
 
 

โครงการประชุมวิชาการดา้นมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งท่ี 4 
ระหว่างวันท่ี 21 – 22 กรกฎาคม 2565 

(รูปแบบการจัดงานประชุมผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ Zoom)) 
ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา 

 

 
1.  หลักการและเหตุผล 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลาได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการเป็นคณะ 
ช้ันนำในภาคใต้ด้านการผลิตบัณฑิตและการวิจัยเพ่ือพัฒนาท้องถ่ินสู่สากลโดยมุ่งม่ันจัดการศึกษาด้านมนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ การสร้างองค์ความรู ้การบริการวิชาการที ่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม  
ซึ่งกำหนดกิจกรรมต่าง ๆ  ในการดำเนินงานและความสำคัญในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริม 
และพัฒนาการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และตอบสนองยุทธศาสตร์ที่ 2 ของมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา  
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา จึงกำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการ 
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 4 เพื่อเป็นเวทีสาธารณะด้านการวิจัย และวิชาการ  
ให้กับคณาจารย์ นักวิชาการ นิสิต และนักศึกษา ได้นำเสนอและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณชน 
รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความรู้อันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่าย ความร่วมมือทางวิชาการ  เพื่อให้เกิดการพฒันา
ผลงานวิจัย สร้างสรรค์งานวิชาการที่เข้มแข็ง ยั่งยืน ตอบสนองความต้องการทางสังคม และประเทศชาติต่อไป 

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อให้คณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจได้นำเสนอและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  

สู่สาธารณชน และชุมชนวิชาการเพิ่มข้ึน 
2.2 เพื ่อให้คณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และผู ้สนใจได้มีโอกาสแลกเปลี ่ยนข้อคิดเห็นและ

ประสบการณ์สู่การพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางวิชาการทีเกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

2.3 เพ ื่อให้ทางคณะฯ ได้รวบรวมจัดพิมพ์บทความทางวิชาการในรูปแบบเอกสารทางวิชาการ 

3.  เป้าหมาย 
  3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
         ๓.๑.๑ เป็นเวทีให้คณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจได้นำเสนอและเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการสู่สาธารณชน และชุมชนวิชาการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จากกลุ่มเป้าหมาย  
            ๓.๑.๒ คณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และผู ้สนใจได้ร่วมแลกเปลี ่ยนข้อคิดเห็นประสบการณ์ 
อันจะนำไปสู่การพัฒนางานวิจัย และงานสร้างสรรค์ทางวิชาการท่ีเก่ียวข้องให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 จากผลการประเมิน โดยใช้สังเกตพฤติกรรม 
 
  3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
         ๓.๒.๑ คณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และผู ้สนใจทั ้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
ได้มีการเผยแพร่งานวิจัยเพิ่มมากขึ้น 
   ๓.๒.๒ คณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจได้รับแรงเสริมและกำลังใจในการพัฒนา
งานวิจัย และงานสร้างสรรค์ที่มีคุณค่าและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถ่ินมากยิ่งข้ึน 
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         ๓.๒.3 คณะฯ มีเครือข่ายความร่วมมือการวิจัยระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ  และ
เอกชนในการสร้างสรรค ์งานว ิจ ัย งานว ิชาการระหว่างน ักว ิจ ัย น ักว ิชาการ น ิส ิต และนักศ ึกษา 
ในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ร่วมมือกันในการพัฒนางานทางวิชาการ และอื่น ๆ มากยิ่งข้ึน 

4. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
     4.1 เชิงปริมาณ  :  4.1.1  มีผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 จากกลุ่มเป้าหมาย 

  4.1.2  ผู้เข้าร่วมโครงการนำเสนอผลงาน และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
           สู่สาธารณชน และชุมชนวิชาการได้ ไม่น้อยกว่า 70 บทความ 

  4.1.3  คณะฯ มีเครือข่ายเข้าร่วมงานวิชาการ ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยงาน 
   4.1.4  คณะฯ มีบทความวิจัยตีพิมพ์และเผยแพร่ในระดับชาติ ไม่น้อยกว่า 70 

บทความ 
4.2 เชิงคุณภาพ : 4.2.1  ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในเนื้อหากิจกรรม หรือหัวข้อที่ 
           จัดโครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ จากผลการประเมิน 

