คณะกรรมการอํานวยการ
รองศาสตราจารยมาลิณี จุโฑปะมา
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพัตรา รักการศิลป
อาจารย ดร.ณัฐพล แสนคํา

กองบรรณาธิการ
รองศาสตราจารย ดร.อัครพนท เนื้อไมหอม
รองศาสตราจารย ดร. เอกฉัท จารุเมธีชน
รองศาสตราจารย ดร.ประสาท เนืองเฉลิม
ผูชวยศาสตราจารย ดร.คําภีรภาพ อินทะนู
ผูชวยศาสตราจารยศุภกิจ ภูวงค
อาจารยเฉลิมเกียรติ เย็นเพชร

ลิขสิทธิ์ 2565
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย
439 ถ.จิระ อ.เมือง จ.บุรีรัมย 31000
โทรศัพท: 6644-611-221 ตอ 4001
แฟกซ: +6644-612-858
เว็บไซต: www.http://hs.bru.ac.th/

พิมพออนไลนครั้งแรก: เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2565
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย
439 ถ.จิระ อ.เมือง จ.บุรีรัมย 31000
โทรศัพท: 6644-611-221 ตอ 4001
แฟกซ: +6644-612-858
เว็บไซต: www.http//nac-husocii.bru.ac.th

ก

คณะกรรมการกองบรรณาธิการ (Editorial board) รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
รองศาสตราจารย ดร. เอกฉัท จารุเมธีชน

วิทยาลัยสงฆบุรีรัมย มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย ดร.ประสาท เนืองเฉลิม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รองประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย ดร.อัครพนท เนื้อไมหอม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย
กรรมการ
ผูชวยศาสตราจารยศุภกิจ ภูวงค
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย
กรรมการ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.คําภีรภาพ อินทะนู มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย
กรรมการและเลขานุการ
อาจารยเฉลิมเกียรติ เย็นเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

ข

คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิพิจารณากลั่นกรองคุณภาพบทความวิจัยและบทความวิชาการ
ระดับชาติ (National level) ภายนอกมหาวิทยาลัย (External reviewer)
รองศาสตราจารย ดร.ประสาท เนืองเฉลิม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รองศาสตราจารย ดร.รัตนะ ปญญาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
รองศาสตราจารย ดร.ทิวัตถ มณีโชติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รองศาสตราจารย ดร.สุพจน แสงเงิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รองศาสตราจารย ดร.โกวิทย พิมพวง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
รองศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ ฉิมทวม
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
รองศาสตราจารย ดร.ประยงค จันทรแดง มหาวิทยาลัยพะเยา
รองศาสตราจารย ดร.ประดิษฐ นารีรักษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เมธาวี ยุทธพงษธาดา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพศาล พากเพียร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิษฐา หรุนเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนิวัช แกวจํานงค มหาวิทยาลัยทักษิณ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สราวุธ ณ พัทลุง
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมบัติ เวชกามา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปฏิพันธ อุทยานุกูล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ผูชวยศาสตราจารย ดร. พุฑฒจักร สิทธิ
มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัครเดช มณีภาค
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐพัชร สายเสนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอมอร แสนภูวา
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัชราพร สุขทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พีรวัส อินทวี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร
ค

ผูชวยศาสตราจารย ดร.พุทธิวัฒน ถาวรสินศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิบปย ชยานุสาสนี จันทรดอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุชาติ บุษยชญานนท มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมปอง สุวรรณภูมา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
อาจารย ดร.สุริยนต หลาบหนองแสง
มหาวิทยาลัยนครพนม
อาจารย ดร.สิงหคํา รักปา
มหาวิทยาลัยพะเยา
อาจารย ดร.ณัฐวุฒิ สุขประสงค
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อาจารย ดร.สุทธินันท ศรีออน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อาจารย ดร.วิชัย
ลุนสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อาจารย ดร.ศุทธินี พลหาญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อาจารย ดร.สุทธิพงษ สุทธิลักษมุนีกุล
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อาจารย ดร.พายุ
นาวาคูระ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อาจารย ดร.นิคม
โยกัญญา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
อาจารย ดร.วิโรจน ทองปลิว
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิพิจารณากลั่นกรองคุณภาพบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
ระดับชาติ (National level) ภายในมหาวิทยาลัย (Internal reviewer)
รองศาสตราจารย ดร.สุนันท
เสนารัตน
รองศาสตราจารย ดร.กิ่งแกว
ปะติตังโข
รองศาสตราจารย ดร.บุณยเสนอ
ตรีวิเศษ
รองศาสตราจารย ดร.อัครพนท
เนื้อไมหอม
รองศาสตราจารย ดร.ปรีชา
ปาโนรัมย
รองศาสตราจารย ดร.สายใจ
ทันการ

