


 

  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ  ครั้งที่ 25 ประจ าปี 2558 
“วิจัยไทยเพื่ออนาคต” (Thai research: A vision of futurity) 

วันที่ 10-12 มิถุนายน 2558 
ณ  หอประชุมปาริชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

 

หลักการและเหตุผล 
การวิจัยเป็นเครื่องมือที่มีความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ดังนั้น

ความสามารถในการวิจัย จึงเป็นองค์ประกอบหนึ่งของความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และการพัฒนา
ประเทศไทยจ าเป็นที่จะต้องสร้างปัญญาปฏิบัติ หรือการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติทั้งนี้เพ่ือขับเคลื่อนสังคมไทย   
ให้ไปสู่สังคมอุดมปัญญา (Knowledge – based Society) นอกจากนี้กระบวนการหนึ่งซึ่งส าคัญของการวิจัย 
คือ การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ หรือการเผยแพร่งานวิจัยสู่แวดวงวิชาการเพ่ือน าผลการวิจัยไปใช้ในการ
แก้ปัญหาได้อย่างแท้จริง และเป็นการพัฒนางานวิจัยที่สูงขึ้นต่อไป อีกท้ังยังเป็นเวทีทางวิชาการส าหรับนักวิจัย
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการวิจัย 

มหาวิทยาลัยทักษิณเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีภารกิจหลัก  4 ด้านด้วยกัน ได้แก่        
การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริการวิชาการ ส าหรับภารกิจด้าน
การวิจัยซึ่งถือเป็นหัวใจของการพัฒนา เป็นที่มาขององค์ความรู้ในอันที่จะน าไปสู่การจัดการเรียนการสอน    
การบริการทางด้านวิชาการ และเป็นฐานความรู้ให้แก่สังคม สถานภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัยเป็นสิ่งที่บ่ง
บอกถึงศักยภาพทางด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย ฉะนั้นจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาศักยภาพการวิจัยทั้ง
ทางด้านปริมาณและด้านคุณภาพ 

ดังนั้นเพ่ือให้ผลงานวิจัยดังกล่าว ได้มีโอกาสเผยแพร่ในวงกว้าง และขยายองค์ความรู้สู่การปฏิบัติให้
กว้างขวางยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยทักษิณ จึงได้จัดการประชุมวิชาการระดับมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 25 
ประจ าปี 2558 เพ่ือเผยแพร่ และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สู่สาธารณชน ขึ้น 
 

วัตถุประสงค์ 
     1.  เพ่ือให้นักวิจัยและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่แวดวงวิชาการ 
     2.  เพ่ือเป็นเวทีทางวิชาการให้กับนักวิจัยและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ด้านการวิจัย 

3. เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างนักวิจัยด้วยกันและหน่วยงานรวมทั้งเครือข่าย
การวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 
     4.  เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัย 
     5.  เพ่ือเป็นการสร้างบรรยากาศการวิจัยให้เกิดข้ึนในมหาวิทยาลัย 
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กลุ่มเป้าหมาย 
     1.  บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ จ านวน 250 คน 
     2.  นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 100 คน 
     3.  บุคคลภายนอก จ านวน  300 คน 
 

ระยะเวลา 
     ระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน  2558 
 

สถานที่จัดประชุมวิชาการ 
 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา  
 

รูปแบบการด าเนนิงาน 
1. การเสวนา/บรรยายพิเศษทางวิชาการ (Keynote Lecture) 
2. การน าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (Oral presentation) 
3. การน าเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ (Poster presentation) 
4. การจัดนิทรรศการ (งานวิจัย งานสร้างสรรค์และศิลปวัฒนธรรม) (Exhibition) 
 

