัดอุดรธานี
ศั ก ยภาพของชุ ม ชนต่ อ การยกระดั บ สู่ ก ารท่ อ งเที่ ย วชุ ม ชน กรณี ศึ ก ษาต าบลนางิ้ ว
อาเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
การปรับตัวของผู้ประกอบการในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 กรณีศึกษา
ตลาดกิมหยง อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
มองตลาดกิ ม หยงผ่ า นสายตาแม่ ค้ า : จากยุ ค รุ่ ง เรื อ งสู่ ยุ ค โรยรา และการปรั บ ตั ว สู่
ยุค New Normal

-5แบบประเมินบทความฉบับเต็ม
หัวข้อการประเมิน

คะแนนเต็ม

1. ชื่อเรื่อง บทคัดย่อ คาสาคัญ

5

2. ความชัดเจนของวัตถุประสงค์

5

3. ความคิดริเริ่ม ประเด็นปัญหาของเรื่องที่ศึกษา

10

4. การทบทวนวรรณกรรม กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา

10

5. ระเบียบวิธีวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล ความน่าเชื่อถือของข้อมูล

15

6. ผลการศึกษา

10

7. การสรุปผลและอภิปรายผล

10

8. ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา คุณค่าทางวิชาการหรือทางสังคม

15

9. การใช้ภาษาและรูปแบบของบทความเป็นไปตามที่กาหนด

10

10. การอ้างอิง

10
คะแนนรวม

คะแนนที่ได้

100

ข้อเสนอแนะ :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ระดับคุณภาพของบทความฉบับเต็ม
 ระดับพอใช้ (๐-๕๘ คะแนน)
 ระดับชมเชย (๖๐–๖๙ คะแนน)
 ระดับดี
(๗๐–๗๙ คะแนน)
 ระดับดีมาก (๘๐–๘๙ คะแนน)
 ระดับดีเด่น (๙๐–๑๐๐ คะแนน)

ได้รับเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมนาเสนอผลงานแบบบรรยาย
ได้รับเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมนาเสนอผลงานแบบบรรยาย ระดับชมเชย
ได้รับเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมนาเสนอผลงานแบบบรรยาย ระดับดี
ได้รับเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมนาเสนอผลงานแบบบรรยาย ระดับดีมาก
ได้รับเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมนาเสนอผลงานแบบบรรยาย ระดับดีเด่น

ความเห็นของผู้ประเมินบทความ
 สมควรตีพิมพ์ลงใน e-Proceedings โดยไม่ต้องมีการปรับแก้
 สมควรตีพิมพ์ลงใน e-Proceedings โดยปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ
 ไม่สมควรตีพิมพ์ลงใน e-Proceedings