ง

รองศาสตราจารยอุทิศ
ทาหอม
ผูชวยศาสตราจารย ดร.นวมินทร
ประชานันท
ผูชวยศาสตราจารย ดร.รุงฤดี
บุษยชญานนท
ผูชวยศาสตราจารย ดร.รพีพรรณ
พงษอินทรวงศ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฟาประทาน เติมขุนทด
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เบญจพร
วรรณูปถัมภ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.กุลกันยา
ศรีสุข
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีระชัย
ยศโสธร
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภธัช
ศรีวิพัฒน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สถาพร
วิชัยรัมย
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนวุฒิ
ตั้งสอนบุญ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธัญญรัตน พุฑฒิพงษชัยชาญ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พัชรี
ถุงแกว
ผูชวยศาสตราจารย ดร.คําภีรภาพ อินทะนู
ผูชวยศาสตราจารย ดร.รุงนภา
จะนันท
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐวัฒน
โฆษิตดิษยนันท
ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์
นามวิชา
ผูชวยศาสตราจารยจิรเดช
ประเสริฐศรี
ผูชวยศาสตราจารยนพดล
ธีระวงศภิญโญ
ผูชวยศาสตราจารยศุภกิจ ภูวงค
ผูชวยศาสตราจารยรุงนภา เมินดี
ผูชวยศาสตราจารยสันติภาพ ชารัมย
ผูชวยศาสตราจารยสิทธิศักดิ์ พงผือฮี
ผูชวยศาสตราจารยชลทิชาลินี แกนสนท
ผูชวยศาสตราจารยสมยงค โสมอินทร

จ

ผูชวยศาสตราจารยโสภณ
อาจารย ดร.พัชนี
อาจารย ดร.ศรีเพ็ญ
อาจารย ดร.สินทรัพย
อาจารย ดร.สินีนาฏ
อาจารย ดร.จริยาภรณ
อาจารย ดร.พนาสินธุ
อาจารย ดร.ธิติ
อาจารย ดร.สุธีกิติ์
อาจารย ดร.ภัทรพล
อาจารย ดร.ธนพัฒน
อาจารย ดร.วิษณุ
อาจารย ดร.ภัทรินธร
อาจารย ดร.สินีนาฏ
อาจารย ดร.ปองเอก
อาจารย ดร.จิรายุฑ

เพ็งลุน
กุลฑานันท
พลเดช
ยืนยาว
รามฤทธิ์
ปตาทะสังข
ศรีวิเศษ
ศรีใหญ
ฝอดสูงเนิน
ทศมาศ
จงมีสุข
ปญญายงค
บุญทวี
วัฒนสุข
เพ็งลุน
ประเสริฐศรี

ฉ

สาสนจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย
ในการดําเนินงานพัฒนาชุมชนทองถิ่นจําเปนจะตองมีกลุมคนที่เปนแกนนําในการทํางานรวมกับ
ชุมชนคือวิศวกรสังคม (Social Engineer) เพราะวิศวกรสังคมคือคนที่ใสใจเรื่องราวตาง ๆ ในสังคมและ
เขามามีสวนรวมในการสรางสังคมใหดีขึ้น ปจจุบันวิศวกรสังคมเริ่มเขามามีบทบาทสําคัญในการทํางาน
รวมกับชุมชนทองถิ่นมากขึ้น และงานวิศวกรทางสังคมก็มีความสัมพันธกับภารกิจของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมยซึ่งเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อทองถิ่น อนึ่ง ในป 2559 พระบามสมเด็จพระวชิรเกลา
เจาอยูหัวไดมอบหมายใหองคมนตรีแนะนํามหาวิทยาลัยราชภัฎทํางานใหเขาเปาในการยกระดับการศึกษา
และพัฒนาทองถิ่นในทองที่ตน โดยวิศวกรสังคมตองมีคุณลักษณะที่สําคัญ 4 ประการคือ 1) ทักษะการคิด
วิเคราะหงเหตุ-ผล เห็นปญหาเปนสิ่งทาทาย (นักคิด) 2) ทักษะในการสื่อสารองคความรูเพื่อการแกปญหา
(นักสื่อสาร) 3) ทักษะในการทํางานรวมกับผูอื่น ระดมสรรพกําลัง ทรัพยากรเพื่อการแกปญหา
(นักประสานงาน) และ 4) ทักษะการสรางนวัตกรรมเพื่อแกปญหาสังคม (นักสรางนวัตกรรม)
ในสวนของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยนั้น ทางมหาวิทยาลัยก็มีนโยบายที่ชัดเจนในการสงเสริมและ
สนับสนุนใหนักศึกษาไดทําหนาที่เปนวิศวกรสังคมเพื่อลงไปพื้นที่ทํางานพัฒนารวมดวยชวยกันกับชาวบาน
โดยกําหนดไมใหมีการจัดการเรียนการสอนในตอนบายของทุกวันศุกร ทั้งนี้เพื่อจะใหเปนวันที่คณาจารย
และนักศึกษามีเวลาลงพื้นที่เพื่อไปทํากิจกรรมกับชุมชนทองถิ่นไดอยางเต็มที่ นอกจากนั้น ยังได
มอบหมายใหคณะและสํานักตาง ๆ ดําเนินโครงการวิศวกรสังคมภายใตโครงการยุทธศาสตรราชภัฏ
เพื่อการพัฒนาทองถิ่นอีกดวย
ในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยขอขอบพระคุณองคปาฐก ผูทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ
ตัดสินการแขงทักษะทางวิชาการ ผูเชี่ยวชาญที่พิชญพิจารณบทความ (Peer reviewer) ผูทรงคุณวุฒิ
วิพากษบทความ (Commentator) นิสิตนักศึกษา และผูเขารวมประชุมทุกทาน และขอขอบคุณผูบริหาร
คณาจารย บุคลากร และนักศึกษาของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรที่ไดรวมกันจัดการประชุม
วิชาการและนิทรรศการระดับชาติดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี ครั้งที่
2 (NAC-HUSOC II: The 2nd National Conference on Humanities and Social Sciences for
Undergraduate Students) ขึ้นระหวางวันที่ 14-15 กุมภาพันธ 2565 ภายใต “งานราชภัฏบุรีรัมย
มหกรรมวิชาการเเละวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 5 (BRICC Festival 2022)”
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สุดทายนี้ ขอใหการจัดประชุมครั้งนี้ดําเนินไปดวยความเรียบรอย และประสบความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคจงทุกประการ

(รองศาสตราจารยมาลินี จุโฑปะมา)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย

ซ

สาสนจากคณบดี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยไดดําเนินโครงการจัดประชุม
วิชาการและนิทรรศการระดับชาติดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สําหรับปริญญาตรีเปนครั้งแรกในป
2564 ระหวางวันที่ 7-8 มกราคม 2564 ภายใตหัวขอ “21st Century Skills ของบัณฑิตพันธุใหมในยุค
Viral Disruption” โดยมีผูใหความสนใจสงบทความเขามารวมนําเสนอทั้งสิ้น จํานวน 109 บทความ
แบงเปนการนําเสนอภาคบรรยาย จํานวน 78 บทความ และเปนการนําเสนอภาคโปสเตอร จํานวน 31
บทความ ซึ่งการประจัดประชุมครั้งที่ผานมาประสบความสําเร็จเปนอยางดี จึงนําไปสูการจัดประชุมครั้งนี้
เปนปที่ 2 คือการประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สําหรับ
นักศึกษาปริญญาตรี ครั้งที่ 2 (NAC-HUSOC II: The 2nd National Conference on Humanities
and Social Sciences for Undergraduate Students) ภายใตชื่อ “วิศวกรสังคมสูการสรางนวัตกรรม
เพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน” การจัดประชุม NAC-HUSOC II อยูภายใต “งานราชภัฏบุรีรัมย
มหกรรมวิชาการเเละวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 5 (BRICC Festival 2022)” ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย ซึ่งจัดขึ้นระหวางวันที่ 13-16 กุมภาพันธ 2565 โดยมีศาสตราจารยพิเศษ ดร.เอนก เหลาธรรม
ทัศน รัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมเปนประธานเปดการ
ประชุมและปาฐกถาพิเศษ
ในการจัดประชุม NAC-HUSOC II ปนี้ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดนําเสนอแกนเรื่อง
(conference theme) คือ “วิศวกรสังคมสูการสรางนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน” เพราะ
วิศวกรสังคม (Social Engineer) คือคนที่ใสใจเรื่องราวตาง ๆ ในสังคม และเขามามีสวนรวมในการสราง
สังคมใหดีขึ้น โดยใชการสังเกต เก็บขอมูล คิดวิเคราะห แบบมีเหตุและผล รวมทั้งการแกไขปญหาแบบ
เปนระบบ ในการลงพื้นที่ชุมชนทองถิ่น ในสวนของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรีมยก็ไดใหความสําคัญและมี
นโยบายที่ชัดเจนในการขับเคลื่อนงานเกี่ยวกับการสนับสนุนและสงเสริมใหนักศึกษาไปรวมดวยชวยกันกับ
ชาวบานเพื่อพัฒนาชุมชนทองถิ่นซึ่งเปนการฝกฝนทั้งทางดานทักษะเฉพาะทาง (hard skill) และทักษะใน
การเขาสังคม (solf skill) ในดานของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรนั้นก็ไดสงเสริมและสนับสนุนให
ทั้ง 9 สาขาวิชาคือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษธุรกิจ บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
ดนตรี ศิลปะดิจิทัล การพัฒนาสังคม รัฐประศาสนศาสตร และ นิติศาสตร ดําเนินโครงการวิศวกรสังคม
ผานกิจกรรมตาง ๆ มากมาย ซึ่งทุกสาขาวิชาก็ไดตระหนักถึงความสําคัญที่จะพัฒนานักศึกษาใหเปน
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วิศวกรสังคมตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อสงเสริมนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ใหเปนวิศวกรสังคมทํางานรวมกับชุมชนชาบานเพื่อพัฒนาทองถิ่นใหเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืน
ในการจัดประชุมครั้งนี้ไดรับเกียรติจากดร.นงรัตน อิสโร นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการพิเศษ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม ชวยปฏิบัติราชการประจําสํานักงาน พล.อ. ดาวพงษ
รัตนสุวรรณ องคมนตรี บรรยายพิเศษ เรื่อง “พัฒนา Soft Skills บัณฑิตพันธุใหม ดวยกระบวนการ
วิศวกรสังคม : ทองถิ่นพัฒนา นักศึกษามีงานทํา" และ ดร.เมธาวิน สาระยาน ผูชวยอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี บรรยายพิเศษและนําฝกปฏิบัติ เรื่อง “วิศกรสังคมสูการเปนนวัตกรชุมชน:
เเนวปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี” นอกจากการประจัดประชุม
วิชาการแลว ในงานนี้ก็มีการจัดกิจกรรมการแขงทักษะวิชาการดานมนุษยสังคมศาสตรของนักศึกษาทั้ง 9
สาขาวิชาอีกดวย ทั้งนี้เพื่อใหนักศึกษาไดแสดงผลงานอันโดดเดนดานศาสตรของตัวเองใหเปนที่รูจักและ
ยอมรับในแวดวงวิชาการ
ในการจัดประชุมครั้งนีม้ ีรูปแบบการดําเนินกิจกรรมทั้งแบบออนไลนและแบบออนไซต โดยการ
นําเสนอผลงานทางวิชาการในวันที่ 14 กุมภาพันธ จัดเปนรูปแบบออนไลน สวนในวันที่ 15 กุมภาพันธ ซึ่ง
เปนพิธีเปดโดยทานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย การแสดงศิลปวัฒนธรรมของเครือขายชุมชน
เพื่อตอนรับผูเขารวมงาน และการแขงทักษะทางวิชาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จะจัดใน
รูปแบบออนไซตดวยการปฏิบัติตามมาตรการปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาอยางเครงครัด ในการประชุม
ครั้งนี้ มีผูใหความสนใจสงบทความเขามารวมนําเสนอทั้งสิ้น จํานวน 43 บทความ โดยแบงเปนการ
นําเสนอภาคบรรยาย จํานวน 40 บทความ และเปนการนําเสนอภาคโปสเตอร จํานวน 3 บทความ จาก 8
สถาบันคือ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยาราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร และ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย
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ในนามของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารยมาลิณี
จุโฑปะมา อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยที่ไดใหการสนับสนุน ใหกําลังใจและใหคําแนะนําที่เปน
ประโยชนยิ่ง ขอขอบพระคุณองคปาฐก ผูทรงคุณวุฒิ ผูเชี่ยวชาญที่พิชญพิจารณบทความ (Peer
reviewer) ผูทรงคุณวุฒิวิพากษบทความ (Commentator) กรรมการตัดสินการแขงทักษะทางวิชาการ
นักวิจัย นักวิชาการ นิสิตนักศึกษา และผูเขารวมงานประชุมครั้งนี้ทุกทาน สุดทาย ขอขอบพระคุณ
ผูบริหาร คณาจารย และบุคลากรทุกสวนฝายของคณะฯ ที่ไดรวมดวยชวยกันจนทําใหการประชุม NACHUSOC II ประสบความสําเร็จอยางดียิ่ง

(รองศาสตราจารย ดร. อัครพนท เนื้อไมหอม)
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ
ดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรสําหรับปริญญาตรี ครั้งที่ 2
(NAC-HUSOC II: The 2nd National Conference and Academic Skill Competition on
Humanities and Social Sciences for Undergraduate Students)
ภายใตหัวขอ

“วิศวกรสังคมสูการสรางนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน”
วันที่ 14-15 กุมภาพันธ 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย
-----------------------------------------------------------------หลักการและเหตุผล
วิศวกรสังคม (Social Engineer) คือคนที่ใสใจเรื่องราวตาง ๆ ในสังคม และเขามามีสวนรวมใน
การสรางสังคมใหดีขึ้น โดยใชการสังเกต เก็บขอมูล คิดวิเคราะห แบบมีเหตุและผล รวมทั้งการแกไข
ปญหาแบบเปนระบบ ในการลงพื้นที่ชุมชนทองถิ่น เพื่อรวมสรางสรรคนวัตกรรมใหมๆ ในการแกปญหา
และสรางการมีสวนรวมของคนในชุมชนไปสูความเปนพลเมือง และสรางชุมชนที่มีการยกระดับสามารถ
จัดการตนเองได บทบาท หนาที่ของ วิศกรสังคมคือวิเคราะหศักยภาพชุมชน ยกระดับองคความรูใน
ชุมชน สรางนวัตกรรมเพื่อการแกปญหาชุมชนและ สรางความยั่งยืนในการแกปญหาเชิงพื้นที่ บน
ฐานขอมูลของชุมชน ดังนั้น วิศวกรสังคม จึงเปนทั้งผูเรียนรูและผูเอื้อใหเกิดกระบวนการจัดการเรียนรู
ของคนในทองถิ่น ไดมานั่งพูดคุยเพื่อออกแบบกระบวนการ / วิธีการในการจัดการปญหาหรือยกระดับทุน
ของชุมชนไปสูการสรางมูลคาเพิ่มโดยเนนไปที่การมีสวนรวมของคนในชุมชนผสานกับความรูจากภายนอก
ที่วิศกรสังคมจะเชื่อมโยงลงไปสูทองถิ่นเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ตอไป
(https://www.sangsanpanya.com)
ในการดําเนินงานพัฒนาชุมชน จําเปนจะตองมีกลุมคนที่เปนแกนนําในการทํางานรวมกับชุมชน
คือวิศวกรสังคม ปจจุบันวิศวกรทางสังคม เริ่มมีบทบาทในการทํางานรวมกับชุมชนมากขึ้น ซึ่งวิศวกรทาง
สังคมมีความสัมพันธกับภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพราะวิศวกรทางสังคมมีหนาที่ในการซอมและ
สรา งสมดุ ลขึ้ นใหม หลัง จากที่ สั งคมเกิ ด ความบิ ดเบี้ ยวจากการเสี ยสมดุ ลระหวา งผลประโยชน สวนตน
ผลประโยชนสาธารณะและผลประโยชนทางสังคม และฐานะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเปนสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อทองถิ่น ดังพระราชทานนามจากลนเกลาฯ รัชกาลที่ ๙ “ราชภัฏ” และในป ๒๕๕๙ พระบามสมเด็จ
พระวชิรเกลาเจาอยูหัวไดมอบหมายใหองคมนตรี แนะนํามหาวิทยาลัยราชภัฎใหทํางานใหเขาเปาในการ
ฏ

ยกระดับการศึกษาและพัฒนาทองถิ่นในทองที่ตน โดยตองมีคุณลักษณะที่สําคัญ ๔ ประการคือ ๑) ทักษะ
การคิดวิเคราะหงเหตุ-ผล เห็นปญหาเปนสิ่งทาทาย (นักคิด) ๒) ทักษะในการสื่อสารองคความรูเพื่อการ
แกปญหา (นักสื่อสาร) ๓) ทักษะในการทํางานรวมกับผูอื่น ระดมสรรพกําลัง ทรัพยากรเพื่อการแกปญหา
(นั ก ประสานงาน) และ ๔) ทั ก ษะการสร า งนวั ต กรรมเพื่ อ แก ป ญ หาสั ง คม (นั ก สร า งนวั ต กรรม)
(มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี, ๒๕๖๓)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย เปนสถาบันการศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น มีทั้งหมด 7 คณะ ซึ่ง
รวมถึงคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรดวย ในสวนของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรนั้นก็
ประกอบไปดวย ๙ สาขาวิชาคือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษธุรกิจ บรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร ดนตรี ศิลปะดิจิทัล การพัฒนาสังคม รัฐประศาสนศาสตร และ นิติศาสตร คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดตระหนักถึงความสําคัญที่จะพัฒนานักศึกษาใหเปนวิศวกรสังคมตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัย จึงไดจัดโครงการและกิจกรรมตาง ๆ ขึ้นมากมาย ทั้งนี้เพื่อสงเสริมนักศึกษา
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรใหเปนวิศวกรสังคมทํางานรวมกับชุมชนชาบานเพื่อพัฒนาทองถิ่นให
เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืน
ด วยหลัก การและเหตุ ผลดั ง กลา ว คณะมนุษ ยศาสตรแ ละสั งคมศาสตร มหาวิท ยาลัยราชภั ฏ
บุรีรัมย จึงไดกําหนดจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
สํ า ห รั บ นั ก ศึ ก ษ าป ริ ญ ญ าต รี ค รั้ ง ที่ ๒ (NAC-HUSOC I: The 2nd National Conference on
Humanities and Social Sciences for Undergraduate Students) ภายใต ชื่ อ “วิ ศ วกรสั ง คมสู ก าร
สร า งนวัต กรรมเพื่ อ การพั ฒ นาท อ งถิ่ นอย า งยั่ งยื น” ซึ่ งเป น งานประชุ ม ที่ อ ยู ภ ายใต โครงการ “BRICC
Festival ๒๐๒๒” ขึ้นในระหวางวันที่ ๑๔-๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย และ
ผานระบบออนไลน
วัตถุประสงค
1. เพื่อเผยแพรผลงานวิชาการและงานวิจัยของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี
2. เพื่อแสดงนิทรรศการผลงานสรางสรรคและนวัตกรรมตางๆ ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี
3. เพื่ อ สร างเครื อ ข า ยความร วมมื อ ทางวิช าการด า นมนุ ษ ยศาสตร แ ละสั งคมศาสตร ร ะหว า ง
สถาบันการศึกษาตางๆ

