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ก ำหนดกำร 
กำรประชุมวิชำกำรกำรพัฒนำชุมชนท้องถ่ินและสังคมระดับชำติ  

(CSD สัมพันธ์) คร้ังที่ 21 : “กำรพัฒนำ : กำรปรับตัว : ควำมยั่งยืน” 

ระหว่ำงวันที่ 1 - 4 กุมภำพันธ์ 2566 
ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ อ ำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  

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

 

 

วันพุธที่ 1 กุมภำพันธ์ 2566 (แต่งกำยชุดสุภำพ)  
 

เวลำ กิจกรรม สถำนที่ 

09.00 - 21.00 น. - ลงทะเบียนท่ีหอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ (เวลา 09.00 – 21.00 น.) 
- รับกระเป๋าและเส้ือ   
- จัดนิทรรศการผลงานนิสิตนักศึกษา (ส าหรับสถาบันที่เข้าร่วมการประกวด
เท่านั้น ระหว่างเวลา 09.00 - 21.00 น.)  
- พักผ่อนตามอัธยาศัย    
*ส าหรับผู้ท่ีมาถึงบุรีรัมย์ หลังจาก 21.00 น. จะมกีารไปรับลงทะเบียนโรงแรมท่ี
ท่านพัก พร้อมกระเป๋าและเส้ือ 

หอประชุม 
วิชชาอัตศาสตร์ 

(จ านวน 1,500 ท่ีนั่ง) 

 

วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภำพันธ์ 2566 (แต่งกำยกำงเกง/กระโปรงนิสิตนักศึกษำ และใส่เสื้อ CSD) 
 

เวลำ กิจกรรม สถำนที่ 

08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน รับกระเป๋าและเส้ือ (ส าหรับสถาบันที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน)  หอประชุม 
วิชชาอัตศาสตร์ 

08.00 - 08.30 น. คณาจารย์ และนิสิตนักศึกษาทุกสถาบัน ต้ังขบวนท่ี BRU DOME  

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

(โปรดเตรียมธงสาขาและป้ายสาขาของแต่ละสถาบันมาด้วย) 

BRU DOME 
 

08.30 - 09.00 น. เดินขบวนคณาจารย์นิสิตนักศึกษาท่ีเข้าร่วมการประชุม CSD สัมพันธ์ครั้งท่ี 21   
เดินขบวนจาก BRU DOME มาท่ีหอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ 

BRU DOME ผ่าน 711 
ผ่านโรงอาหาร  

09.00 - 09.30 น. พิธีเปิดกำรประชุมวิชำกำรกำรพัฒนำชุมชนท้องถ่ินและสังคมระดับชำติ  

(CSD สัมพันธ์) คร้ังที่ 21   

-  กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและ

สังคมระดับชาติ (CSD สัมพันธ์)  ครั้งท่ี 21   

    โดย รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

หอประชุม 
วิชชาอัตศาสตร์ 

(จ านวน 1,500 ท่ีนั่ง) 
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เวลำ กิจกรรม สถำนที่ 

-  กล่าวรายงานการประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม

ระดับชาติ (CSD สัมพันธ์) ครั้งท่ี 21   

    โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เอมอร แสนภูวา  

    นายกสมาคมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม 

-  เปิดงานการประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ

(CSD สัมพันธ์) ครั้งท่ี 21   

    โดย นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ 

-  พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ อาจารย์ผู้อุทิศตนเพื่อชุมชน ท้องถิ่นและ

สังคม ดีเด่นแห่งชาติ และนิสิตนักศึกษาพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและสังคม 

ดีเด่นแห่งชาติ   

-  พิธีมอบเกียรติบัตร อาจารย์และนิสิตนักศึกษาผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร 

Upskill และทดสอบทักษะในการท างานของนักพฒันา   
 

09.30 - 10.30 น. ปำฐกถำพิเศษ เร่ือง “กำรวิจัยเพื่อกำรพัฒนำ : กำรปรับตัว : ควำมยั่งยืน”   

