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ประวัติบคุลากร 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตาน ี
 

1. ประวัติสวนตวั  
ชื่อ-นามสกุล (ไทย-องักฤษ):  นาย ประจวบ ทองศรี 
    MR. PRACHUAB TONGSRI 
ปจจุบันดํารงตําแหนง:  อาจารย 
ระดับ:      - 
ตําแหนงบริหาร:  - 
สังกัด/ภาควิชา:   ภาควิชาสังคมศาสตร 
คณะ/หนวยงาน:    คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร วิทยาเขตปตตานี 
E-mail:    prachuab.t@psu.ac.th 

 

2. ประวัติการศึกษา (เรียงจากลําดับวุฒิการศกึษาสูงสุด) 
 

ระดับ
การศึกษา 

วุฒิ สาขา สถาบัน ประเทศ ปท่ีจบ 

ปริญญาเอก ค.ด. พัฒนศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ไทย 2555 
ปริญญาโท ศศ.ม. การบริหารการพัฒนาสังคม 

(การบริหารองคการสังคม) 
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. สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ/ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง  
 การบริหารการพัฒนาสังคม, การศึกษาเพื่อการพัฒนา 
 

4. ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ (ในประเทศ/ตางประเทศ) 

4.1 ผลงานวิจัย 

ประจวบ ทองศรี. 2563. แนวทางการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขต
ปตตานี. ปตตานี : มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร.  

ประจวบ ทองศร ีและ อรรธิกา พังงา. 2561. การศึกษาวิถีชีวิตกลุมประมงพื้นบานบริเวณพื้นที่ชายฝงทะเลใน
จังหวัดระยอง. กรุงเทพฯ : บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส จํากัด (มหาชน) และบริษัท มารีน แอนด โคสต 
เอสดีจี จํากัด.       
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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. แนวทางการสงเสริมการมีสวนรวมของผูนําศาสนาเพื่อเสริมสรางสันติสุขในพื้นที ่   
สามจังหวัดชายแดนใต. ปตตานี : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร.  

ประจวบ ทองศรี. 2559. ปจจัยที่มีอทิธิพลตอการอยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมของชาวไทยพุทธและชาว
ไทยมุสลิมในอาํเภอเมือง จังหวัดปตตานี. ปตตานี : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. 

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

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

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

ประจวบ ทองศร.ี 2555. แนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวในการสงเสริมการศึกษา 
เพื่ อ พั ฒ น าป ระ เท ศ  “ANALYSIS OF KING RAMA VII’S THOUGHTS ON THE PROMOTION OF 

EDUCATION FOR NATIONAL DEVELOPMENT”. วิทยานิพนธ ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต : บัณฑิต
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. การใชเวลาและความคิดเห็นของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ 
ประสบภัยซึนามิ กรณีศึกษาจังหวัดระนอง. กรุงเทพฯ : มูลนิธิ  Save the Children UK. 

พรเทพ พัฒนานุรักษ, ประจวบ ทองศรี และคณะ. 2549. การศึกษาและจัดทําฐานขอมูลเบื้องตนกอน
การศึกษาความเหมาะสมโครงการทอสงกาซธรรมชาติเสนที่ 4 พื้นท่ีฝงตะวันออกและบริเวณที่ตั้ง 
LNG Terminal. กรุงเทพฯ : บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
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พรเทพ พัฒนานุรักษ, ประจวบ ทองศรี และคณะ. 2549. การศึกษาและจัดทําฐานขอมูลเบื้องตนกอน
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”. ชลบุร ี: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

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

 

4.2 บทความวิจัยที่ตีพมิพในวารสารระดับชาติและนานาชาติ  

ซัมรอฮ ดอเลาะ และ ประจวบ ทองศรี. 2563. การประเมินศักยภาพการทองเท่ียวเชิงเกษตรของชุมชนตันหยงเปาว 
ตํ าบลท ากํ าชํ า อํ าเภอหนองจิ ก จั งหวัดป ตตานี . วารสารมนุ ษยศาสตรและสั งคมศาสตร , 
มหาวิทยาลัยขอนแกน, ปที่ 37 ฉบับท่ี 1 มกราคม – เมษายน 2563. หนา 80-111.  

