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กำหนดการ งานประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร9วิจัย” คร้ังท่ี 13  

ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง  

 

วันท่ี 11 พฤษภาคม 2565 : การเดินทางและกิจกรรมต?อนรับ 

เวลา กิจกรรม 

11.30 – 21.00 น. 

 

 

17.00 น. 

รถรับผู0เข0าร4วมกิจกรรมจากท4าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ4 จ.สงขลา ไปส4งยังโรงแรมใน

จังหวัดพัทลุง (เฉพาะผู0ท่ีจองรถผ4านระบบ)  

 

งานเล้ียงต0อนรับคณะผู0บริหารเครือเทา-งาม และรายงานความพร0อมการจัดงานต4อ 

ประธานท่ีประชุมเครือเทา-งาม ณ อำเภอป[าพะยอม จังหวัดพัทลุง 

 

วันท่ี 12 พฤษภาคม 2565 :  พิธีเปDด และการเสวนา ห?อง MF2200  

เวลา กิจกรรม 

08.00 – 09.00 น. 

 

 

08.45 – 08.55 น. 

09.00 – 09.05 น. 

09.05 – 09.10 น. 

 

09.10 – 09.20 น. 

 

09.20 – 09.35 น. 

 

 

09.35 – 09.45 น. 

 

09.45 – 09.50 น. 

 

09.50 – 10.00 น. 

10.00 – 11.00 น. 

 

11.00 – 12.00 น. 

 

(ลานโยธิน)  ลงทะเบียน / รับใบเสร็จค4าลงทะเบียน (กรณีชำระเงินล4วงหน0า) /   รับของท่ีระลึก / รับ

อาหารว4างและของท่ีระลึก (คูปอง) / รับชำระเงิน (กรณีได0รับอนุญาตให0ชำระหน0างาน) 

(MF2200) เปeดวีดีทัศนfแนะนำมหาวิทยาลัย / คณะวิทยาศาสตรf 

เชิญประธานและบุคคลกลุ4ม VIP มายังห0อง MF2200 และน่ังประจำท่ี 

พิธีกรแนะนำตัวและแจ0งกำหนดการกิจกรรม 

กล4าวรายงาน โดย  ผู0ช4วยศาสตราจารยf ดร.ธัญญา  พันธfฤทธ์ิดำ 

                        คณบดีคณะวิทยาศาสตรf มหาวิทยาลัยทักษิณ 

กล4าวต0อนรับ โดย  รองศาสตราจารยf ดร.ชยันตf บุณยรักษf 

ประธานท่ีประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตรf มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม 

กล4าวเปeดงาน โดย    รองศาสตราจารยf ดร.ณฐพงศf จิตนิรัตนf 

 รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ 

ประธานในพิธี / ผู0แทนสมาคม / คณบดีเครือเทางาม  ทำพิธีเปeดงาน และถ4ายภาพร4วมกัน 

ประธานที่ประชุมคณบดีเครือเทา-งาม มอบรางวัลบุคลากรเครือเทา-งามดีเด4น  และถ4ายภาพร4วมกัน

ระหว4าง ประธาน / คณบดีเครือเทา-งาม / ผู0บริหาร / ผู0ได0รับรางวัลบุคลากรดีเด4น 

คณบดีคณะวิทยาศาสตรf มหาวิทยาลัยทักษิณ มอบของที่ระลึกแก4ผู 0สนับสนุนการจัดงาน และ

ถ4ายภาพร4วมกัน 

การแสดงพิธีเปeด “โนราหf มรดกไทย มรดกโลก”คณะศิลปกรรมศาสตรf  ม.ทักษิณ 

ปาฐกถาพิเศษ “วิทยาศาสตรfวิจัยและนวัตกรรม สำหรับชีวิตวิถีใหม4” 

โดย  รองศาสตราจารยf ดร.วรัญpู  พูลเจริญ คณะเภสัชศาสตรf จุฬาลงกรณfมหาวิทยาลัย 

บรรยาย “โอกาสและการพัฒนางานวิจัยทางพลาสติกชีวภาพสำหรับชีวิตวิถีใหม4” 

โดย  รองศาสตราจารยf ดร.กนกพร  สังขfรักษf  คณะวิทยาศาสตรf มหาวิทยาลัยทักษิณ 
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เวลา กิจกรรม 

12.00 – 13.00 น. 

 

12.00 – 13.00 น. 

13.00 – 15.00 น. 

 

13.00 – 13.30 น. 

13.30 – 14.00 น. 

14.00 – 17.30 น. 

17.30 – 18.00 น. 

