บ

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 27 ประจาปี 2560
และ การประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 3

รายละเอียดการจัดส่งผลงาน
คาแนะนาในการเตรียมบทความ
1. เงื่อนไขของผลงานที่นาเสนอ
1.1 บทความที่จะนาเสนอต้องเป็นคผลงานที
่ไม่เคยเผยแพร่
ที่ใดมาก่อน จัดทาบทความตามรูปแบบที่
าแนะนาในการเตรี
ยมบทความ
คณะกรรมการกาหนดไว้เท่านั้น
1.2 เป็นผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และผู้สนใจ
1.3 เป็นผลงานวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระของนิสิต/นักศึกษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาที่
ดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
2. ประเภทการนาเสนอ
2.1 นาเสนอในรูปแบบการบรรยาย Oral presentation) ด้วย Power Point โดยใช้เวลานาเสนอ
เรื่องละไม่เกิน 15 นาที และซักถาม 5 นาที
2.2 นาเสนอในรูปแบบโปสเตอร์ Poster presentation) โดยจัดทาโปสเตอร์ในรูปแบบที่กาหนด และ
ผู้นาเสนอจะต้องอยู่ประจาจุดแสดงผลงานเพื่อนาเสนอผลงานและตอบข้อซักถาม
ทั้งนี้ สามารถส่งผลงานนาเสนอทั้ง 2 ประเภท ได้ไม่เกินท่านละ 2 ผลงาน
3. สาขาการนาเสนอผลงาน แบ่งเป็น 10 Sessions ดังนี้
1. วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วย กลุ่มวิชาชีววิทยา ชีวศึกษา
สัตววิทยา พฤกษศาสตร์ พันธุศาสตร์ จุลชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีผลิตพืช เทคโนโลยีผลิตสัตว์
อุตสาหกรรมเกษตร ทรัพยากรประมง ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรน้าเพื่อการเกษตร ระบบเกษตร ทรัพยากรดิน
ธุรกิจเกษตร วิศวกรรมและเครื่องจักรกลการเกษตร สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร และวิทยาศาสตร์ชีวภาพอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง
2. วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช ประกอบด้วย กลุ่มวิชา เคมีศึกษา อนินทรีย์ เคมีอินทรีย์เคมี ชีวเคมี
เคมีอุตสาหกรรม เคมีโพลิเมอร์ เคมีวิเคราะห์ เคมีปิโตรเลียม เคมีสิ่งแวดล้อม เคมีเทคนิค นิวเคลียร์เคมีเคมีเชิง
ฟิสิกส์ เคมีชีวภาพ เภสัชเคมีและเภสัชวิเคราะห์ เภสัชอุตสาหกรรม เภสัชกรรม เภสัชวิทยาและพิษวิทยา
เครื่องส้าอาง เภสัชเวช เภสัชชีวภาพ วิศวกรรมเคมี และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ฟิสิกส์ศึกษา ฟิสิกส์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชาฟิสิกส์ ฟิสิกส์ศึกษา
ดาราศาสตร์ วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลกและอวกาศ ธรณีวิทยา อุทกวิทยา สมุทรศาสตร์ อุตุนิยมวิทยาฟิสิกส์ของ
สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีพืนฐานทาง วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหกรรมวิจัยและอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
4. คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยสาขา คณิตศาสตร์ศึกษา คณิตศาสตร์ สถิติคอมพิวเตอร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารเครือข่ายและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
5. วิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกอบด้วย สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์สาธารณสุข พยาบาลศาสตร์
ทันตแพทย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์การแพทย์ การแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
6. การศึกษา ประกอบด้วย กลุ่มวิชาพืนฐานการศึกษาหลักสูตรและการสอน การวัดและประเมินผล
การศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา บริหารการศึกษา จิตวิทยาและการแนะแนวการศึกษา พลศึกษาการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาพิเศษ การศึกษาข้ามวัฒนธรรมและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

