รายชื่อผู้นาเสนอ ผลงานบทความ แบบปากเปล่า (oral presentation)
งานประชุมวิชาการ การพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และสังคมระดับชาติ ครั้งที่ 17 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 CSD สัมพันธ์
“คุณธรรมจริยธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” ในระหว่างวันที่ 28 - 31 มกราคม 2561
ณ หอประชุม มวก 48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระดับปริญญาตรี ห้องที่ 1
ลาดับ

1.

2.

3.

เวลา

13.00 – 13.15 น.

13.15 – 13.30 น.

13.30 – 13.45 น.

ชื่อบทความ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเครียดในการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ หลักสูตรวิชาการ
พัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

พฤติกรรมการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ตาบลเขารูปช้าง อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา

กระบวนการสร้างความเป็นชุมชนผ่านความเชื่อและพิธีกรรมต่อการนับถือศาลเจ้าอุ้ยกับ
กรณีศึกษา : ชุมชนบ้านส้าน ตาบลส้าน อาเภอเวียงสา จังหวัดน่าน”
การสื่อสารเพื่อเตรียมความพร้อมผู้สูงอายุสู่สังคมสูงวัย กรณีศึกษา :ตาบลพะวง อาเภอ

4.

13.45 – 14.00 น.

เมือง จังหวัดสงขลา

ผู้นาเสนอ
เพียงเนตร
มลศิยา
ภาณุวัฒน์
สิทธิศักดิ์
ปวีณา
พิเชฐณัฏ
ภากร

ไชยศาสตร์
ประดิษฐสกุล
ขาวนวล
ศรีชะนันท์
สุวรรณรัตน์
มีรุ่งเรือง
ทองนุ่น

ศิริภรณ์

สิทธิ

ญาสุมินทร์ พรมแก้ว
ฐิติพร
อรรถบดี
นภัสนันท์ อารีย์รักษ์
ศธัญชนก อึ้งประเสริฐ
ศุภสิริ
ขุนเพ็ชร
ศุรดา
ถ่ายพงษ์กิจ

มหาวิทยาลัย/
หน่วยงานที่สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย

มหาวิทยาลัยทักษิณ

ลาดับ

เวลา

ชื่อบทความ
เจดีย์มหาบุญ : การเปิดเผยตนต่อสาธารณะของชุมชนชาวเมียนมาร์ในจังหวัดสงขลา

5.

14.00 – 14.15 น.

บ้านปลาต่อชีวิตคนหาปลา
6.

14.15 – 14.30 น.

7.

14.30 – 14.45 น.

8.

เขาศูนย์ ถึงสูญเขา : พลวัตการเปลี่ยนผ่านชุมชนเขาศูนย์ผลกระทบ และแนวทางพัฒนา
ชุมชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้ประโยชน์จากต้นจาก หมู่ที่ 3 บ้านในทร ตาบลเกาะเพชร
14.45 – 15.00 น. อาเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

9.

15.00 – 15.15 น.

10.

"สามคลอง สองเมือง" กรณีศึกษา : ตลาดริมน้าคลองแดน ตาบลคลองแดน อาเภอระโนด
จังหวัดสงขลา
บทบาทของวัดต่อกลุ่มทอผ้ามัดหมี่: กรณีศึกษากลุ่มทอผ้ามัดหมี่นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล ตาบล
15.15 – 15.30 น. นิคมทุ่ง-โพธิ์ทะเล อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร

ผู้นาเสนอ
อรไท พุมนวน
บุษญา ยอดศิลป์
ผกาวดี มาศศร
พรชนิตว์ เสนาวัลย์
อันนา พันธ์อมร
จุฑาธิป หนูขาว
อัญญาณี โกศิลญวงศ์
ขวัญธิดา บัวอ่อน
ปุญญพัฒน์ หอมจันทร์
ศักดิ์นรินทร์ คงสุวรรณ
วรพล บุญกรองศักดิ์
สิริภัทท์ ศรีสุวรรณ
กิตติพงษ์ ชูเมือง
เบญจวรรณ ผลสุย
ดารงศ์พันธ์ ใจห้าววีระพงศ์
เชษฐา มุหะหมัด
เขมณัฏฐ์ อินทรสุวรรณ
วรพัฒน์ เพ่งบุญ
วรัญญา เผือกเพ็ง
สุดารัตน์ คาบรรลือ

