การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26 ประจาปี 2559
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติดา้ นการศึกษา
ภายใต้หัวข้อ : บูรณาการงานวิจัยเพื่อสังคม (Integrating Research into the Society)
วันที่ 26-29 พฤษภาคม 2559
ณ โรงแรม บุรีศรีภู บูติก หาดใหญ่ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
หลักการและเหตุผล
การวิ จั ย เป็น เครื่ อ งมื อ ที่ มี ค วามส าคั ญ ยิ่ ง ต่อ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศ ดั ง นั้ น
ความสามารถในการวิจัย จึงเป็นองค์ประกอบหนึ่งของความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และการพัฒนา
ประเทศไทยจาเป็นที่จะต้องสร้างปัญญาปฏิบั ติ หรือการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติทั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนสังคมไทย
ให้ไปสู่สังคมอุดมปัญญา (Knowledge – based Society) นอกจากนีก้ ระบวนการหนึ่งซึ่งสาคัญของการวิจัย
คือ การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ หรือการเผยแพร่งานวิจัยสู่แวดวงวิชาการเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้ในการ
แก้ปัญหาได้อย่างแท้จริง และเป็นการพัฒนางานวิจยั ที่สงู ขึ้นต่อไป อีกทั้งยังเป็นเวทีทางวิชาการสาหรับนักวิจัย
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการวิจัย
มหาวิท ยาลัยทั ก ษิณเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึก ษา มี ภารกิจ หลัก 4 ด้านด้วยกั น ได้แก่
การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริการวิชาการ สาหรับภารกิจด้าน
การวิจัยซึ่งถือเป็นหัวใจของการพัฒนา เป็นที่มาขององค์ความรู้ในอันที่จะนาไปสู่การจัดการเรียนการสอน
การบริการทางด้านวิชาการ และเป็นฐานความรู้ให้แก่สังคม สถานภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัยเป็นสิ่งที่
บ่งบอกถึงศักยภาพทางด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย ฉะนั้นจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาศักยภาพการวิจัย
ทั้งทางด้านปริมาณและด้านคุณภาพ
ดังนั้นเพื่อให้ผลงานวิจัยดังกล่าว ได้มีโอกาสเผยแพร่ในวงกว้าง และขยายองค์ความรู้สู่การปฏิบัติให้
กว้างขวางยิ่ง ขึ้ น มหาวิท ยาลัยทั ก ษิณ จึง ได้จัดการประชุม วิชาการระดับ มหาวิท ยาลัยทั ก ษิณ ครั้ง ที่ 26
ประจาปี 2559 เพื่อเผยแพร่ และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สู่สาธารณชนขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักวิจัยและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิจัย
สู่แวดวงวิชาการ
2. เพื่อเป็นเวที ทางวิชาการให้กับ นักวิจัยและนิสิตระดับ บัณฑิ ตศึกษา นักศึก ษาระดับ บัณฑิ ตศึก ษาได้
พบปะแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการวิจัย
3. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างนักวิจัยด้วยกันและหน่วยงานรวมทั้งเครือข่าย
การวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
4. เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัย
5. เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศการวิจัยให้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย
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1. บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ จานวน 250 คน
2. นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จานวน 100 คน
3. บุคคลภายนอก จานวน 300 คน
ระยะเวลา
วันที่ 26-29 พฤษภาคม 2559
สถานที่จัดประชุมวิชาการ
ณ โรงแรม บุรีศรีภู บูติก หาดใหญ่ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
รูปแบบการดาเนินงาน
1. การเสวนา/บรรยายพิเศษทางวิชาการ (Keynote Lecture)
2. การนาเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (Oral presentation)
3. การนาเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ (Poster presentation)
4. การจัดนิทรรศการ (งานวิจัย งานสร้างสรรค์และศิลปวัฒนธรรม) (Exhibition)
การแบ่งกลุ่มสาขาการนาเสนอผลงานวิชาการ แบ่งเป็น 10 Session
1. Session วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วยกลุม่ วิชา ชีววิทยา ชีวศึกษา
สัตววิทยา พฤกษศาสตร์ พันธุศาสตร์ จุลชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีผลิตพืช เทคโนโลยีผลิตสัตว์
อุตสาหกรรมเกษตร ทรัพยากรประมง ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรน้าเพือ่ การเกษตร ระบบเกษตร ทรัพยากร
ดิน ธุรกิจเกษตร วิศวกรรมและเครื่องจักรกลการเกษตร สิง่ แวดล้อมทางการเกษตร และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. Session วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช ประกอบด้วยกลุ่มวิชา เคมีศึกษา อนินทรียเ์ คมี อินทรีย์
เคมี ชีวเคมี เคมีอุตสาหกรรม เคมีโพลิเมอร์ เคมีวิเคราะห์ เคมีปิโตรเลียม เคมีสิ่งแวดล้อม เคมีเทคนิค
นิวเคลียร์เคมี เคมีเชิงฟิสกิ ส์ เคมีชีวภาพ เภสัชเคมีและเภสัชวิเคราะห์ เภสัชอุตสาหกรรม เภสัชกรรม เภสัช
วิทยาและพิษวิทยา เครื่องสาอาง เภสัชเวช เภสัชชีวภาพ วิศวกรรมเคมีและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. Session ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชา ฟิสิกส์ ฟิสิกส์
ศึกษา ดาราศาสตร์ วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลกและอวกาศ ภูมิศาสตร์กายภาพและธรณีวิทยา อุทกวิทยา สมุทร
ศาสตร์ อุตุนิยมวิทยา ฟิสกิ ส์ของสิง่ แวดล้อม วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมอุตสาหกรรมวิจัย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. Session คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยสาขา คณิตศาสตร์ศึกษา คณิตศาสตร์
สถิติ คอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารเครือข่าย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

