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2. ประวัติการศึกษา (เรียงจากลําดับวุฒิการศึกษาสูงสุด)
ระดับ

การศึกษา
วุฒิ สาขา สถาบัน ประเทศ ปท่ีจบ

ปริญญาเอก ค.ด. พัฒนศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไทย 2555
ปริญญาโท ศศ.ม. การบริหารการพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ไทย 2561
ปริญญาโท ค.ม. นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไทย 2548
ปริญญาโท กศ.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ไทย 2546
ปริญญาตรี บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไทย 2542

3. สาขาวิชาที่เช่ียวชาญ/ความเช่ียวชาญเฉพาะทาง
การบริหารการพัฒนาสังคม, การศึกษาเพ่ือการพัฒนา

4. ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ (ในประเทศ/ตางประเทศ)
4.1 ผลงานวิจัย

ประจวบ ทองศรี และ อรรธิกา พังงา. 2561. การศึกษาวิถีชีวิตกลุมประมงพื้นบานบริเวณพื้นท่ีชายฝงทะเลใน
จังหวัดระยอง. กรุงเทพฯ : บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส จํากัด (มหาชน) และบริษัท มารีน แอนด โคสต
เอสดีจี จํากัด.

ประจวบ ทองศรี. 2561. ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการอยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมของชาวไทยพุทธและ
ชาวไทยมุสลิม กรณีศึกษา:ชุมชนแหลมนก ตําบลบานา อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี. กรุงเทพฯ :
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร.



ประจวบ ทองศรี. 2559. แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรูของชุมชนเพื่อสรางเสริมจิตสํานึกการมีสวนรวม
กรณีศึกษาบานบานาและบานบาราโหม อําเภอเมืองปตตานี จังหวัดปตตานี. ปตตานี : มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร.

ประจวบ ทองศรี. 2559. แนวทางการสงเสริมการมีสวนรวมของผูนําศาสนาเพื่อเสริมสรางสันติสุขในพื้นท่ี
สามจังหวัดชายแดนใต. ปตตานี : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร.

ประจวบ ทองศรี. 2559. ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการอยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมของชาวไทยพุทธและชาว
ไทยมุสลิมในอําเภอเมือง จังหวัดปตตานี. ปตตานี : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร.

วันพิชิต ศรีสุข, ประจวบ ทองศรี และคณะ. 2559. การสังเคราะหองคความรูดานการบริหารสังคมพหุ
วัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต. ปตตานี : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. (ทุนวิจัยสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ประจําปงบประมาณ 2558).

ประจวบ ทองศรี. 2559. ปจจัยท่ีสงผลตอกระบวนการเรียนรูของชุมชนเพื่อสรางเสริมจิตสํานึกการมีสวนรวม
กรณีศึกษา บานบานนาและบานบาราโหม อําเภอเมืองปตตานี จังหวัดปตตานี . ปตตานี :
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร.

ประจวบ ทองศรี. 2556. ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี : คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. (ทุนวิจัยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี).

ประจวบ ทองศรี. 2555. แนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวในการสงเสริมการศึกษา
เพื่ อพั ฒ น าป ระ เท ศ “ANALYSIS OF KING RAMA VII’S THOUGHTS ON THE PROMOTION OF
EDUCATION FOR NATIONAL DEVELOPMENT”. วิทยานิพนธ ครุศาสตรดุษฎี บัณฑิต : บัณ ฑิต
วิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. (ทุนวิจัย 90 ป จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย).

อํานาจ ธีระวนิช, ประจวบ ทองศรี และคณะ. 2549. การขับเคลื่อนแผนกลยุทธสูการปฏิบัติสําหรับสหกรณ
ตนแบบ. กรุงเทพฯ : กรมสงเสริมสหกรณและสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).

อํานาจ ธีระวนิช, ประจวบ ทองศรี และคณะ. 2549. การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นท่ีจังหวัดชลบุรี.
กรุงเทพฯ : กรมสงเสริมสหกรณและธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร.