สุราณี สาแล  และ ประจวบ ทองศรี. 2562. การวิเคราะหกระบวนการบริหารจัดการของกลุมศูนยการเรียนรู   
การแปรรูปผลิตภัณฑจากเปลือกมะพราว กรณีศึกษา: บานทาดาน ตําบลดอนรัก อําเภอหนองจิก 
จังหวัดปตตานี. วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร, มหาวิทยาลัยขอนแกน, ปที่ 36 ฉบับที่ 3 
กันยายน – ธันวาคม 2562. หนา 39-54. 

กอมารูดิง โซะนิยาดะ และ ประจวบ ทองศรี. 2562. การพัฒนากิจกรรมนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน  ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต. วารสารศึกษาศาสตร, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขต
ปตตาน,ี ปที่ 30 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2562. หนา 116-134. 

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

 

4.3 ผลงานที่นําเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาต ิ  

อับดุลเลาะ ดาแลเบาะ และ ประจวบ ทองศรี. 2562. แนวทางการพัฒนาศักยภาพผูนํานักศึกษาในการสงเสริม
กิจกรรมจิตสาธารณะมหาวิทยาลัยฟาฏอนี. ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 “เครือขาย
ศึกษาศาสตรอิสลามเพ่ือการพัฒนาระบบนิเวศทางการศึกษาสําหรับอุมมะฮฺในศตวรรษที่ 21” The 1st 
National Conference on Islamic Education Network : Towards Ecosystem Development 
for Ummah in the 21 Century (INTER-UMMAH 2019) จัดโดยมหาวิทยาลัย ฟาฏอนี. ในวันจันทรที่ 
18 พฤศิกายน 2562 ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลยัฟาฏอนี. หนา 290-300. 
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ซูลกอลดี ดือลามะ และ ประจวบ ทองศรี. 2562. บทบาทคณะกรรมการมัสยิดกับการพัฒนาชุมชน กรณีศึกษา 
ตําบลซากอ อําเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส. ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่  1      
“เครือขายศึกษาศาสตรอิสลามเพ่ือการพัฒนาระบบนิเวศทางการศึกษาสําหรับอุมมะฮฺในศตวรรษที ่
21” The 1st National Conference on Islamic Education Network : Towards Ecosystem 
Development for Ummah in the 21 Century (INTER-UMMAH 2019) จัด โดยมหาวิทยาลัย 
ฟาฏอนี. ในวันจันทรที่ 18 พฤศิกายน 2562 ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลยัฟาฏอนี. 
หนา 776-804. 

อาอีเสาะ เจะแว และ ประจวบ ทองศรี. 2562. สถานการณศิลปะการแสดงกรือโตะตําบลแมดง อําเภอแวง 
จังหวัดนราธิวาส. ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 1 “เครือขายศึกษาศาสตรอิสลามเพ่ือการ
พัฒนาระบบนิเวศทางการศกึษาสําหรับอุมมะฮฺในศตวรรษที่ 21” The 1st National Conference on 
Islamic Education Network : Towards Ecosystem Development for Ummah in the 21 
Century (INTER-UMMAH 2019) จัดโดยมหาวิทยาลัย ฟาฏอนี. ในวันจันทรท่ี 18 พฤศิกายน 2562 
ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลยัฟาฏอนี. หนา 970-977. 

รุวัยดา อาหมัด และ ประจวบ ทองศรี. 2561. การจัดการทองเท่ียวโดยชุมชนอาวปากบารา อําเภอละงู     
จังหวัดสตูล. ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจําป 2561 เรื่อง “การบูรณาการ     
สหวิทยาการกับอิสลามานุวัตรสูการสรางสันติภาพและสังคมคุณธรรมอยางยั่ งยืน” จัดโดย
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี . ในวันอังคารที่  18 ธันวาคม 2561 ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี. หนา 1105-1116. 