การแบ่งกลุ่มสาขาการน าเสนอผลงานวิชาการ แบ่งเป็น 10 Session 
     1. Session วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเกษตรศาสตร์  ประกอบด้วยกลุ่มวิชา ชีววิทยา ชีวศึกษา 
สัตววิทยา พฤกษศาสตร์ พันธุศาสตร์ จุลชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีผลิตพืช เทคโนโลยีผลิตสัตว์ 
อุตสาหกรรมเกษตร ทรัพยากรประมง ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรน้ าเพ่ือการเกษตร ระบบเกษตร ทรัพยากร
ดิน ธุรกิจเกษตร วิศวกรรมและเครื่องจักรกลการเกษตร สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
      2. Session วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช ประกอบด้วยกลุ่มวิชา เคมีศึกษา อนินทรีย์เคมี อินทรีย์
เคมี ชีวเคมี เคมีอุตสาหกรรม เคมีโพลิเมอร์ เคมีวิเคราะห์ เคมีปิโตรเลียม เคมีสิ่งแวดล้อม เคมีเทคนิค 
นิวเคลียร์เคมี เคมีเชิงฟิสิกส์ เคมีชีวภาพ เภสัชเคมีและเภสัชวิเคราะห์ เภสัชอุตสาหกรรม เภสัชกรรม เภสัช
วิทยาและพิษวิทยา เครื่องส าอาง เภสัชเวช เภสัชชีวภาพ วิศวกรรมเคมีและอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
                3. Session ฟิสิกส์ศึกษา ฟิสิกส์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชา ฟิสิกส์ 
ฟิสิกส์ศึกษา ดาราศาสตร์ วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลกและอวกาศ ธรณีวิทยา อุทกวิทยา สมุทรศาสตร์ 
อุตุนิยมวิทยา ฟิสิกส์ของสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรม
อุตสาหกรรมวิจัย และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  
                4. Session คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยสาขา คณิตศาสตร์ศึกษา คณิตศาสตร์ 
สถิติ คอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารเครือข่าย และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
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      5. Session วิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกอบด้วย สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาธารณสุข  
พยาบาลศาสตร์ ทันตแพทย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์การแพทย์ฯ 
              6. Session การศึกษา ประกอบด้วยกลุ่มวิชา พ้ืนฐานการศึกษา หลักสูตรและการสอน การวัด
และประเมินผลการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา บริหารการศึกษา จิตวิทยาและการแนะแนวการศึกษา 
การศึกษานอกโรงเรียน การศึกษาพิเศษ พลศึกษา และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
              7. Session มนุษยศาสตร์ ประกอบด้วยนิเทศศาสตร์ ปรัชญา ภาษา วรรณกรรม นาฎกรรม
ศิลปวัฒนธรรมและนิเทศศาสตร์ คติชนวิทยา และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
              8. Session สังคมศาสตร์ ประกอบด้วย สังคมวิทยา ประชากรศาสตร์ มานุษยวิทยา จิตวิทยา
สังคม ปัญหาสังคม สังคมศาสตร์ อาชญาวิทยา กระบวนการยุติธรรม มนุษย์นิเวศวิทยาและนิเวศวิทยาสังคม 
พัฒนาสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิศาสตร์สังคม รวมทั้ง รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ และอ่ืน 
ๆ ที่เก่ียวข้อง 
              9. Session บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ประกอบด้วย บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ 
พาณิชยศาสตร์ การบัญชีและอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
             10. Session ผลงานสร้างสรรค์ ประกอบด้วย จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ สื่อประสม 
ศิลปะไทย Media Arts ศิลปะแนวคิดอินสตอลเลชั่น การแสดงดนตรี การประพันธ์เพลง ละคร การแสดง
พ้ืนบ้าน นาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์ร่วมสมัย การออกแบบทุกสาขา และสื่ออ่ืน ๆ  
  

อัตราค่าลงทะเบียน 
ผู้สมัครเข้าร่วมเพื่อน าเสนอผลงานวิจัย 

 

ประเภทผู้เข้าร่วม ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2558 

บุคคลทั่วไป 
(อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ภายนอกมหาวิทยาลัยทักษิณ) 

1,800 บาท 

นิสิต นักศึกษาทั่วไป 1,500 บาท 
นิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ 1,300 บาท 

บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ 800 บาท 

 
หมายเหตุ :   

คณะกรรมการฯขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผลงานที่จะน าเสนอโดยจะแจ้งผลการพิจารณา ภายในวันที่ 
13 มีนาคม 2558 และผู้น าเสนอจะต้องช าระค่าลงทะเบียนให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2558    
(ท้ังนี้ กระบวนการแจ้งผลการน าเสนอและการปรับปรุงแก้ไขบทความจะด าเนินการผ่านทาง ระบบลงทะเบียน
และ e-mail) 
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ผู้สมัครเข้าร่วมประชุมโดยไม่น าเสนอผลงานวิจัย 
 

ประเภทผู้เข้าร่วม 
ภายใน 

วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 
ลงทะเบียนช้า 

(ภายหลังวันที่ 15 พฤษภาคม 2558) 
บุคคลทั่วไป (อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ  
ภายนอกมหาวิทยาลัยทักษิณ) 

1,800 บาท 2,200  บาท 

นิสิต นักศึกษาทั่วไป 1,500 บาท 1,900  บาท 

นิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ 1,300 บาท 1,700  บาท 

บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ 800 บาท  1,200  บาท 
 

หมายเหตุ 
 ฝ่ายจัดการประชุมจะปิดระบบรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558    
ผู้ที่ประสงค์จะลงทะเบียนหลังจากปิดระบบการลงทะเบียนแล้วจะต้องจ่ายค่าลงทะเบียน ในอัตรา     
ลงทะเบียนช้า โดยประสานตรงที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  
1. มีการน าเสนอองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยอย่างน้อย 250 บทความ 
2. นักวิจัยและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษามีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่แวดวงวิชาการ 
3. มีเวทีทางวิชาการให้กับนักวิจัยและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา รวมถึงผู้เชี่ยวชาญการวิจัยได้พบปะ

แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ด้านการวิจัย 
4. มีเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย และเครือข่ายการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา  
5. เกิดบรรยากาศการวิจัยที่ดีขึ้นในมหาวิทยาลัย 

 