ฐ

กลุมเปาหมาย / ผูเขารวมโครงการไดแก
1. นักศึกษาของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และคณะต าง ๆ ที่ มหาวิทยาลัยราชภั ฏ
บุรีรัมย จํานวน 100 คน
2. นิสิตนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาตาง ๆ จํานวน 100 คน
สถานที่ในการดําเนินงาน
วันที่ 14-15 กุมภาพันธ 2565 ณ อาคาร 25 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย และผานระบบออนไลน
ผลผลิต
1. นักศึกษาของคณะมนุษ ยศาสตรและสังคมศาสตร และคณะต าง ๆ ที่ มหาวิทยาลัยราชภั ฏ
บุรีรัมย และนิสิตนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาตาง ๆ ไดนําเสนอผลงานวิจัยและวิชาการ
2. นักศึกษาของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และคณะต าง ๆ ที่ มหาวิทยาลัยราชภั ฏ
บุรีรัมย ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกับนิสิตนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาตาง ๆ
ผลลัพธ
1. นั ก ศึ ก ษาของคณะมนุ ษ ยศาสตร แ ละสังคมศาสตร และคณะต า ง ๆ ที่ ม หาวิ ท ยาลัยราชภั ฏ
บุรีรัมย นักศึกษา และนิสิตนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาตาง ๆ มีผลงานวิชาการและงานวิจัยตีพิม พ
เผยแพรในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Online Proceedings) หรือ วารสารที่รวมเปนแหลงตีพิมพ
2. เกิดการสรางเครือขายทางวิชาการระหวางนักศึกษาของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
และคณะตาง ๆ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยกับนิสิตนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาตาง ๆ

ฑ

การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ
ดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี ครั้งที่ 2
(NAC-HUSOC II: The 2nd National Conference on Humanities and Social
Sciences for Undergraduate Students)
ภายใตชื่อ
“วิศวกรสังคมสูการสรางนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน”
วันที่ 14-15 กุมภาพันธ 2565
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย และผานระบบออนไลน

-----------------------------วันที่ 14 กุมภาพันธ 2565
08.00-09.00 น.
ลงทะเบียน ณ ดานหนาหอประชุมวิชชาอัตศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย
09.00-09.30 น.
พิธีเปดการประชุม NIRC V โดย ศาสตราจารยพิเศษ ดร.เอนก เหลาธรรมทัศน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
กลาวรายงานโดย รองศาสตราจารยมาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย
09.30-11.30 น.
การบรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาทของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
สูเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน” โดย ศาสตราจารยพิเศษ ดร.เอนก
เหลาธรรมทัศน
11.30-12.00 น.
ประธานตัดริบบิ้นเปดการนําเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร ณ หองประชุม
พุทธรักษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ โดย รองศาสตราจารยมาลิณี จุโฑปะมา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย
12.00-13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30-17.00 น.
การนําเสนอภาคบรรยายและภาคโปสเตอร งานประชุม NAC-HUSOC II
ผานระบบออนไลน (พักรับประทานอาหารวาง ระหวางเวลา 15.00-15.15 น.)