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา แก้วเทพ เมธีวิจัยอาวุโส  

      ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
 

หอประชุม 
วิชชาอัตศาสตร์ 

(จ านวน 1,500 ท่ีนั่ง) 

10.30 - 10.45 น. นิสิตนักศึกษาแยกย้ายเข้าร่วมเสวนาย่อย (รับอาหารว่างในห้องเสวนาย่อย) 
*ทีม Staff รอรับหน้าหอประชุมเพื่อพาเดินไปยังห้องประชุมย่อยแต่ละห้อง 

 

10.45 - 12.30 น. เสวนำย่อย  “กำรพัฒนำ : กำรปรับตัว : ควำมยั่งยืน” 
10.45 - 12.30 น. ห้องที่ 1 หัวข้อ “ศำสตร์พระรำชำสู่กำรพัฒนำชุมชน ท้องถ่ิน และสังคม

อย่ำงยั่งยืน” 
ผู้ร่วมเสวนา  1. พ่อค าเด่ือง  ภาษี  ประธานเครือข่ายปราชญ์ขับเคล่ือนบุรีรัมย์

เมืองน่าอยู่ (ภาคประชาชน) 
2. อาจารย์ ดร.พิสมัย ประชานันท์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ

พัฒนานวัตกรรมท้องถิ่น (ภาควิชาการ) 
3. นายเจริญ  สุขวิบูลย์  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล     

โคกกลาง (ภาค อปท.)  
4.  นางสาวคนึงนิตย์ ชะนะโม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 9 ดี 

ด าเนินรายการโดย  อาจารย์ ดร.จริยาภรณ์  ปิตาทะสังข์  อาจารย์สาขาวิชา
การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
 

หอประชุม 
วิชชาอัตศาสตร์ 

(จ านวน 1,500 ท่ีนั่ง) 
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เวลำ กิจกรรม สถำนที่ 

10.45 - 12.30 น. ห้องที่ 2 หัวข้อ “เศรษฐกิจพึ่งตนเอง” 

ผู้ร่วมเสวนา  1. นายค านึง เจริญศิริ  เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านขับเคล่ือน
บุรีรัมย์เมืองน่าอยู ่

                 2. นางสาวจิณพร ดีรบรัมย์  เจ้าของสวนแทนใจไร่ดอกเหงื่อ 
                 3. นายวิเชียร ไชยบัง ผู้อ านวยการโรงเรียนล าปลายมาศพัฒนา 
 

ด าเนินรายการโดย  อาจารย์ ดร.วิษณุ ปัญญายงค์  อาจารย์สาขาวิชา          
รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
 

ห้องประชุมโกวิทเช่ือม
กลาง อาคารนวัตปัญญา 

(อาคาร 17) ช้ัน 2 
(จ านวน 400 ท่ีนั่ง) 

10.45 - 12.30 น. ห้องที่ 3 หัวข้อ “โรคอุบัติใหม่กับวิถีใหม่ด้วยพลังชุมชนท้องถ่ิน” 

ผู้ร่วมเสวนา  1. นางสมพร โล่สุวรรณรักษ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ
โรงพยาบาลคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 

                2. นายธวัชชัย สุรัตน์  ศูนย์การเรียนรู้บ้านดินภูเขาไฟ 
                3. นายสนอง เป้าชุมแสง  ชุมชนคุณธรรมสันติสุข 9 ดี 
 

ด าเนินรายการโดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร วิชัยรมย์  อาจารย์

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  
 

ห้องประชุมช่ออินทนิล 
อาคารอเนกคุณาคาร 
(อาคาร 23) ช้ัน 2 
(จ านวน 200 ท่ีนั่ง) 

10.45 - 12.30 น. ห้องที่ 4 หัวข้อ “กำรจัดกำรทรัพยำกรสู่ควำมม่ันคงทำงอำหำร” 