  4.2.2  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการในภาพรวม  
  ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘0 จากผลการประเมิน   

   4.๒.๓ ผู้เข้าร่วมโครงการคาดว่าจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ 
   ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ จากผลการประเมิน 

5. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ท่ีได้รับประโยชน์  
     มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 70 คน ประกอบด้วย  
  บุคลากรภาครัฐ      

1) คณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จำนวน 35 คน 
2) คณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยเครือข่ายและมหาวิทยาลัยอื่น ๆ จำนวน 5 คน 

  บุคลากรภายนอก 
1) นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาทุกระดับ  จำนวน 15 คน 
2) นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยในเครือข่าย และมหาวิทยาลัยอื่น ๆ จำนวน 10 คน 
3) บุคคลทั่วไป จำนวน 5 คน   

6.  พ้ืนท่ีการดำเนินการ 
  ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยรูปแบบออนไลน ์

7. ระยะเวลาดำเนินโครงการ 
รายละเอียด ระยะเวลา 

1. ลงทะเบียนและส่งบทคัดย่อ พร้อมบทความฉบับเต็ม 10 เมษายน – 30 พฤษภาคม 2565 
๒. ชำระเงินค่าลงทะเบียน ๙ - 30 พฤษภาคม ๒๕๖๕  
๓. แจ้งผลการพิจารณาบทความฉบับเต็มเพื่อแก้ไข 16 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2565 
๔. ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ 10 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2565 
๕. จัดประชุมวิชาการ 21 – 22 กรกฎาคม 2565 

 



3 
 

 
 

8. อัตราค่าลงทะเบียน 
ผู้นำเสนอบทความแบบบรรยาย 

1) นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาทุกระดับชั้น  เรื่องละ    800   บาท  
2) เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้และนักศึกษาทั่วไป เรื่องละ  1,000   บาท  
3) คณาจารย์ นักวิชาการ และบุคคลทั่วไป  เรื่องละ  1,500   บาท  

9. วิธีการจัดโครงการ 
9.1 สัมมนาวิชาการ หัวข้อ “มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์กับการพฒันาเชิงพื้นที่ในบริบท BCG” 
9.2 การนำเสนอผลงานวิจัย โดยแบง่กลุม่ย่อยเพื่ออภิปรายทางวิชาการ จำนวน 5 กลุ่ม ประกอบด้วย 

กลุ่มที่ 1  สังคมศึกษาและภูมิศาสตร์ 
กลุ่มที่ 2  ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาและวรรณคดีและการสอน ภาษาต่างประเทศ 
กลุ่มที่ 3  รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์และนิติศาสตร์ พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
กลุ่มที่ 4  การบริหารจัดการ 
กลุ่มที่ 5  ประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยว และนันทนาการ การจัดการวัฒนธรรม ศิลปกรรมและ 
 การออกแบบ 

 9.3 การนำเสนอผลงานวิชาการในแต่ละกลุ่มย่อย บทความละไม่เกิน 20 นาที 
 9.4 การวิจารณ์บทความ และอภิปรายเพื่อเสนอความคิดเห็นจากที่ประชุม 

10. ผลท่ีคาดว่าจะเกิด 
10.1 คณาจารย์ นักวิจ ัย นิส ิตนักศึกษาและผู ้สนใจได้นำเสนอและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
        สู่สาธารณชน  และชุมชนวิชาการเพิ่มข้ึน 
10.2 คณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ประสบการณ์อันจะ 
       นำไปสู่การพัฒนางานวิจัย และงานสร้างสรรค์ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
10.3 คณะฯ มีการรวบรวมจัดพิมพ์บทความทางวิชาการในรูปแบบเอกสารทางวิชาการ 
10.4 คณะฯ มีเครือข่ายความร่วมมือการวิจัยระหว่างสถาบันการศึกษา  หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

  ในการสร้างสรรค์งานวิจ ัยงานวิชาการระหว่างนักวิจ ัย  นักวิชาการ นิส ิต และนักศึกษา 
  ในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ร่วมมือกันในการพัฒนางานทางวิชาการ และอื่น ๆ มากยิ่งข้ึน 

11. หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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กำหนดการ 
โครงการประชุมวิชาการดา้นมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งท่ี 4 