ฒ

วันที่ 15 กุมภาพันธ 2565
08.00-09.00 น.
-ลงทะเบียน ณ ดานหนาหองประชุมมนุษยสังคมวัฒนา อาคาร 25 ชั้น 2
-การแสดงศิลปวัฒนพื้นบานโดยเครือขายชุมชนของคณะมนุษยศาสตรฯ
09.00-09.30 น.
พิธีเปดการประชุม NAC-HUSOC II โดย รองศาสตราจารยมาลิณี จุโฑปะมา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย
กลาวรายงานโดย รองศาสตราจารย ดร.อัครพนท เนื้อไมหอม คณบดีคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
09.30-9.50 น.
การบรรยายพิเศษ เรื่อง “พัฒนา Soft Skills บัณฑิตพันธุใหม
ดวยกระบวนการวิศวกรสังคม: ทองถิ่นพัฒนา นักศึกษามีงานทํา"
โดย ดร.นงรัตน อิสโร นักวิชาการสิ่งแวดลอม
ชํานาญการพิเศษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
ชวยปฏิบัติราชการประจําสํานักงาน พล.อ. ดาวพงษ รัตนสุวรรณ องคมนตรี
09.50-12.00 น.
การบรรยายพิเศษ เรื่อง “วิศกรสังคมสูการเปนนวัตกรชุมชน: เเนวปฏิบัติที่เปน
เลิศ (Best Practice) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี”
โดย ดร.เมธาวิน สาระยาน ผูชวยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
12.00-13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-16.00 น.
การแขงทักษะวิชาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรของนักศึกษาทั้ง 9
สาขาวิชา ณ หองประชุมมนุษยสังคมวัฒนา อาคาร 25 ชั้น 2
คณะกรรมการตัดสินการแขงขัน: ดร.เมธาวิน สาระยาน ผูชวยอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี / ผศ.ดร.สกุล วงษกาฬสินธุ คณบดีคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา /
ผศ.ดร.อัชราพร สุขทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร
(พักรับประทานอาหารวาง ระหวางเวลา 15.00-15.15 น.)
16.00-16.30 น.
มอบรางวัลแกผูชนะการแขงขันทักษะวิชาการดานมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
หมายเหตุ: กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม

ณ

การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำหรับปริญญาตรี ครั้งที่ 2
“วิศวกรสังคมสู่การสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
การนำเสนอผลงานระดับชาติ รูปแบบบรรยาย (Oral Presentation)
ห้องนำเสนอที่ 1 แบบออนไลน์ Google Meet เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์การนำเสนอ: อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ พันศิริ / ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลทิชาลินี แก่นสนท์
*******
ที่
1

รหัส
HS-0006

2

HS-0021

3

HS-0045

4

HS-0026

5

HS-0028

เวลา
ชื่อ – สกุล
ชื่อเรื่อง
13.00-13.15 หัสญาภรณ์ เรืองสังข์ การศึกษาสถานภาพและบทบาทของสตรีไทยในอดีต
“กรณีศึกษาจากภาพสะท้อนละครโทรทัศน์เรื่อง วัน
ทอง”
13.15-13.30 วริณฐ์ศรา เครืองรัมย์ กลวิธีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์
13.30-13.45 ปฑิตตา ไชยบุตร
An Analysis of Dystopian World in the Film of
The Maze Runner
13.45-14.00 ประภัสสร อินทร์นอก Satisfaction towards Online Learning of
Business English Major Students at Buriram
Rajabhat University
14.00-14.15 ศิริรัตน์ ลาดนอก
Online Learning Challenges during COVID-19
Pandemic of Business English Students

Link ห้องนำเสนอ

http://meet.google.com/ygo-qmsi-zmj

ด

ที่
6

7

รหัส
HS-0030

HS-0031

เวลา
ชื่อ – สกุล
14.15-14.30 Pudid Phankamol

14.30-14.45 มยุธิตา พงษ์พิมาย

ชื่อเรื่อง
Motivation to Study Bachelor’s Degree in
Business English Program at Buriram Rajabhat
University
Thai-English Translation for Village Information
Website Development of Muangthale Village,
Khaen Dong district, Buriram Province

Link ห้องนำเสนอ

http://meet.google.com/ygo-qmsi-zmj

ต

การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำหรับปริญญาตรี ครั้งที่ 2
“วิศวกรสังคมสู่การสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
การนำเสนอผลงานระดับชาติ รูปแบบบรรยาย (Oral Presentation)
ห้องนำเสนอที่ 2 แบบออนไลน์ Google Meet เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์การนำเสนอ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งนภา เมินดี / อาจารย์ ดร.จิรายุฑ ประเสริฐศรี
*******
ที่
1

รหัส
HS-0042

เวลา
ชื่อ – สกุล
13.00-13.15 วิภา นุกิจรัมย์

2

HS-0038

13.15-13.30 ศิริรัตน์ มาโทโทม

3

HS-0027

4

HS-0034

13.30-13.45 นัฐวรรณ พิมพ์
หาญ
13.45-14.00 สิริณัฐ หนูดุก

5

HS-0018

14.00-14.15 ฑิฆัมพร และตี

ชื่อเรื่อง
An Investigation of Willingness to
Communicate in Thai EFL Learners
Problems and Needs on English Oral
Communication of Police Officers in Buriram
Immigration
พฤติกรรมการปรับตัวของนักท่องเที่ยวช่วงวิกฤต
สถานการณ์โควิด19
การศึกษารูปแบบการท่องเที่ยวแบบ Sandbox
กรณีศึกษาจังหวัดภูเก็ต
ห้องเรียนภาษาไทยยุคใหม่บนฐานการเรียนรู้ชุมชน

