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การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 27 ประจาปี 2560
และ การประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 3
ภายใต้หัวข้อ ประเทศไทย 4.0 “วิจัยขับเคลื่อนสังคม” : Thailand 4.0 "Research to Mobilize Society"
วันที่ 3-6 พฤษภาคม 2560
ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา
1. หลักการและเหตุผล
การวิจัยเป็นเครื่องมือที่มีความสาคัญยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ดังนั้น ความสามารถ
ในการวิจัย จึงเป็นองค์ประกอบหนึ่งของความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และการพัฒนาประเทศไทยจาเป็นที่
จะต้อ งสร้ างปั ญญาปฏิ บั ติ ห รื อ การเรี ย นรู้ ผ่ า นการปฏิบั ติทั้ ง นี้เ พื่อ ขั บเคลื่ อ นสั งคมไทยให้ ไปสู่ สั ง คมอุด มปัญ ญา
(Knowledge – based Society) นอกจากนี้กระบวนการหนึ่งซึ่งสาคัญของการวิจัยคือการนาผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์หรือการเผยแพร่งานวิจัยสู่แวดวงวิชาการเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างแท้จริง และเป็น
การพัฒนางานวิจัยที่สูงขึ้นต่อไปอีกทั้งยังเป็นเวทีทางวิชาการสาหรับนักวิจัยในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบกา รณ์
ด้านการวิจัย
มหาวิทยาลัยทักษิณเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีภารกิจหลัก 4 ด้าน ได้แก่ การจัดการเรียน
การสอนการวิจัย การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและการบริการวิชาการ สาหรับภารกิจด้านการวิจัยซึ่งถือเป็นหัวใจของ
การพัฒนาเป็นที่มาขององค์ความรู้ในอันที่จะนาไปสู่การจัดการเรียนการสอน การบริการทางด้านวิชาการและเป็น
ฐานความรู้ ใ ห้ แ ก่ สั ง คมสถานภาพการวิ จั ย ของมหาวิ ท ยาลั ย เป็ น สิ่ ง ที่ บ่ ง บอกถึ ง ศั ก ยภาพทางด้ า นวิ ช าการของ
มหาวิทยาลัย ฉะนั้นจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาศักยภาพการวิจัยทั้งทางด้านปริมาณและด้านคุณภาพ
ดังนั้น เพื่อให้ผลงานวิจัยดังกล่าวได้มีโอกาสเผยแพร่ในวงกว้าง และขยายองค์ความรู้สู่การปฏิบัติให้กว้างขวาง
ยิ่งขึ้นมหาวิทยาลัยทักษิณจึงได้จัดการประชุมวิชาการระดับมหาวิทยาลั ยทักษิณ ครั้งที่ 27 ประจาปี 2560 และ
การประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 3 เพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สู่
สาธารณชนขึ้น
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักวิจัยและนิสิต/นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่แวดวงวิชาการ
2. เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการให้กับนักวิจัยและนิสิต/นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้
และประสบการณ์ด้านการวิจัย
3. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างนักวิจัยด้วยกันและหน่วยงานรวมทั้งเครือข่ายการวิจัย
ระดับบัณฑิตศึกษาและเป็นการพัฒนาศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัย
4. เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศการวิจัยให้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ
หน่วยงานหลัก 1. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
2. คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
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4. หน่วยงานเจ้าภาพร่วม
1. สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
2. สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
4. สานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
5. สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
8. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
9. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
10. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
5. กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุม
1. นักวิจัย นักวิชาการ อาจารย์ นิสิต นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจจากสถาบันการศึกษาต่างๆ และหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคลทั่วไป
2. นักวิจัยในเครือข่ายด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ 5 มหาวิทยาลัย
6. รูปแบบการจัดประชุมวิชาการ
1. การบรรยายพิเศษทางวิชาการ (Keynote speaker)
2. การจัดนิทรรศการ (งานวิจัยชุมชน งานสร้างสรรค์) (Exhibition)
3. การนาเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย(Oral presentation)
4. การนาเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ (Poster presentation)
5. การนาเสนอผลงานวิจัยสร้างสรรค์
7. วันและสถานที่จัดประขุม
วันที่ 3-6 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา
8. ขั้นตอนการส่งผลงาน
ผู้นาเสนอผลงานลงทะเบียน และจัดส่งบทคัดย่อ (Abstract) เพื่อนาเสนอภาคบรรยาย/ภาคโปสเตอร์
ผ่านระบบออนไลน์ http://mis.sci.tsu.ac.th/tsuconference27 พร้อมเลือกช่องทางการตีพิมพ์ได้ 3 ช่องทาง ดังนี้
ช่องทางที่ 1 ตีพิมพ์เฉพาะบทคัดย่อ ในเล่มเอกสารรวมบทคัดย่อ (Abstract Book) ทั้งนี้ ผลงานที่ผ่านการ
พิจารณาให้นาเสนอทุกเรื่อง
ช่องทางที่ 2 ตีพิมพ์บทคัดย่อใน Abstract Book และตีพิมพ์บทความในรายงานการประชุมวิชาการ
(Proceeding) บันทึกในรูปแบบซีดี/เผยแพร่บน http://mis.sci.tsu.ac.th/tsuconference27
ช่องทางที่ 3 ตีพิมพ์บทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ในวารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ/วารสารปาริชาต
ฉบับพิเศษ
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9. ระยะเวลาดาเนินการและกิจกรรม
ระยะเวลา
27 ธันวาคม 2559-31 มกราคม 2560
20 กุมภาพันธ์ 2560
28 กุมภาพันธ์ 2560
31 มีนาคม 2560
3-4 พฤษภาคม 2560