มหาวิทยาลัย/
หน่วยงานที่สังกัด

มหาวิทยาลัยทักษิณ

มหาวิทยาลัยทักษิณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร

รายชื่อผู้นาเสนอ ผลงานบทความ แบบปากเปล่า (oral presentation)
งานประชุมวิชาการ การพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และสังคมระดับชาติ ครั้งที่ 17 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 CSD สัมพันธ์
“คุณธรรมจริยธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” ในระหว่างวันที่ 28 - 31 มกราคม 2561
ณ หอประชุม มวก 48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธ ยา
ระดับปริญญาตรี ห้องที่ 2
ลาดับ

เวลา

ชื่อบทความ

ผู้นาเสนอ

ทัศนคติต่อการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนของนักเรียนโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งใน อโนชา โคตรสขึง
1.

13.00 – 13.15 น. จังหวัดมุกดาหาร
แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินของคณะกรรมการสถาบันการเงินชุมชนบ้านไร่ ตาบลโพน

2.

3.

4.

13.15 – 13.30 น. ทอง อาเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย

มหาวิทยาลัย/
หน่วยงานที่สังกัด
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

จักรพงษ์ แก้วดี
ธิติพัทธ์ บุญปก

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนตาบลย่านมัทรี นิพาดา ยิ้มสามเสน
13.30 – 13.45 น.
และคณะ
อาเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
การศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงของวัยรุ่นในเขตเทศบาล นิศากร จันทรา
ปริยฉัตร ใจชิน
เมืองอุตรดิตถ์ อาเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
นาวา
วรศะริน
13.45 – 14.00 น.
วราภรณ์ กองแก้ว
ไพลิน
กิตติธนาลัย
เบญจาวรรณ ทองภักดี

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ (รัฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์

ลาดับ

เวลา

5.

14.00 – 14.15 น.

6.

14.15 – 14.30 น.

7.

8.

9.

ชื่อบทความ
กระบวนการทาให้วัฒนธรรมกลายเป็นสินค้า กรณีศึกษาประเพณีบุญบั้งไฟล้าน

ผู้นาเสนอ
นายอนุสรณ์ รามฤทธิ์

ตานานม้าคาไหล ตาบลบ้านธาตุ อาเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดาเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนตาบลพ่อมิ่ง
อาเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
การศึกษากลุ่มดินชีวภาพ “ดินดี หมู่ 2” ตาบลตะเคียนเลื่อน อาเภอเมือง จังหวัด
14.30 – 14.45 น.
นครสวรรค์

คอยรูลอานวารี จิ

สุภาภรณ์ นิ่มพลับ
และคณะ
เมรี่ หนุ่มพอเด็น
ซารีกัตมาตี:การจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน บ้านละหาร หมู่ที่ 5 ตาบลละหาร
โรสลีซา อับดุลเลาะ
14.45 – 15.00 น.
อาเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
อาอีซ๊ะห์ ติ้งสง่า
ฮายาตี ดือเระ
ความคิดเห็นของชุมชนต่อพฤติกรรมของเด็กแว้น บริเวณอ่างเก็บน้าพราว บ้านกาเนิดเพชร ณัฐมล ศรีบุรินทร์ และคณะ
15.00 – 15.15 น.
หมู่ 11 ตาบลเมือง อาเภอเมือง จังหวัดเลย

ประกาศ ณ วันที่ 20 มกราคม 2561

(พระสุธีรัตนบัณฑิต)
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
กรรมการและเลขานุการฝ่ายวิชาการฯ

มหาวิทยาลัย/
หน่วยงานที่สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ (พัฒนาชุมชน)
มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
(วิทยาเขตปัตตานี)
มรภ.เลย