7. Session มนุษยศาสตร์ ประกอบด้วย นิเทศศาสตร์ ปรัชญา ภาษา วรรณกรรม นาฏกรรม
ศิลปวัฒนธรรม คติชนวิทยาและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
8. Session สังคมศาสตร์ ประกอบด้วย สังคมวิทยา ประชากรศาสตร์ มานุษยวิทยา จิตวิทยาสังคม
ปัญหาสังคม สังคมศาสตร์ อาชญาวิทยา กระบวนการยุติธรรมมนุษย์ นิเวศวิทยาและนิเวศวิทยาสังคม พัฒนา
สังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิศาสตร์สังคม รวมทัง รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์และอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
9. Session บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ประกอบด้วย บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์พาณิชยศาสตร์
การบัญชีและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
10. Session ผลงานสร้างสรรค์/นวัตกรรม ประกอบด้วย จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ศิลปะ
ไทย สื่อประสมMedia Arts ศิลปะแนวคิดอินสตอลเลชั่น การแสดงดนตรี การประพันธ์เพลง ละคร การแสดง
พืนบ้าน นาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์ร่วมสมัย การออกแบบทุกสาขา สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ นวัตกรรมทางการศึกษา และสื่ออื่นๆ
4. ขั้นตอนการส่งผลงาน
4.1 ผู้นาเสนอผลงานลงทะเบียน จัดส่งบทคัดย่อ Abstract) และแจ้งความประสงค์การตีพิมพ์ผลงาน
ผ่านระบบออนไลน์ http://mis.sci.tsu.ac.th/tsuconference27
4.2 บทคัดย่อทีผ่ ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิให้นาเสนอ และประสงค์จะตีพิมพ์เรื่องเต็ม จะต้องทา
บทความฉบับสมบูรณ์
5. ช่องทางการตีพิมพ์
1. ตีพิมพ์เฉพาะบทคัดย่อ Abstract) ในเอกสารร่วมเล่มบทคัดย่อ Abstract Book) โดยผลงานทุก
เรื่องที่ผ่านการพิจารณาให้นาเสนอจะได้รับการตีพิมพ์ ทั้งนี้ จะต้องปรับปรุงแก้ไขบทคัดย่อให้ถูกต้องตามรูปแบบ
ข้อกาหนดอย่างเคร่งครัดหากไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้องจะส่งคืนผู้นาเสนอเพื่อแก้ไขก่อนการตีพิมพ์ต่อไป
2.ตีพิมพ์บ ทคัดย่อในเล่ม Abstract Book และตีพิมพ์ บทความในรายงานการประชุมวิช าการ
Proceeding) บันทึกในรูปแบบซีดี/เผยแพร่บน http://mis.sci.tsu.ac.th/tsuconference27 กรณีผู้นาเสนอ
ผลงานผ่ า นกระบวนการประเมิ น บทคั ด ย่ อ แล้ ว ผู้ น าเสนอจะต้ อ งส่ ง บทความงานประชุ มวิ ช าการ เพื่ อ ให้
ผู้ทรงคุณวุฒิและมีคณะกรรมการฝ่ายวิชาการงานประชุมวิชาการฯ ประเมินบทความ
3. ตีพิมพ์บทความฉบับสมบูรณ์ Full paper) ในวารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ https://www.tcithaijo.org/index.php/tsujournal /วารสารปาริชาต https://www.tcithaijo.org/index.php/parichartjournal
วารสารกลุ่มที่ 1 ในฐานข้อมูล TCI) ฉบับพิเศษ กรณีผู้นาเสนอผลงานผ่านกระบวนการประเมินบทคัดย่อแล้ว
ผู้นาเสนอจะต้องส่งบทความฉบับสมบูรณ์ Full paper) เพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณากลั่นกรองบทความฉบับ
สมบูรณ์ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ Peer review)
การเตรียมบทคัดย่อ (Abstract)
1. ผู้นาเสนอจัดทา บทคัดย่อแบบภาษาไทย จานวนไม่เกิน 500 คา หรือบทคัดย่อแบบภาษาอังกฤษ
จานวนไม่เกิน 350 คา โดยมีเนื้อหาครอบคลุม ดังนี้
1) ความเป็นมาโดยย่อ Background)
2) วัตถุประสงค์ Objective)
3) วัสดุและวิธีการ Materials and methods)
4) ผลการศึกษา Results)
5) สรุป Conclusion)

2. การส่งบทคัดย่อ Abstract) จะต้องส่งเป็นไฟล์ข้อมูล จานวน 2 ไฟล์ คือ ไฟล์ “doc” และ “pdf”
อย่างละ 1 ไฟล์ ผ่านระบบออนไลน์ http://mis.sci.tsu.ac.th/tsuconference27
3. บทคัดย่อ จะต้องจัดพิมพ์โดยโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด Microsoft Word for Windows) 2003
ตัว อั กษร TH Sarabun New หั ว ข้อ ใช้ ขนาดอัก ษร 16 และเนื้อหา ขนาดอักษร 14 กรณีมีส มการทาง
คณิตศาสตร์ให้ใช้โปรแกรม mathtype
การเตรียมบทความฉบับสมบูรณ์
ผู้นาเสนอจัดทาบทความฉบับเต็ม Full paper) กาหนดให้เนื้อหาของบทความงาน มีความยาว
ไม่เกิน 8 หน้ากระดาษ A4 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ชื่อเรื่อง ผู้เขียน และคณะ บทคัดย่อ ให้ดูตามข้อกาหนดในการเตรียมบทคัดย่อ
2. เนื้อเรื่อง ประกอบด้วย
1) บทนา (Introduction)
2) วิธีการวิจัย (Methods)
3) ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย (Results and discussion)
4) สรุปผลการวิจัย (Conclusion)
5) คาขอบคุณ (Acknowledgement) ถ้ามี)
6) เอกสารอ้างอิง (References)
* ผู้นาเสนอสามารถดูรูปแบบการเขียนในหัวข้อการอ้างอิงได้ในส่วนท้ายเรื่อง
ผลงานสร้างสรรค์ (ชิ้นงานสร้างสรรค์) ประกอบด้วย
ผู้นาเสนอจัดทาบทความฉบับเต็ม Full paper) กาหนดให้เนื้อหาของบทความงาน มีความยาวไม่เกิน
8 หน้ากระดาษ A4 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ชื่อเรื่อง ผู้เขียนและคณะ บทคัดย่อ ให้ดูตามข้อกาหนดในการเตรียมบทคัดย่อ
2. เนื้อเรื่อง ประกอบด้วย
1) ประเภทผลงานสร้างสรรค์
2) แนวความคิด
3) ความสาคัญของการทางานสร้างสรรค์ ถ้ามี)
4) วัตถุประสงค์ของการผลิตผลงานสร้างสรรค์
5) กระบวนการของการผลิตผลงานสร้างสรรค์
6) อุปกรณ์ในการดาเนินการผลิตผลงานสร้างสรรค์
7) เทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงาน ถ้ามี)
8) ผลงานสร้างสรรค์
9) คาขอบคุณ ถ้ามี)
10) เอกสารอ้างอิง ถ้ามี)
3. รูปผลงานสร้างสรรค์ ประกอบด้วย ชื่อผลงานสร้างสรรค์ ชื่อศิลปิน/ผู้สร้างสรรค์ เทคนิค ขนาด
และปีที่ สร้างงานสร้างสรรค์)