ผู้ร่วมเสวนา  1. นายไพรัตน์  ช่ืนศรี  ปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดบุรีรัมย์ 
                2. นายวุฒิพงศ์ ชาครัตพงศ์  มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา 
                3. นางสนิท ทิพย์นางรอง ผู้น าการจัดการน้ าชุมชนบ้านล่ิมทอง 

อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 
                4. รองศาสตราจารย์ ดร.สุภีร์ สมอนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุดรธานี   
 

ด าเนินรายการโดย  อาจารย์เชาวฤทธิ์ โสภักดี  อาจารย์สาขาวิชาการพัฒนา

สังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

 

 

 

 

 
 

ห้องประชุม 
ช่อราชพฤกษ์ อาคาร

อเนกคุณาคาร  
(อาคาร 23) ช้ัน 6 
(จ านวน 200 ท่ีนั่ง) 
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เวลำ กิจกรรม สถำนที่ 

10.45 - 12.30 น. ห้องที่ 5 หัวข้อ “คนรุ่นใหม่ & ผู้สูงอำยุ : มิติกำรพัฒนำในสังคมข้ำมรุ่น” 

ผู้ร่วมเสวนา  1. พระครูวิสุทธิพัฒนาภิรม  เจ้าอาวาสวัดตาไก้พลวง 

                2. นางลาณี เยเกอร์  จากบ้านพักผู้สูงอายุ Lanee’s Residenz 
                3. อาจารย์ ดร.สมพันธ์ เตชะอธิก ท่ีปรึกษาสมาคมพัฒนาชุมชน 

ท้องถิ่นและสังคม 
                4.  นางสาวสายรุ้ง จันทร์พายัพ  ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์  
 

ด าเนินรายการโดย  อาจารย์กาญจนา  เถาว์ชาลี  อาจารย์สาขาวิชาการพัฒนา

สังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์     
 

ห้องประชุมพุทธรักษา 
อาคาร 15 ช้ัน 3 

(จ านวน 200 ท่ีนั่ง) 

10.45 - 12.30 น. ห้องที่ 6 หัวข้อ  “ควำมเหลื่อมล้ ำทำงสังคม” 

ผู้ร่วมเสวนา  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา  

                    ผู้อ านวยการฝ่ายบริการวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม  

วิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / 

                    ผู้ทรงคุณวุฒิ  ท่ีปรึกษาสมาคมพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและ

สังคม 

               2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านงค์ แรกพินิจ อธิการบดีสถาบันเรียนรู้

เพื่อปวงชน  ท่ีปรึกษาสมาคมพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและสังคม 

                3. อาจารย์ ดร.พสุธา โกมลมาลย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 

ด าเนินรายการโดย อาจารย์ ดร.จตุพร ดอนโสม อาจารย์สาขาวิชาการพัฒนา

สังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์      
 

ห้องประชุมเฟื่องฟ้า 
อาคาร 15 ช้ัน 15 
(จ านวน 300 ท่ีนั่ง) 

12.30 - 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน  (รับอาหารกลางวันในห้องเสวนาย่อย) 

13.30 - 16.30 น กำรประชุมเครือข่ำยคณำจำรย์ CSD สัมพันธ ์ 

ด าเนินการประชุมโดย สมาคมพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและสังคม 
 

อ านวยการโดย อาจารย์ ดร.คคนางค์ ช่อชู  หัวหน้าสาขาวิชาการพัฒนาสังคม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

ห้องประชุมมนุษย์สังคม
วัฒนา (อาคาร 25 ช้ัน2)
คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์  

13.30 - 16.30 น กิจกรรมสัมพันธ์เครือข่ำยนักศึกษำพัฒนำชุมชน ท้องถ่ิน และสังคม 
อ านวยการโดย อาจารย์ธิดารัตน์ คีมกระโทก  อาจารย์สาขาวิชาการพัฒนา

สังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
 

BRU DOME 
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เวลำ กิจกรรม สถำนที่ 
 

พักผ่อนตำมอัธยำศัย 
 

 

วันศุกร์ที่ 3 กุมภำพันธ์ 2566 (แต่งกำยชุดนิสิตนักศึกษำ) 
 

เวลำ กิจกรรม สถำนที่ 

08.30 - 12.00 น. ประกวดทักษะทำงวิชำกำรนิสิตนักศึกษำ (รับอาหารว่างในห้องประกวด) 
08.30 - 12.00 น. กำรประกวดแผนที่ควำมคิด (Mind Mapping) หัวข้อ “พัฒนำสังคม ชุมชน 

ท้องถ่ินอย่ำงไรให้คนไทยมีควำมสุข” 
 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  1. ผศ.จามรี  พระสุนิล  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
  2. ผศ.ปิยนาถ  อิ่มดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
  3. ผศ.พงศ์ประสิทธิ์  อ่อนจันทร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช  
  4. อาจารย์ ดร.กฤต  เกษตรวัฒนผล  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  
  5 อาจารย์ ดร.พิมพ์พร  ภูครองเพชร  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
  6. อาจารย์ ดร.หทัยชนก  คะตะสมบูรณ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
  7. อาจารย์ ดร.ปณิธี  บุญสา  มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ  
  8. อาจารย์พจนา  มณฑีรรัตน์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
  9. อาจารย์ธีรพงศ์  ไชยมังคละ  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
  10. อาจารย์ธีระพงษ์  ทศวัฒน์  มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์  
  11. อาจารย์พนัส  ชัยรัมย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
  12. อาจารย์ ดร.วัชรวุฒิ  ซื่อสัตย์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
  13. อาจารย์ปรมัตถ์  โพดาพล  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  
  14. อาจารย์สิริกร  บุญสังข์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
  15. อาจารย์ ดร.จตุพร  ดอนโสม  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
 

ผู้ประสานงาน : อาจารย์สุจิตรา ยางนอก อาจารย์สาขาวิชาการพัฒนาสังคม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

 
 

อาคารอเนกคุณาคาร  
(อาคาร 23 ช้ัน 6)  

และ 
ห้องประชุมพุทธรักษา 

(อาคาร 15 ช้ัน 3) 
 

08.30 - 12.00 น. กำรประกวดคลิปวีดิโอหนังสั้นสื่อสร้ำงสรรค์ หัวข้อ “กำรพัฒนำ : กำร

ปรับตัว : ควำมยั่งยืน”  
 

ห้องประชุมมนุษย์สังคม
วัฒนา  
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เวลำ กิจกรรม สถำนที่ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  1. ผศ.ดร.สาวิตรี  สอาดเทียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
  2. ผศ.ดร.ขวัญสุปาณัฏฐ์  พันธ์เกษม  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  
  3. อาจารย์ ดร.อภิรดี  วงศ์ศิริ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
  4. อาจารย์ ดร.ฐิติรัตน์  เวทย์ศิริยานันท์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
  5. อาจารย์กิติศักดิ์  ทองมีทิพย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
  6. อาจารย์เปรมวดี  กิรวาที  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
  7. อาจารย์พงศ์เทพ  แก้วเสถียร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 

ผู้ประสานงาน : อาจารย์ธิดารัตน์ คีมกระโทก อาจารย์สาขาวิชาการพัฒนา

สังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
 

(อาคาร 25 ช้ัน 2) 
 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์  
(จ านวน 150 ท่ีนั่ง) 