วันท่ี 21 - 22 กรกฎาคม 2565  (รูปแบบออนไลน์) 
-------------------------------------------- 

วันพฤหัสบดีท่ี 21 กรกฎาคม 2565 
เวลา 08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
 09.00 – 09.30 น. พิธีเปิด     โดย   รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา  ศิริโชติ 
                                                              อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 กล่าวรายงาน   โดย  อาจารย์ ดร.รัชชพงษ์  ชัชวาลย์   
     คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
09.30 – 10.00 น. ประกาศผลบทความ Best Practice แต่ละศาสตร ์
10.00 – 12.00 น. สัมมนาวิชาการ หัวข้อ “มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์กับการพัฒนา 

เชิงพื้นที่ในบริบท BCG” 
 โดย  ๑) รศ.พัฒนา  ราชวงศ์ นายกสมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย 

    ๒) ดร.พิเศษ  เสนาวงษ์   ผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์ความเป็นเลิศ  
      เพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน 
      ในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 
    ๓) ศ.ดร.ครองชัย  หัตถา  ผู้ทรงคุณวุฒิ สมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย 
    4) ดร.ปกรณ์  เพ็ชรประยูร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรม 
      ภูมิสารสนเทศ 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 16.00 น. นำเสนอผลงานวิจัยตามกลุ่มงานวิจัยและวิพากษ์บทความ 
 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 4 กลุ่ม ดังนี ้

⮚ กลุ่มที่ 1  สังคมศึกษาและภูมิศาสตร์ 
  โดย 1) รศ.ดร.ประมาณ  เทพสงเคราะห์ 
   2) ผศ.ดร.ณรงค์  พลีรักษ์ 
   3) อาจารย์ ดร.สุจิรา  วิจิตร  

⮚ กลุ่มที่ 2  ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์  
 ภาษาและวรรณคดีและการสอน ภาษาต่างประเทศ 

  โดย 1) รศ.ดร.อัครพล  เนื้อไม้หอม  
 2) ผศ.นิชาภัทรชย์  รวิชาติ 
 3) อาจารยโ์สภิดา  ขาวหนูนา 

⮚   กลุ่มที่ 3  รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์และนิติศาสตร์  
 พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

  โดย 1) ผศ.ดร.ฆายนีย์ ช.  บุญพันธ์ 
 2) ผศ.ดร.บูรณจิตร  แก้วศรีมล 

   3) อาจารย์ ดร.วิศรุตา  ทองแกมแก้ว 
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⮚   กลุ่มที่ 4  การบริหารจัดการ 

  โดย 1) อาจารย์ ดร.นวิทย์  เอมเอก 
 2) ผศ.ดร.ศรัณยู  กาญจนสุวรรณ 

   3) อาจารย์บุณิกา  จันทร์เกตุ 
 
วันศุกร์ท่ี 22 กรกฎาคม 2565 

เวลา 08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน 

 09.00 – 12.00 น. นำเสนอผลงานวิจัยตามกลุ่มงานวิจัยและวิพากษ์บทความ 

  โดยผู้ทรงคุณวุฒิ  จำนวน 3 กลุ่ม ดังนี ้
⮚ กลุ่มที่ 1  การบริหารจัดการ 

  โดย 1) ผศ.ดร.วรพจน์  ปานรอด 
    2) ผศ.ดร.คมวิทย์  ศิริธร 
    3) อาจารย์ ดร.สุวิมล  บัวทอง    

⮚ กลุ่มที่ 2  ประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยว และนันทนาการ 
   การจัดการวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ  

  โดย 1) ผศ.ดร.อุดมพร  ธีระวิริยะกุล   
 2) อาจารย์ ดร.นัยนา  โง้วศิริ 
 3) อาจารย์ว่าที่ ร.ต.หญิงสร้อยสุดา  ไชยเหล็ก 

⮚   กลุ่มที่ 3  ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาและวรรณคดี 
 และการสอนภาษาไทย  

  โดย 1) ผศ.ดร.วรพงศ์  ไชยฤกษ์ 
 2) ผศ.ดร.รุ่งรัตน์  ทองสกุล 

   3) อาจารย์วรวรรณ  สุขใส 

-------------------------------------------- 
 

                                                                                                                                                       
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              