จิตโสภิณ มีระเกตุ และ ประจวบ ทองศรี. 2549. การใชเวลาและความคิดเห็นของเด็กและเยาวชนในพื้นท่ี
ประสบภัยซึนามิ กรณีศึกษาจังหวัดระนอง. กรุงเทพฯ : มูลนิธิ Save the Children UK.

พรเทพ พัฒนานุรักษ, ประจวบ ทองศรี และคณะ. 2549. การศึกษาและจัดทําฐานขอมูลเบ้ืองตนกอน
การศึกษาความเหมาะสมโครงการทอสงกาซธรรมชาติเสนท่ี 4 พื้นท่ีฝงตะวันออกและบริเวณท่ีตั้ง
LNG Terminal. กรุงเทพฯ : บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

พรเทพ พัฒนานุรักษ, ประจวบ ทองศรี และคณะ. 2549. การศึกษาและจัดทําฐานขอมูลเบ้ืองตนกอน
การศึกษาความเหมาะสมโครงการทอบนบก ระยอง-บางปะกง-วังนอย และ Compressors.
กรุงเทพฯ : บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)



ประจวบ ทองศรี. 2548. การประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาธุรกิจระหวางประเทศ คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หลักสูตรใหม พ.ศ. 2543 “An Evaluation of
Bachelor Program in Business Administration ( International Business) of Faculty of
Management Sciences,  Kasetsart University”. ชลบุรี : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.

ประจวบ ทองศรี. 2546. ปจจัยสภาพแวดลอมทางการเรียนท่ีมีอิทธิพลตอแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา “Learning Environment Factor
Affection Achievement Motivation of Students at Sriracha Campus of Kasetsart
University”. ชลบุรี : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.

4.2 บทความวิจัยท่ีตีพิมพในวารสาร
ซัมรอฮ ดอเลาะ และ ประจวบ ทองศรี. 2561. การประเมินศักยภาพการทองเท่ียวเชิงเกษตรของชุมชน

ตันหยงเปาว ตําบลทากําชํา อําเภอหนองจิก จังหวัดปตตานี. วารสารมนุษยศาสตรสังคมศาสตร,
มหาวิทยาลัยขอนแกน, ปท่ี 37 ฉบับท่ี 1 มกราคม – เมษายน 2563.

สุราณี สาแล และ ประจวบ ทองศรี. 2561. การวิเคราะหกระบวนการบริหารจัดการของกลุมศูนยการเรียนรู
การแปรรูปผลิตภัณฑจากเปลือกมะพราว กรณีศึกษา: บานทาดาน ตําบลดอนรัก อําเภอหนองจิก
จังหวัดปตตานี. วารสารมนุษยศาสตรสังคมศาสตร, มหาวิทยาลัยขอนแกน, ปท่ี 36 ฉบับท่ี 3 กันยายน
– ตุลาคม 2562.

กอมารูดิง โซะนิยาดะ และ ประจวบ ทองศรี. 2561. การพัฒนากิจกรรมนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต. วารสารศึกษาศาสตร, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขต
ปตตาน,ี ปท่ี 30 ฉบับท่ี 3 กันยายน – ธันวาคม 2562.

ประจวบ ทองศรี. 2556. ANALYSIS OF KING RAMA VII’S THOUGHTS ON THE PROMOTION OF
EDUCATION FOR NATIONAL DEVELOPMENT. วารสารวิชาการ มจร สังคมศาสตรปริทัศน ,
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ปท่ี 9 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2556.

4.3 ผลงานท่ีนําเสนอในท่ีประชุมวิชาการ
รุวัยดา อาหมัด และ ประจวบ ทองศรี. 2561. การจัดการทองเท่ียวโดยชุมชนอาวปากบารา อําเภอละงู

จังหวัดสตูล. ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 4 ประจําป 2561 เรื่อง “การบูรณาการ
สหวิทยาการกับอิสลามานุวัตรสูการสรางสันติภาพและสังคมคุณธรรมอยางยั่ งยืน” จัดโดย
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี . ในวันอังคารท่ี 18 ธันวาคม 2561 ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี. หนา 1105-1116.