08.30 - 12.00 น. กำรแข่งขัน CSD Young Talks หัวข้อ “บัณฑิตไทยไม่ใช้ควำมรุนแรง” 
 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  1. ผศ.ดร.วรภพ  วงค์รอด  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
  2. อาจารย์รุ่งโรจน์  ฝ้าเย่ือ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
  3. อาจารย์ ดร.ยุทธนา  กาเด็ม  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
  4. อาจารย์ ดร.สวัสด์ิ  ไหลภาภรณ์  มหาวิทยาลัยสงขลาฯ (ปัตตานี)  
  5. อาจารย์พงศ์เทพ  แก้วเสถียร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
  6. อาจารย์โฆษิต  ไชยประสิทธิ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
  7. อาจารย์เมธิรา  ไกรนที  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  
  8. ผศ.ดร.ตรียากานต์  พรมค า  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  
  9. อาจารย์อริศราวรรณ  นิยมรัตน์จรูญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
 

ผู้ประสานงาน : อาจารย์ ดร.จริยาภรณ์ ปิตาทะสังข์  อาจารย์สาขาวิชาการ

พัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
 

ห้องประชุมโกวิทเช่ือม
กลาง อาคารนวัตปัญญา 

(อาคาร 17 ช้ัน 2) 
(จ านวน 400 ท่ีนั่ง) 

08.30 - 12.00 น. กำรประกวดนิทรรศกำรผลงำนนิสิตนักศึกษำ (ส าหรับสถาบันที่เข้าร่วมการ
ประกวดเท่านั้น) ผู้เข้าประกวดแต่ละทีม ส่งตัวแทน 1 - 2 คน เพื่อเป็นตัวแทน
ในการน าเสนอนิทรรศการต่อหน้าคณะกรรมการตัดสิน  
 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  1. ผศ.ดร.สุธี โกสิทธิ์          มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

หอประชุม 
วิชชาอัตศาสตร์ 

(จ านวน 1,500 ท่ีนั่ง) 
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เวลำ กิจกรรม สถำนที่ 

  2. ผศ.ดร.นฤมล  อนุสนธิ์พัฒน์       มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

  3. อาจารย์ ธีระพงษ์ ทศวัฒน์         มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

  4. อาจารย์ธีรพงษ์ ไชยมังคละ        มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

  5. อาจารย์ ดร.สุภัสตรา  เก้าประดิษฐ์ทรัย์ชูกุล  มหาวิทยาลัยบูรพา 

  6. ผศ.ณัฏฐาพงศ์   อภโิชติเดชาสกุล  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา    

  7. อาจารย์ ดร.ภูเนตุ   จันทร์จิต       มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
     

ผู้ประสานงาน : อาจารย์ ดร.คคนางค์ ช่อชู หัวหน้าสาขาวิชาการพัฒนาสังคม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
 

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  (รับอาหารกลางวันในห้องประกวดทักษะ) 
13.00 - 15.30 น. กำรน ำเสนอบทควำมวิจัยภำคบรรยำย (Oral Presentation) ระดับบัณฑิตศึกษำ อำจำรย์ 

นักวิชำกำร และนักศึกษำระดับปริญญำตรี   (รับอาหารว่างในห้องน าเสนอ) 
13.00 - 15.30 น. กำรน ำเสนอบทควำมวิจัย Oral Presentation ระดับบัณฑิตศึกษำ 

อำจำรย์ และนักวิชำกำร (ห้องที่ 1)  

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์การน าเสนองานวิจยั 

  1. ผศ.ดร.พรทิพา  ด าเนิน  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

  2. ผศ.ดร.อิสระ  ทองสามสี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

  4. ผศ.ดร.เชษฐา  มุหะหมัด  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช   
 

ผู้ประสานงาน : รองศาสตราจารย์อุทิศ ทาหอม  อาจารย์สาขาวิชาการพัฒนา

สังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

ห้องประชุมพุทธรักษา 
อาคาร 15 ช้ัน 3 

(จ านวน 200 ท่ีนั่ง) 

13.00 - 15.30 น. กำรน ำเสนอบทควำมวิจัย Oral Presentation นักศึกษำระดับปริญญำตรี 

(ห้องที่ 1)  (เวลาน าเสนอ 10 นาที ผู้น าเสนอเตรียม PowerPoint มาเอง) 
 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์การน าเสนองานวิจยั 