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

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

พระบุญมา แหมทอง และ ประจวบ ทองศรี. 2561. ความคิดเห็นของนักเรียนโรงเรียนวรนารีเฉลิมจังหวัด
สงขลาตอบทบาทของพระสงฆ ในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม. ในงานการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจําป 2561 เรื่อง “การบูรณาการสหวิทยาการกับอิสลามานุวัตรสูการสราง
สันติภาพและสังคมคุณธรรมอยางยั่งยืน” จัดโดยมหาวิทยาลัยฟาฏอนี. ในวันอังคาร ที่ 18 ธันวาคม 
2561 ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลยัฟาฏอนี. หนา 867-878. 
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อับดุลการิม สาและ และ ประจวบ ทองศรี. 2561. ปจจัยท่ีเอื้อตอการอยูรวมกันอยางปกติสุขระหวาง           
ชาวไทยพุทธและชาวมุสลิมในพื้นที่ชุมชนแหลมนก ตําบลบานา อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี. ใน
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจําป 2561 เรื่อง การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อน
ประเทศ      สูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในยุค Thailand 4.0. วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ 
อาคารเฉลิม พระเกียรติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร. หนา 524-532. 

อาหาหมัดอับดุลห หะยีมะ และ ประจวบ ทองศรี. 2561. การศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงานของ
สํานักงาน คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต. ในการประชุม
วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจําป 2561 เรื่อง การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือขับเคลื่อนประเทศสูความ
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในยุค Thailand 4.0. วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร. หนา 510-523. 

นูรีสา สารี และ ประจวบ ทองศรี. 2561. การจัดการทรัพยากรชายฝงโดยชุมชน ตําบลปากน้ํา อําเภอละงู 
จังหวัดสตูล. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจําป 2561 เรื่อง การวิจัยและนวัตกรรม
เพ่ือขับเคลื่อนประเทศสูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในยุค Thailand 4.0. วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 
2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร. หนา 498-509. 

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

รุวัยดา อาหมัน และ ประจวบ ทองศรี. 2561. กระบวนการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนอาวปากบารา    
อําเภอละงู จังหวัดสตูล. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจําป 2561 เรื่อง การวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนประเทศสูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในยุค Thailand 4.0. วันพฤหัสบดีที่  
14 มิถุนายน 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร. หนา 488-497. 

นูรีศัณย อูเซ็ง และ ประจวบ ทองศรี. 2561. การวิเคราะหสภาพปญหาศักยภาพการปฏิบัติงานของบัณฑิต
อาสาพัฒนามาตุภูมิ ในจังหวัดชายแดนภาคใต . ในการประชุมวิชาการระดับชาติ  ครั้งที่  7       
ประจําป 2561 เรื่อง การวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือขับเคลื่อนประเทศสูความมั่นคง ม่ังคั่ง และยั่งยืน     
ในยุค Thailand 4.0. วันพฤหัสบดี ที่ 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
เพ่ือสังคมที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน  (Research and Innovation for Social Stability, Prosperity 
and Sustainability). วันที่  8 -9  พฤษภาคม 2561 ณ  โรงแรมบีพี  สมิหลา บี ช  อําเภอเมือง        
จังหวัดสงขลา.  หนา 368-390. 
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กอมารูดิ ง โซะนิยาดะ และ ประจวบ ทองศรี . 2560. สภาพปญหาการจัดกิจกรรมนักศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในสาม จังหวัดชายแดนภาคใต. ในการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 6 
ประจําป 2560 เรื่อง “สรางสรรคงานวิจัยเพ่ือขับเคลื่อนประเทศสูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในยุค 
THAILAND 4.0”.วันที่ 18 ตุลาคม 2560 ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี. 
หนา 214-230. 

วิรุณ จันทรทอง และ ประจวบ ทองศรี. 2560. การมีสวนรวมของพุทธบริษัทในการอนุรักษพุทธศิลป 
กรณี ศึกษาวัดชลธาราสิงเห จังหวัดนราธิวาส. ในการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่  6         
ประจําป 2560 เรื่อง “สรางสรรคงานวิจัยเพ่ือขับเคลื่อนประเทศสูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในยุค 
THAILAND 4.0”. วันที่ 18 ตุลาคม 2560 ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี. 
หนา 671-683. 

เจรียง มณีเนียม และ ประจวบ ทองศรี. 2560. บทบาทของพระสงฆกับการพัฒนาชุมชนใน อําเภอยะหริ่ง 
จังหวัด ปตตานี. ในการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 6 ประจําป 2560 เรื่อง “สรางสรรคงานวิจัย
เพ่ือขับเคลื่อนประเทศสูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในยุค THAILAND 4.0”. วันที่ 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 ครั้งที่ 4 อิสลามศึกษานานาชาติ 
( International Islamic Studies Conferences, IISC) “อิ ส ล าม กั บ สั น ติ ภ าพ ” . วั น ที่  24-26 
กรกฎาคม 2560 ณ วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี. หนา 1-15. 