ซัมรอฮ ดอเลาะ และ ประจวบ ทองศรี. 2561. การศึกษาศักยภาพการทองเท่ียวเชิงเกษตรของชุมชน
ตันหยงเปาว ตําบลทากําชํา อําเภอหนองจิก จังหวัดปตตานี. ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งท่ี 4 ประจําป 2561 เรื่อง “การบูรณาการสหวิทยาการกับอิสลามานุวัตรสูการสรางสันติภาพและ
สังคมคุณธรรมอยางยั่งยืน” จัดโดยมหาวิทยาลัยฟาฏอนี. ในวันอังคาร ท่ี 18 ธันวาคม 2561 ณ อาคาร
เรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี. หนา 1117-1128.



มีสกิน ปุนยัง และ ประจวบ ทองศรี. 2561. การศึกษาสภาพการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาการ
ทองเท่ียวตําบลปูยู อําเภอเมือง จังหวัดสตูล. ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 4 ประจําป
2561 เรื่อง “การบูรณาการสหวิทยาการกับอิสลามานุวัตรสูการสรางสันติภาพและสังคมคุณธรรมอยาง
ยั่งยืน” จัดโดยมหาวิทยาลัยฟาฏอนี. ในวันอังคาร ท่ี 18 ธันวาคม 2561 ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระ
เกียรติ มหาวิทยาลัยฟาฏอน.ี หนา 1152-1160.

พระบุญมา แหมทอง และ ประจวบ ทองศรี. 2561. ความคิดเห็นของนักเรียนโรงเรียนวรนารีเฉลิมจังหวัด
สงขลาตอบทบาทของพระสงฆ ในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม. ในงานการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งท่ี 4 ประจําป 2561 เรื่อง “การบูรณาการสหวิทยาการกับอิสลามานุวัตรสูการสราง
สันติภาพและสังคมคุณธรรมอยางยั่งยืน” จัดโดยมหาวิทยาลัยฟาฏอนี. ในวันอังคาร ท่ี 18 ธันวาคม
2561 ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี. หนา 867-878.

อับดุลการิม สาและ และ ประจวบ ทองศรี. 2561. ปจจัยท่ีเอ้ือตอการอยูรวมกันอยางปกติสุขระหวาง
ชาวไทยพุทธและชาวมุสลิมในพื้นท่ีชุมชนแหลมนก ตําบลบานา อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี. ใน
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 7 ประจําป 2561 เรื่อง การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือขับเคลื่อน
ประเทศ สูความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืนในยุค Thailand 4.0. วันพฤหัสบดีท่ี 14 มิถุนายน 2561 ณ
อาคารเฉลิม พระเกียรติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร. หนา 524-532.

อาหาหมัดอับดุลห หะยีมะ และ ประจวบ ทองศรี. 2561. การศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงานของ
สํานักงาน คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต. ในการประชุม
วิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 7 ประจําป 2561 เรื่อง การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือขับเคลื่อนประเทศสูความ
ม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืนในยุค Thailand 4.0. วันพฤหัสบดีท่ี 14 มิถุนายน 2561 ณ อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร. หนา 510-523.

นูรีสา สารี และ ประจวบ ทองศรี. 2561. การจัดการทรัพยากรชายฝงโดยชุมชน ตําบลปากน้ํา อําเภอละงู
จังหวัดสตูล. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 7 ประจําป 2561 เรื่อง การวิจัยและนวัตกรรม
เพ่ือขับเคลื่อนประเทศสูความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืนในยุค Thailand 4.0. วันพฤหัสบดีท่ี 14 มิถุนายน
2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร. หนา 498-509.