Link ห้องนำเสนอ

http://meet.google.com/exd-gwch-mbu

ถ

ที่
6

รหัส
HS-0051

เวลา
14.15 - 14.30

ชื่อ – สกุล
พรสวรรค์ โกศล

ชื่อเรื่อง
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์แปรรูปจิ้งหรีด
ชุมชนโคกยาง ตำบลชำนิ อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์

7

HS-0049

14.30–14.45 ปาริชาติ บุตรสีตะ ระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์อาหารหมักพื้นบ้านกุ้ง
ราช
จ่อม ตำบลประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

8

HS-0043

14.45–15.00 ณัชชา วงษ์สองชั้น การพัฒนากระบวนการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่
ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ Portfolio
กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสาย
พันธ์ 19 (COVID 19)

Link ห้องนำเสนอ

http://meet.google.com/exd-gwch-mbu

ท

การพัฒนากระบวนการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ประจาปี การศึกษา 2565
รอบ Port folio กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของ
ไวรัสโคโรน่ าสายพันธ์ 19 (COVID 19)
ณัชชา วงษ์สองชั้น1 / เปมณีย์ ฉวีวงษ์ 2 / รพีพรรณ พงษ์ อินทร์ วงศ์ 3/
สุ พศิ กองชัย4/ กิตติกร ฮวดศรี5
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บทคัดย่อ
การวิ จัย นี้ มี วตั ถุ ป ระสงค์ 1) เพื่ อพัฒ นากระบวนการรั บ รายงานตัวนัก ศึ ก ษาใหม่ ป ระจาปี
การศึกษา 2565 รอบ Port folio กรณี ศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ในสถานการณ์การแพร่ ระบาด
ของไวรั ส โคโรน่ าสายพัน ธ์ 19 (COVID 19) 2) เพื่ อ ศึ ก ษาระดับ ความพึ งพอใจต่อ กระบวนการรั บ
รายงานตัวนักศึกษาใหม่ประจาปี การศึกษา 2565 รอบ Port folio เป็ นการวิจยั แบบผสมผสาน ใช้แนวคิด
PDCA มาใช้ในการอธิบายกรอบแนวคิดในการศึกษา กลุ่มตัวอย่าง คือ คณะกรรมการดาเนินงานการรับ
รายงานตัวนัก ศึ ก ษา จ านวน 24 คน และนัก เรี ย นระดับ ชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 ที่ เข้า รายงานตัว เป็ น
นักศึกษาใหม่ประจาปี การศึกษา 2565 รอบ Port folio กรณี ศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ จานวน
321 คน เครื่ องมือวิจยั คือ วิธีการโฟกัสกรุ ป และ สารวจข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ ใช้สถิติ
พรรณนาวิเคราะห์ เพื่ อหาค่ าร้อยละ ค่าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั พบว่า การพัฒ นา
กระบวนการรับ รายงานตัวนักศึ ก ษาใหม่ประจาปี การศึก ษา 2565 รอบ Port folio ใช้แนวคิด PDCA
ประกอบด้วยการวางแผน ปฏิบตั ิ ตรวจสอบ ปรับปรุ ง เพื่อกาหนดแนวทางปฏิบัติการรับรายงานตัว
นัก ศึ ก ษาใหม่ ในครั้ ง นี้ การใช้ป ระโยชน์จากเทคโลโลยีระบบสารสนเทศของมหาวิท ยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ และ Line official account ในการสนับสนุนการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ผลการศึกษาพบว่า
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ระดับความพึงพอใจต่อกระบวนการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ประจาปี การศึกษา 2565 ในภาพรวมอยู่
ในระดับดี
คาสาคัญ : การพัฒนา, กระบวนการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่, ความพึงพอใจ
Abstract
The objectives of this research were to 1) develop a process for accepting new student reports
for the academic year 2022 around the Port folio, a case study of Buriram Rajabhat University in the
situation of the epidemic of the Corona virus strain 19 (COVID 19). 2) Level of satisfaction with the
process of accepting new students for the year 2022 around the Port folio.
The concept of PDCA used to describe the conceptual framework in the study. This research was a
quantitative research conducted by online surveys. The sample consisted of 321 students in the Grade
6 who reported as new students for the academic year 2022 around the Port folio Case Study of
Buriram Rajabhat University by random. The data were analyzed using descriptive statistics :
percentage, average and standard deviation. The research results. The PDCA concept, which consists
of planning, implementing, reviewing, improving to analyze in order to formulate guidelines for
accepting new student reports. The information technology system of Buriram Rajabhat University
and line official account supported the process new student reporting. The overall level of
satisfaction with the new student reporting process for the academic year 2022 was at a good level.
Keywords : Development, Process for accepting new student reports, Satisfaction
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