  1. ผศ.สุพัตรา รุ่งรัตน์  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

  2. อาจารย์กาญจนา  เถาว์ชาลี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

  3. อาจารย์กิติศักดิ์  ทองมีทิพย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
 

ผู้ประสานงาน : อาจารย์ ดร.จตุพร ดอนโสม   อาจารย์สาขาวิชาการพัฒนา

สังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

ห้องประชุมเฟื่องฟ้า 
อาคาร 15 ช้ัน 15 
(จ านวน 300 ท่ีนั่ง) 



8 

 

เวลำ กิจกรรม สถำนที่ 
      

13.00 - 15.30 น. กำรน ำเสนอบทควำมวิจัย Oral Presentation นักศึกษำระดับปริญญำตรี  

(ห้องที่ 2) (เวลาน าเสนอ 10 นาที ผู้น าเสนอเตรียม PowerPoint มาเอง) 
 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์การน าเสนองานวิจยั 

  1. อาจารย์ ดร.จิตติมา  ด ารงวัฒนะ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

  2. อาจารย์กมลวรรณ  ชนะกุล  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

  3. อาจารย์พจนา  มณฑีรรัตน์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 

ผู้ประสานงาน : อาจารย์เชาวฤทธิ์ โสภักดี  อาจารย์สาขาวิชาการพัฒนาสังคม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
 

ห้องประชุม 
ช่อราชพฤกษ์ อาคาร

อเนกคุณาคาร  
(อาคาร 23) ช้ัน 6 
(จ านวน 200 ท่ีนั่ง) 

13.00 - 15.30 น. กำรน ำเสนอบทควำมวิจัย Oral Presentation นักศึกษำระดับปริญญำตรี  

(ห้องที่ 3) (เวลาน าเสนอ 10 นาที ผู้น าเสนอเตรียม PowerPoint มาเอง) 
 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์การน าเสนองานวิจยั 

  1. ผศ.ดร.อภิรดี  วงศ์ศิริ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

  2. ผศ.ดร.วิศิษย์  ปิ่นทองวิชัยกุล  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

  3. อาจารย์กิติยวดี  สีดา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
 

ผู้ประสานงาน : อาจารย์สุจิตรา ยางนอก  อาจารย์สาขาวิชาการพัฒนาสังคม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
 

ห้องประชุมลักษณะงาม 
อาคารนวัตปัญญา 
(อาคาร 17) ช้ัน 2 
(จ านวน 50 ท่ีนั่ง) 

13.00 - 15.30 น. กำรน ำเสนอบทควำมวิจัย Oral Presentation นักศึกษำระดับปริญญำตรี  

(ห้องที่ 4) (เวลาน าเสนอ 10 นาที ผู้น าเสนอเตรียม PowerPoint มาเอง) 
 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์การน าเสนองานวิจยั 

  1. ผศ.ดร.ธนพฤกษ์  ชามะรัตน์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

  2. อาจารย์ชุติพงศ์  คงสันเทียะ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  

  3. อาจารย์ศรัณย์  ศิลาเณร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
 

ผู้ประสานงาน : อาจารย์ ดร.คคนางค์ ช่อชู  อาจารย์สาขาวิชาการพัฒนาสังคม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
 

ห้องประชุมพุดน้ าบุษย์
อาคาร 22 ช้ัน 2 

(จ านวน 150 ท่ีนั่ง) 
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เวลำ กิจกรรม สถำนที่ 

13.00 - 15.30 น. กำรน ำเสนอบทควำมวิจัย Oral Presentation นักศึกษำระดับปริญญำตรี  

(ห้องที่ 5) (เวลาน าเสนอ 10 นาที ผู้น าเสนอเตรียม PowerPoint มาเอง) 
 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์การน าเสนองานวิจยั 

  1. อาจารย์ ดร.ภีมกร  โดมมงคล  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