อาทิตย ทรัพยสุนทรกุล และ ประจวบ ทองศรี. 2561. สภาพและปญหาการดําเนินงานพันธกิจเพื่อสังคมของ
คริสตชน จังหวัดปตตานี. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 7 ประจําป 2561 เรื่อง การวิจัยและ
นวัตกรรม เพ่ือขับเคลื่อนประเทศสูความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืนในยุค Thailand 4.0. วันพฤหัสบดีท่ี
14 มิถุนายน 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร. หนา 377-388

รุวัยดา อาหมัน และ ประจวบ ทองศรี. 2561. กระบวนการจัดการทองเท่ียวโดยชุมชนอาวปากบารา
อําเภอละงู จังหวัดสตูล. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 7 ประจําป 2561 เรื่อง การวิจัยและ
นวัตกรรมเพ่ือขับเคลื่อนประเทศสูความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืนในยุค Thailand 4.0. วันพฤหัสบดีท่ี
14 มิถุนายน 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร. หนา 488-497.



นูรีศัณย อูเซ็ง และ ประจวบ ทองศรี. 2561. การวิเคราะหสภาพปญหาศักยภาพการปฏิบัติงานของบัณฑิต
อาสาพัฒนามาตุภู มิในจังหวัดชายแดนภาคใต . ในการประชุมวิชาการระดับชาติ  ครั้งท่ี  7
ประจําป 2561 เรื่อง การวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือขับเคลื่อนประเทศสูความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน
ในยุค Thailand 4.0. วันพฤหัสบดี ท่ี 14 มิถุนายน 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร. หนา 389-396.

เจะรอบียะห มะหนิ และ ประจวบ ทองศรี. 2561. การศึกษาสภาพและปญหาของการแกไขปญหายาเสพติด
ในเยาวชนของศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดปตตานี. ในการประชุม
วิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งท่ี 28 ประจําป 2561 ภายใตหัวขอ : งานวิจัยและนวัตกรรม
เพ่ือสังคมท่ีม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน (Research and Innovation for Social Stability, Prosperity
and Sustainability). วัน ท่ี  8 -9 พฤษภาคม 2561 ณ  โรงแรมบี พี  ส มิหลา บี ช  อําเภอเมือง
จังหวัดสงขลา. หนา 368-390.

กอมารูดิ ง โซะนิยาดะ และ ประจวบ ทองศรี . 2560. สภาพปญหาการจัดกิจกรรมนักศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในสาม จังหวัดชายแดนภาคใต. ในการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งท่ี 6
ประจําป 2560 เรื่อง “สรางสรรคงานวิจัยเพ่ือขับเคลื่อนประเทศสูความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืนในยุค
THAILAND 4.0”.วันท่ี 18 ตุลาคม 2560 ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี.
หนา 214-230.

วิรุณ จันทรทอง และ ประจวบ ทองศรี. 2560. การมีสวนรวมของพุทธบริษัทในการอนุรักษพุทธศิลป
กรณีศึกษาวัดชลธาราสิงเห จังหวัดนราธิวาส. ในการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งท่ี 6 ประจําป
2560 เรื่อง “สรางสรรคงานวิจัยเพ่ือขับเคลื่อนประเทศสูความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืนในยุค THAILAND
4.0”. วันท่ี 18 ตุลาคม 2560 ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี. หนา 671-
683.

เจรียง มณีเนียม และ ประจวบ ทองศรี. 2560. บทบาทของพระสงฆกับการพัฒนาชุมชนใน อําเภอยะหริ่ง
จังหวัด ปตตานี. ในการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งท่ี 6 ประจําป 2560 เรื่อง “สรางสรรคงานวิจัย
เพ่ือขับเคลื่อนประเทศสูความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืนในยุค THAILAND 4.0”. วันท่ี 18 ตุลาคม 2560
ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี. หนา 745-754.

อิสมาอีล ราโอ และ ประจวบ ทองศรี. 2560. The Process of Halqah to develop Laymen Morals
and Ethics in Masjid Darulmuhajireen Community, Talad Muangmai, Muang
District, Yala Province. ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งท่ี 4 อิสลามศึกษานานาชาติ
( International Islamic Studies Conferences, IISC) “อิ ส ล าม กั บ สั น ติ ภ าพ ” . วั น ท่ี 24-26
กรกฎาคม 2560 ณ วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี. หนา 1-15.