กิจกรรม
เปิดรับส่งบทคัดย่อ (Abstract) ทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์
แจ้งผลการพิจารณาบทคัดย่อ
ผู้นาเสนอผลงานยืนยันการส่งผลงานพร้อมชาระค่าลงทะเบียน
วันสุดท้ายของการส่งเรื่องเต็ม
นาเสนอผลงานภาคบรรยาย และโปสเตอร์

10. อัตราค่าลงทะเบียน
ประเภทผู้เข้าร่วม
บุคคลทั่วไป (นิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย
นักวิชาการ ภายนอกมหาวิทยาลัยทักษิณ)
นิสิต /บุคลากร มหาวิทยาลัยทักษิณ

ลงทะเบียนล่วงหน้า
ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

ลงทะเบียนปกติ

2,000

2,500

1,000

1,500

หมายเหตุ :
- ผู้นาเสนอผลงานและผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องชาระค่าลงทะเบียนให้เสร็จสิ้น ทั้งนี้ ฝ่ายจัดการประชุมจะ
ปิดระบบการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้ที่ประสงค์จะลงทะเบียน
หลังจากปิดระบบการลงทะเบียนแล้วจะต้องจ่ายค่าลงทะเบียนในอัตราลงทะเบียนปกติ
- การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ กระบวนการแจ้งผลการนาเสนอและการปรับปรุงแก้ไข
บทความจะดาเนินการผ่านทางระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ http://mis.sci.tsu.ac.th/tsuconference27
เท่านั้น
- คณะผู้จัดงานประชุมวิชาการฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่จ่ายเงินคืนไม่ว่ากรณีใดๆ
11. การแบ่งกลุ่มสาขาการนาเสนอผลงานวิชาการ แบ่งเป็น 10 Session
1. Session วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วย กลุ่มวิชาชีววิทยา ชีวศึกษา
สั ต ววิ ทยา พฤกษศาสตร์ พัน ธุ ศาสตร์ จุ ล ชี ว วิ ทยา เทคโนโลยี ชีว ภาพ เทคโนโลยี ผ ลิ ตพื ช เทคโนโลยี ผ ลิ ตสั ต ว์
อุตสาหกรรมเกษตร ทรัพยากรประมง ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรน้าเพื่อการเกษตร ระบบเกษตร ทรัพยากรดิน ธุรกิจ
เกษตร วิศวกรรมและเครื่องจักรกลการเกษตร สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร และวิทยาศาสตร์ชีวภาพอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. Session วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช ประกอบด้วยกลุ่มวิชา เคมีศึกษา อนินทรีย์ เคมีอินทรีย์เคมี ชีวเคมี
เคมีอุตสาหกรรม เคมีโพลิเมอร์ เคมีวิเคราะห์ เคมีปิโตรเลียม เคมีสิ่งแวดล้อม เคมีเทคนิค นิวเคลียร์เคมี เคมีเชิงฟิสิกส์
เคมีชีวภาพ เภสัชเคมีและเภสัชวิเคราะห์ เภสัชอุตสาหกรรม เภสัชกรรม เภสัชวิทยาและพิษวิทยา เครื่องสาอางเภสัช
เวชเภสัชชีวภาพ วิศวกรรมเคมีและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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3. Session ฟิสิกส์ศึกษา ฟิสิกส์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย กลุ่มวิชาฟิสิกส์ ฟิสิกส์ศึกษา
ดาราศาสตร์ วิ ทยาศาสตร์เกี่ยวกับ โลกและอวกาศธรณีวิทยา อุทกวิทยา สมุทรศาสตร์ อุตุนิยมวิทยาฟิสิกส์ของ
สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหกรรมวิจัยและอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง
4. Session คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยสาขา คณิตศาสตร์ศึกษา คณิตศาสตร์ สถิติ
คอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารเครือข่ายและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
5. Session วิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกอบด้วย สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์สาธารณสุข พยาบาลศาสตร์
ทันตแพทย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์การแพทย์ การแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
6. Session การศึ ก ษา ประกอบด้ ว ย กลุ่ ม วิ ช าพื้ น ฐานการศึ ก ษาหลั ก สู ต รและการสอน การวั ด และ
ประเมิ น ผลการศึ กษา เทคโนโลยี การศึก ษา บริห ารการศึ ก ษา จิต วิ ทยาและการแนะแนวการศึก ษา พลศึ ก ษา
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาพิเศษ การศึกษาข้ามวัฒนธรรมและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
7. Session มนุษยศาสตร์ ประกอบด้วย นิเทศศาสตร์ปรัชญาภาษา วรรณกรรม นาฏกรรมศิลปวัฒนธรรม
คติชนวิทยาและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
8. Session สังคมศาสตร์ ประกอบด้วย สังคมวิทยาประชากรศาสตร์ มานุษยวิทยา จิตวิทยาสังคม ปัญหา
สังคม สังคมศาสตร์ อาชญาวิทยา กระบวนการยุติธรรม มนุษย์นิเวศวิทยาและนิเวศวิทยาสังคม พัฒนาสังคม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิศาสตร์สังคม รวมทั้ง รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
9. Session บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ประกอบด้วย บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์พาณิชยศาสตร์
การบัญชีและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
10.Session ผลงานสร้างสรรค์/นวัตกรรม ประกอบด้วย จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ศิลปะไทย
สื่อประสมMedia Arts ศิลปะแนวคิดอินสตอลเลชั่น การแสดงดนตรี การประพันธ์เพลง ละคร การแสดงพื้นบ้าน
นาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์ร่วมสมัย การออกแบบทุกสาขา สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ นวัตกรรมทางการศึกษา และสื่ออื่น ๆ
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัยจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
2. นักวิจัยและนิสิต/นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่แวดวงวิชาการ
3. มีเวทีทางวิชาการให้กับนักวิจัยและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
ด้านการวิจัย
4. มีเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยและเครือข่ายการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
13. ติดต่อสอบถามได้ที่
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
โทรศัพท์ 074-609600 ต่อ 7254 มือถือ 081-5407304 , 086-4815005
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-609655 เว็บไซต์ http://mis.sci.tsu.ac.th/tsuconference27