  2. อาจารย์ ดร.กฤต  เกษตรวัฒนผล  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

  3. อาจารย์กิติมา  ขุนทอง  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 

ผู้ประสานงาน : อาจารย์ ดร.จริยาภรณ์ ปิตาทะสังข์  อาจารย์สาขาวิชาการ

พัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
 

ห้องประชุมมนุษย์สังคม
วัฒนา (อาคาร 25 ช้ัน2) 
คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์  
(จ านวน 150 ท่ีนั่ง) 

13.00 - 15.30 น. กำรน ำเสนอบทควำมวิจัย Oral Presentation นักศึกษำระดับปริญญำตรี  

(ห้องที่ 6) (เวลาน าเสนอ 10 นาที ผู้น าเสนอเตรียม PowerPoint มาเอง) 
 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์การน าเสนองานวิจยั 

  1. ผศ.ดร.ณรงค์  เจนใจ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

  2. ผศ.ดร.ตรียากานต์  พรมค า  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

  3. อาจารย์นิตยา  เคหะบาล  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
 

ผู้ประสานงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟ้าประทาน เติมขุนทด  อาจารย์

สาขาวิชาการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

 

ห้องประชุม 
สหวิทยาการจัดการ  
อาคาร 24 ช้ัน 2  

(จ านวน 200 ท่ีนั่ง) 

13.00 - 15.30 น. กำรน ำเสนอบทควำมวิจัย Poster Presentation นักศึกษำระดับปริญญำ

ตรี ระดับบัณฑิตศึกษำ อำจำรย์ และนักวิชำกำร (ห้องที่ 7)   

(ขนาดโปสเตอร์ ขนาด 80*120 ซม ผู้น าเสนอเตรียมโปสเตอร์มาเอง) 
 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์การน าเสนองานวิจยัแบบโปสเตอร์ 

  1. ผศ.ดร.กรชนก  สนิทวงค์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  

  2. ผศ.ดร.จิรัชยา  เจียวก๊ก  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ปัตตานี)  

  3. ผศ.ดร.นฤมล  อนุสนธิ์พัฒน ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

  4. ผศ.ดร.สุธี  โกสิทธิ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

  5. ผศ.ณัฏฐาพงศ์  อภิโชติเดชาสกุล  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  

หอประชุม 
วิชชาอัตศาสตร์ 

(จ านวน 1,500 ท่ีนั่ง) 
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เวลำ กิจกรรม สถำนที่ 

  6. อาจารย์ ดร.ราชรถ  ปัญญาบุญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  

  7. อาจารย์ ดร.จันทร์จิรา  นันตา  มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ  

  8. อาจารย์พรพิมล  เตียมวัง  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  

  9. อาจารย์นนทชา  ชัยทวิชธานันท์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

  10. อาจารย์ดวงพร  เพิ่มสุวรรณ  มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ  

  11. อาจารย์ ดร.ชยุต  อินทร์พรหม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  

  12. อาจารย์ ดร.สุจิรา  วิจิตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  

  13. อาจารย์ ดร.นฤภร  ไชยสุขทักษิณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 

ผู้ประสานงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญนภา วงศ์ไพศาลสิริกุล 

                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีนวล มั่นนรดิษฐ์ 

                    อาจารย์ ดร.คคนางค์ ช่อชู   

                   อาจารย์สาขาวิชาการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
 

15.30 - 18.00 น. นิสิตนักศึกษาแต่ละสถาบันเตรียมความพร้อมการแสดงแลกเปล่ียนวัฒนธรรม

ของนิสิตนักศึกษาพัฒนาชุมชนและสังคม 

 

18.00 - 22.00 น. พิธีปิดกำรประชุมวิชำกำรกำรพัฒนำชุมชน ท้องถ่ินและสังคมระดับชำติ   

คร้ังที่ 21 

-  การแสดงแลกเปล่ียนวัฒนธรรมของนิสิตนักศึกษาพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและ

สังคม(มหาวิทยาลัยละ 10 นาที)  

-  พิธีมอบรางวัลการประกวดแข่งขันทักษะระดับดีเด่น  CSD Young talk 

แผนท่ีความคิด  และคลิปส้ัน  

 -  การรับมอบธงเจ้าภาพการประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและ

สังคม ระดับชาติ (CSD สัมพันธ์) ครั้งท่ี 22   

-  รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน (โต๊ะจีน) 

-  ชมการแสดงดนตรี 

BRU DOME 
 
 
 
 
 

 

**มหำวิทยำลัยที่เข้ำ

ร่วมกำรแสดง

แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

ของนิสิตนักศึกษำโปรด

แจ้งควำมประสงค์และ

ชื่อชุดกำรแสดงผ่ำน 

QR Code 
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วันเสำรท่ี์ 4 กุมภำพันธ์ 2566 (แต่งกำยชุดสุภำพ) 
 

เวลำ กิจกรรม สถำนที่ 

08.00 - 12.00 น. กำรศึกษำชุมชนและวิถีวัฒนธรรมท้องถ่ิน (ตามความสนใขและสมัครใจ) 
 

กลุ่มที่ 1 กำรท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

      ณ บ้ำนห้วยหวำยพัฒนำ ต.โคกสะอำด อ.ล ำปลำยมำศ จ.บุรีรัมย์ 

      และ บ้ำนสวนฟรุ๊ตกำร์เด้นส์ ต.เมืองแฝก อ.ล ำปลำยมำศ จ.บุรีรัมย์ 

      บรรยายโดย รองศาสตราจารย์อุทิศ ทาหอม และคณะ 
 

กลุ่มที่ 2 กำรท่องเที่ยวภูเขำไฟและอำรยธรรมขอม 
      ณ บ้ำนโคกเมือง ต.จรเข้มำก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 
      ปรำสำทเมืองต่ ำ บ้ำนโคกเมือง ต.จรเข้มำก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 
      อุทยำนประวัติศำสตร์พนมรุ้ง ต.ตำเป๊ก อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ 
      และ บ้ำนเจริญสุข ต.เจริญสุข อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ 
      บรรยายโดย  1) อาจารย์ ดร.คคนางค์ ช่อชู และคณะ 

                      2) อาจารย์ ดร.จริยาภรณ์ ปิตาทะสังข์ และคณะ 
 

กลุ่มที่ 3 กำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
      ณ บ้ำนสนวนนอก ต.สวน อ.ห้วยรำช จ.บรีุรัมย์ 
      ฐำนกำรเรียนรู้ไหม ฐำนสำวไหม ฐำนพอกย้อม ฐำนทอผ้ำ  
      ฐำนปลูกหม่อน ฐำนจักสำน ฐำนบ้ำนนก ฐำนบ้ำนกระด่ิง  
      ฐำนเกษตรพอเพยีง 
      บรรยายโดย อาจารย์สุจิตรา ยางนอก และคณะ 
 

กลุ่มที่ 4 กำรท่องเชิงกีฬำ 
      ณ สนำมกีฬำข้ำงอำรีน่ำ และวนอุทยำนภเูขำไฟกระโดง 
      ฐำนเกษตรพอเพยีง 
      บรรยายโดย อาจารย์ธิดารัตน์ คีมกระโทก และคณะ 

บ้านห้วยหวายพัฒนา  

บ้านสวนฟรุ๊ตการ์เด้นส์  

 

 

 

 

 

บ้านโคกเมือง  
ปราสาทเมืองต่ า  
อุทยานประวัติศาสตร์
พนมรุ้ง 
บ้านเจริญสุข  
 
 
 
บ้านสนวนนอก 
 
 
 
 
 
สนามกีฬาข้างอารีน่า 
วนอุทยานภูเขาไฟ
กระโดง 

12.00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ  

 
หมำยเหตุ ก าหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 
 