หมายเหตุ :
1. บทคัดย่อ ที่มีจานวนหน้าเกิน 1 หน้า หรือบทความงานประชุมวิชาการ ที่มีจานวนหน้าเกิน 8 หน้า
และ/หรือไม่ถูกต้องตามข้อกาหนดในการเตรียมต้นฉบับผลงานจะไม่ได้รับการพิจารณา
2. ขอให้ผู้นาเสนอผลงานตรวจสอบความถูกต้องของตัวสะกดก่อนจัดส่ง ทั้งนี้ ฝ่ายจัดการประชุม
วิชาการระดับชาติฯ จะไม่ทาการพิสูจน์อักษรซ้าและไม่รับผิดชอบในความผิดพลาดที่เกิดขึ้น
3. ผู้นาเสนอผลงานสามารถดูตัวอย่างการจัดเตรียมต้นบทความได้จากเว็บไซต์
http://mis.sci.tsu.ac.th/tsuconference27

เอกสารแนบท้ายหัวข้อการอ้างอิง
การอ้างอิง (Reference) แบบตัวเลข
ใช้การอ้างอิงแบบตัวเลข วิธีการดังนี้
1. ใส่ตัวเลขกากับไว้ในเครื่องหมาย [ ] ท้ายข้อความหรือชื่อบุคคลที่อ้างอิง โดยให้ตัวเลขอยู่ในระดับ
บรรทัดเดียวกันกับเนื้อหา เช่น [1]
2. ให้ใส่ตัวเลขอ้างอิงเรียงลาดับตั้งแต่เลข 1 เป็นต้นไป ต่อเนื่องกัน และในกรณีที่มี การอ้างอิงซ้าให้ใช้
ตัวเลขเดิมที่เคยใช้อ้างมาก่อนแล้ว
3. แหล่งที่ใช้อ้างอิงทั้งหมดในบทความจะไปปรากฏอยู่ในเอกสารอ้างอิง References) ท้ายบทความ
โดยการเรียงลาดับตามหมายเลข และพิมพ์หมายเลขอยู่ในเครื่องหมาย [ ]
4. กรณีที่อ้างอิงเอกสารหลาย รายการในคราวเดียวกัน
4.1 อ้างอิงไม่เกิน 2 รายการให้ใส่หมายเลขของเอกสารที่อ้างเรียงลาดับโดยใส่เครื่องหมาย
จุลภาค ,) คั่น เช่น [1, 2] หรือ [1, 5]
4.2 อ้างอิงเกิน 2 รายการและเป็นรายการที่ต่อเนื่องกันให้ใส่หมายเลขของเอกสารที่อ้าง
เรียงลาดับโดยใส่เครื่องหมายยัติภังค์ -) คั่น เช่น [1-3] หรือ [1-5]
4.3 อ้างอิงเกิน 2 รายการและเป็นรายการทั้งต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง ให้ ใส่ หมายเลขของ
เอกสารที่อ้างเรียงลาดับโดยใส่เครื่องหมายจุลภาค ,) คั่นในกรณีไม่ต่อเนื่อง และเครื่องหมายยัติภังค์ -) คั่นใน
กรณีต่อเนื่อง เช่น [1, 4-5]
การอ้างอิงในส่วนเนื้อเรื่อง
การอ้างอิงในเนื้อเรื่อง ใช้ระบบตัวเลขอยู่ในวงเล็บ “[ ]” หลังข้อความที่อ้างถึง โดยตัวเลขดังกล่าวเรียง
ตามลาดับการอ้างอิง
ตัวอย่าง
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ขาดแคลน [1]…
2. Scherer [2] รายงานว่า...
3. และยังทาให้สมดุลของธาตุอาหารพืชในดินเสียไปด้วย [3, 4]...
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