กิตติพร นพจนสุภาพ และ ประจวบ ทองศรี. 2559. แนวทางการมีสวนรวมของนักเรียนและบุคลากรใน
การจัดการขยะมูลฝอยในโรงเรียนบานรูสะมิแล อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี. ในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ (STCCON 2016) หัวขอ “นวัตกรรมการศึกษาเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน”
ครั้ ง ท่ี 2 (The 2 nd National Conference 2016 on Innovative Education for Sustainable
Development). วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2559. ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม. หนา 596-606.



ฆอดียะ หมุดตะเหล็บ และ ประจวบ ทองศรี. 2559. การบริหารองคกรเพื่อการพัฒนาสังคม ของมูลนิธิศรัทธา
เพื่อการศึกษาและเด็กกําพรา. ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (STCCON 2016)
หัวขอ “นวัตกรรมการศึกษาเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน”ครั้งท่ี 2 (The 2nd National Conference
2016 on Innovative Education for Sustainable Development). วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2559.
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม. หนา 615-621.

ประจวบ ทองศรี. 2559. ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการอยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมของชาวไทยพุทธและชาว
ไทยมุสลิมใน อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี. ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (STCCON
2016) หัวขอ “นวัตกรรมการศึกษาเพ่ือการพัฒนาอยางยั่ งยืน”ครั้ ง ท่ี 2 (The 2nd National
Conference 2 0 1 6 on Innovative Education for Sustainable Development). วั น ท่ี
11 พฤศจิกายน 2559. ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม. หนา 607-614.

รุสนี ปาเซเลาะ และ ประจวบ ทองศรี. 2559. Peacebuilding guidelines by religious leader with
peaceful means in southern border provinces. ใน ก า ร ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร ร ะ ดั บ ช า ติ
ศึกษาศาสตรวิจัย ครั้ งท่ี  3. ระหวางวัน ท่ี  28-29 กรกฎาคม 2559. ณ โรงแรมหรรษา เจบี
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา : คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. หนา 1318-1328.

ประจวบ ทองศรี. 2559. แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรูของชุมชนเพื่อสรางเสริมจิตสํานึกการมีสวนรวม
กรณีศึกษาบานบานาและบานบาราโหม อําเภอเมืองปตตานี จังหวัดปตตานี. ในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ศึกษาศาสตรวิจัย ครั้งท่ี 3. ระหวางวันท่ี 28-29 กรกฎาคม 2559. ณ โรงแรมหรรษา เจบี
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา : คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. หนา 455-466.

ประจวบ ทองศรี. 2559. แนวทางการสงเสริมการมีสวนรวมของผูนําศาสนาเพื่อเสริมสรางสันติสุขในพื้นท่ี
สามจังหวัด ชายแดนใต. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ การบริหารการพัฒนาทางสังคมและ
ยุทธศาสตรการบริหาร ประจําป 2559. วันท่ี 9 กรกฎาคม 2559. ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
กรุงเทพฯ. หนา 1-17.

ประจวบ ทองศรี. 2559. ปจจัยท่ีสงผลตอกระบวนการเรียนรูของชุมชนเพื่อสรางเสริมจิตสํานึกการมีสวนรวม
กรณีศึกษาบานบานาและบานบาราโหม อําเภอเมืองปตตานี จังหวัดปตตานี. ในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ SMARTS ครั้งท่ี 6 (อัตลักษณแหงเอเชีย). วันท่ี 17 มิถุนายน 2559. ณ คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา. หนา 653-663.

4.4 บทความทางวิชาการ
-

4.5 Reviewed Articles
-

4.6 ประเภทหนังสือและตํารา
ประจวบ ทองศรี. 2556. หลักสูตรและการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน. เพชรบุรี : ศรีอักษร. 443 หนา, พิมพครั้งท่ี 1,

เลข ISBN 978-974-7168-51-8



4.7 เอกสารคําสอน/เอกสารประกอบการสอน
1. ประจวบ ทองศรี .การศึกษากับการพัฒนาสังคม.

4.8 เอกสารประกอบการบรรยาย/ประชุม/อบรม/สัมมนา
-

4.9 CAI/Virtual Classroom
-

4.10 ผลงานวิชาการประเภทอ่ืนๆ
-