ณั ฐ ฐิ นั น ท  ช ว ย ส กุ ล  แล ะ  ป ระจวบ  ท อ งศ รี . 2560. ทั ศ น ค ติ แ ล ะค วาม พ ร อมข องนั กศึ กษ า
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานีตอการเขาสุตลาดแรงงานประชาคมอาเซยีน. ในการ
ประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรระดับชาติ ครั้งที่ 1 The 1 
National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences ภายใต หั วขอ : 
ภาษา สังคม และพหุวัฒนธรรม Language, Society, and Multi-cultures. วันที่ 7 เมษายน 2560. 
ณ คณะศิปศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ.  

นูรีสา สะรี และ ประจวบ ทองศรี. 2560. การศึกษาตามอัธยาศัยในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในชุมชนมุสลิม 
กรณีศึกษา : ชุมชนจะบังติกอ อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี. ในการประชุมทางวิชาการระดับปริญญา
ตรีด านมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรระดับชาติ  ครั้ งที่  1 The 1 National Undergraduate 
Conference on Humanities and Social Sciences ภายใตหัวขอ : ภาษา สังคม และพหุวัฒนธรรม 
Language, Society, and Multi-cultures. วันที่ 7 เมษายน 2560. ณ คณะศิปศาสตร มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ.  
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รุวัยดา อาหมัน และ ประจวบ ทองศรี. 2560. ความพรอมของนักศึกษาตอการเขาสูตลาดแรงงานประชาคม
อาเซียน กรณีศึกษา : คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตาน.ี ในการ
ประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรระดับชาติ ครั้งที่ 1 The 1 
National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences ภายใต หั วขอ : 
ภาษา สังคม และพหุวัฒนธรรม Language, Society, and Multi-cultures. วันที่ 7 เมษายน 2560. 
ณ คณะศิปศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ.  

ซูไรดา สะนิ และประจวบ ทองศรี. 2560. พฤติกรรมการบริโภคอาหารฟาสตฟูดของนักศึกษาสาขาวิชา
พัฒนาสังคมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี. ในการประชุมทางวิชาการระดับ
ปริญญาตรีดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรระดับชาติ ครั้งที่ 1 The 1 National Undergraduate 
Conference on Humanities and Social Sciences ภายใตหัวขอ : ภาษา สังคม และพหุวัฒนธรรม 
Language, Society, and Multi-cultures. วันที่ 7 เมษายน 2560. ณ คณะศิปศาสตร มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ.  

อารียา มามะ และ ประจวบ ทองศรี. 2560. แรงจูงใจในการทองเที่ยวในประเทศอาเซียนของนักศึกษาสาขา
พัฒนาสังคมชั้นปที่ 4 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี. ในการประชุมทางวิชาการระดับ
ปริญญาตรีดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรระดับชาติ ครั้งท่ี 1 The 1 National Undergraduate 
Conference on Humanities and Social Sciences. ภายใตหัวขอ : ภาษา สังคม และพหุวัฒนธรรม 
Language, Society, and Multi-cultures. วันที่  7 เมษายน 2560. ณ คณะศิปศาสตร มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ.  

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

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

ประจวบ ทองศรี. 2559. ปจจัยที่มีอทิธิพลตอการอยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมของชาวไทยพุทธและชาว
ไทยมุสลิมใน อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี. ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (STCCON 
2016) หั วขอ “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. 
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อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา : คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. หนา 1318-1328. 

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

ประจวบ ทองศรี. 2559. แนวทางการสงเสริมการมีสวนรวมของผูนําศาสนาเพื่อเสริมสรางสันติสุขในพื้นที่
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ยุทธศาสตรการบริหาร ประจําป 2559. วันที่ 9 กรกฎาคม 2559. ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
กรุงเทพฯ. หนา 1-17. 

ประจวบ ทองศรี. 2559. ปจจัยที่สงผลตอกระบวนการเรียนรูของชุมชนเพื่อสรางเสริมจิตสํานึกการมีสวนรวม 
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