-35. Session วิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกอบด้วย สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาธารณสุข
พยาบาลศาสตร์ ทันตแพทย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์การแพทย์ฯ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
6. Session การศึกษา ประกอบด้วยกลุม่ วิชา พื้นฐานการศึกษา หลักสูตรและการสอน การวัด
และประเมินผลการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา บริหารการศึกษา จิตวิทยาและการแนะแนวการศึกษา
การศึกษานอกโรงเรียน การศึกษาพิเศษ พลศึกษา ประวัติศาสตร์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
7. Session มนุษยศาสตร์ ประกอบด้วยนิเทศศาสตร์ ปรัชญา ภาษา วรรณกรรม นาฎกรรม
ศิลปวัฒนธรรมและนิเทศศาสตร์ ประวัติศาสตร์ คติชนวิทยา และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
8. Session สังคมศาสตร์ ประกอบด้วย สังคมวิทยา ประชากรศาสตร์ มานุษยวิทยา จิตวิทยา
สังคม ปัญหาสังคม สังคมศาสตร์ อาชญาวิทยา กระบวนการยุติธรรม มนุษย์นิเวศวิทยาและนิเวศวิทยาสังคม
พัฒนาสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิศาสตร์สงั คม รวมทั้ง รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์
และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
9. Session บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ประกอบด้วย บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
พาณิชยศาสตร์ การบัญชีและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
10. Session ผลงานสร้างสรรค์ ประกอบด้วย จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ สื่อประสม
ศิลปะไทย Media Arts ศิลปะแนวคิดอินสตอลเลชั่น การแสดงดนตรี การประพันธ์เพลง ละคร การแสดง
พื้นบ้าน นาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์ร่วมสมัย การออกแบบทุกสาขา และสื่ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
อัตราค่าลงทะเบียน
ผู้สมัครเข้าร่วมเพื่อนาเสนอผลงานวิจัย
ประเภทผู้เข้าร่วม
บุคคลทั่วไป
(อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ภายนอกมหาวิทยาลัยทักษิณ)
นิสิต นักศึกษาทั่วไป
นิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ
บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ

ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559
1,800 บาท
1,500 บาท
1,300 บาท
800 บาท

หมายเหตุ :
คณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผลงานที่จะนาเสนอโดยจะแจ้งผลการพิจารณา ภายในวันที่
4 มีนาคม 2559 และผู้นาเสนอจะต้องชาระค่าลงทะเบียนให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559
(ทั้งนี้ กระบวนการแจ้งผลการนาเสนอและการปรับปรุงแก้ไขบทความจะดาเนินการผ่านทาง ระบบลงทะเบียน
และ e-mail)
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ผู้สมัครเข้าร่วมประชุมโดยไม่นาเสนอผลงานวิจัย
ประเภทผู้เข้าร่วม
บุคคลทั่วไป (อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ
ภายนอกมหาวิทยาลัยทักษิณ)
นิสิต นักศึกษาทั่วไป
นิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ
บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ

ภายใน
วันที่ 29 เมษายน 2559
1,800 บาท

ลงทะเบียนช้า
(ภายหลังวันที่ 29 เมษายน 2559)
2,200 บาท

1,500 บาท
1,300 บาท
800 บาท

1,900 บาท
1,700 บาท
1,200 บาท

หมายเหตุ
ฝ่ายจัดการประชุมจะปิดระบบรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ภายในวันที่ 29 เมษายน 2559
ผู้ที่ประสงค์จะลงทะเบียนหลังจากปิดระบบการลงทะเบียนแล้วจะต้องจ่ายค่าลงทะเบียน ในอัตราลงทะเบียน
ช้า โดยประสานตรงที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
* การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมฯ ต้องลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ที่เว็ บไชต์ http://www.pt.tsu.ac.th/rdi/ เท่านั้น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)
1. มีการนาเสนอองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยอย่างน้อย 250 บทความ
2. นักวิจัยและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่แวด
วงวิชาการ
3. มีเวทีทางวิชาการให้กับนักวิจัยและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รวมถึง
ผู้เชี่ยวชาญการวิจัยได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ด้านการวิจัย
4. มีเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย และเครือข่ายการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
กาหนดการส่งผลงานวิจัย
ผู้สนใจนาเสนอผลงานวิจัยจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัย บทคัดย่อ และ เรื่องเต็มตามแบบฟอร์มที่
ก า ห น ด โ ด ย ส า ม า ร ถ ดู ตั ว อ ย่ า ง ก า ร จั ด เ ต รี ย ม ต้ น ฉ บั บ ผ ล ง า น วิ จั ย ไ ด้ จ า ก เ ว็ บ ไ ซ ต์ ที่
http://www.pt.tsu.ac.th/rdi/ และส่งผลงานโดยแนบไฟล์ผ่านระบบลงทะเบียน หรือส่งทาง e-mail:
conference2016.tsu@gmail.com ตามกรอบระยะเวลา ดังนี้
5 กุมภาพันธ์ 2559

4 มีนาคม 2559
29 เมษายน 2559

หมดเขตการส่งผลงานวิจัยเพื่อนาเสนอในงานประชุมวิชาการทั้งระบบ
ลงทะเบียนออนไลน์ หรือทาง e-mail และหมดเขตการชาระค่าลงทะเบียน
ผู้นาเสนอผลงานวิจัย
แจ้งผลการพิจารณาผลงานวิจัยทางเว็บไซต์ และ ทาง e-mail
หมดเขตการลงทะเบียนสาหรับผู้เข้าร่วมประชุมโดยไม่นาเสนอผลงาน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
โทรศัพท์ 074-609600 ต่อ 7242-59 มือถือ 081-5407304 , 086-4815005
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-609655 เว็บไซต์ http://www.pt.tsu.ac.th/rdi/
E-mail: conference2016.tsu@gmail.com

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26 ประจาปี 2559
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านการศึกษา
ภายใต้หัวข้อ : บูรณาการงานวิจัยเพื่อสังคม (Integrating Research into the Society)
วันที่ 26-29 พฤษภาคม 2559
ณ โรงแรม บุรีศรีภู บูติก หาดใหญ่ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
วันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤษภาคม 2559
08.00-09.00 น.
09.00-09.45 น.

09.45-12.00 น.
12.00-13.00 น.
13.00-17.00 น.

ลงทะเบียน
พิธีเปิด
กล่าวรายงาน โดย...อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
กล่าวเปิด
โดย...นายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ
พิธีมอบโล่ขอบคุณหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพร่วม
การบรรยายพิเศษ หัวข้อ“บูรณาการงานวิจัยเพื่อสังคม”
โดย...ศาสตราจารย์ ดร.อนุรกั ษ์ ปัญญานุวัฒน์
(ผู้อานวยการสานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
พักรับประทานอาหารกลางวัน / ชมนิทรรศการและผลงานวิจยั ภาคโปสเตอร์
การนาเสนอผลงานวิจยั ภาคบรรยาย (แยกตาม Session)

วันศุกร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2559
08.00-09.00 น.
09.00-12.00 น.
12.00-13.00 น.
13.00-15.00 น.
15.00-16.00 น.

ลงทะเบียน
การนาเสนอผลงานวิจยั ภาคบรรยาย (แยกตาม Session)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
การนาเสนอผลงานวิจยั ภาคบรรยาย (ต่อ)
พิธีปิดการประชุม
มอบเกียรติบัตรแก่ผู้นาเสนอผลงานวิจัยดีเด่นภาคบรรยาย ภาคโปสเตอร์

วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2559 โปรแกรมศึกษาดูงานภายนอกประเทศ (ปีนงั -กัวลาลัมเปอร์)
***************************
หมายเหตุ : กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