รับประทานอาหารกลางวัน (SET BOX ช้ัน 1 อาคารเรียนรวม) 

สำหรับผู?นำเสนอภาคโปสเตอรN 

ผู0นำเสนอภาคโปสเตอรf ติดต้ังโปสเตอรfผลงานวิจัย 

นำเสนอภาคโปสเตอรf 

สำหรับผู?นำเสนอภาคบรรยาย 

ผู0นำเสนอภาคบรรยาย Upload file สำหรับการนำเสนอผลงาน  

วิทยากรแต4ละกลุ4มบรรยายพิเศษ (Invited Speaker) 

นำเสนอผลงานวิชาการ (อาหารว4างจุดบริหารอาหารว4างของแต4ละช้ัน) 

เดินทางไปยังหอประชุมเฉลิมพระเกียรติเพ่ือเข0าร4วมงานเล้ียงต0อนรับ 

 

วันท่ี 12 พฤษภาคม 2565  กิจกรรมงานเล้ียง ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 

เวลา กิจกรรม (ฝWายพิธีการ) 

18.00 – 18.30 น. 

18.30 – 18.40 น. 

18.40 – 18.50 น. 

18.50 – 18.55 น. 

18.55 – 19.00 น. 

19.00 – 19.05 น. 

19.05 – 19.10 น. 

19.10 – 19.20 น. 

19.20 – 19.25 น. 

19.25 – 19.30 น. 

19.30 – 19.35 น. 

19.35 – 19.40 น. 

19.35 – 20.00 น. 

 

 

 

 

 

 

20.00 – 21.00 น. 

ผู0เข0าร4วมงาน เร่ิมเข0างานและน่ังโต�ะอาหาร (แสดงดนตรีสดโดย Aquatic Band) 

พิธีกร แนะนำตัวเอง และกล4าวต0อนรับสู4กิจกรรมงานเล้ียงสังสรรคf และแจ0งกำหนดการ 

ชมการแสดงต0อนรับชุดท่ี 1 “จินตปาตี” จาก วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง 

รองอธิการบดีฝ[ายบริหารและกิจการนิสิต พัทลุง กล4าวต0อนรับสู4 มหาวิทยาลัยทักษิณ 

รองอธิการบดีฝ[ายวิจัยและบริการวิชาการ กล4าวต0อนรับสู4 มหาวิทยาลัยทักษิณ 

คณบดีคณะวิทยาศาสตรf มหาวิทยาลัยทักษิณ กล4าวต0อนรับผู0เข0าร4วมประชุม 

ประธานคณบดีเครือเทา-งาม  กล4าวแสดงความรู0สึกการจัดการประชุม 

ชมการแสดงต0อนรับชุดท่ี 2 “มัสรีบีลา” จาก วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง 

คณบดีคณะวิทยาศาสตรf มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กล4าวความรู0สึก 

คณบดีคณะวิทยาศาสตรf มหาวิทยาลัยนเรศวร กล4าวความรู0สึก 

คณบดีคณะวิทยาศาสตรf มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล4าวความรู0สึก 

คณบดีคณะวิทยาศาสตรf มหาวิทยาลัยบูรพา กล4าวความรู0สึก 

ขบวนธงการเป�นเจ0าภาพ ข้ึนบนเวที  

คณบดีคณะวิทยาศาสตรf มหาวิทยาลัยทักษิณ มอบธงคืน ประธานคณบดีเครือเทา-งาม  

คณบดีคณะวิทยาศาสตรf มหาวิทยาลัย พะเยา รับธงเจ0าภาพ คร้ังท่ี 14 

ถ4ายภาพร4วมกัน  

คณบดีคณะวิทยาศาสตรf มหาวิทยาลัยพะเยา กล4าวแนะนำจังหวัดและเชิญชวนเข0าร4วมการ

ประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตรfวิจัย คร้ังท่ี 14 

รับชมวีดีทัศนfแนะนำเจ0าภาพงานวิทยาศาสตรfวิจัยคร้ังท่ี 14 (ม.พะเยา) 

กิจกรรมเช่ือมความสัมพันธf (แสดงดนตรีและร0องเพลง) 

 

วันท่ี 13 พฤษภาคม 2565 
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เวลา กิจกรรม 

08.00 – 09.00 น. 

 

 

08.00 – 09.00 น. 

09.00 – 10.45 น. 

10.45 – 12.00 น. 

 

12.00 – 13.00 น. 

13.00 – 13.10 น. 

13.10 – 13.20 น. 

13.20 – 14.45 น. 

14.45 – 15.00 น. 

(ลานโยธิน) ลงทะเบียนการนำเสนอผลงาน / รับใบเสร็จรับเงิน (กรณีชำระเงินหน0างาน)  

(MF2200) เปeดวีดีทัศนfแนะนำมหาวิทยาลัย / คณะวิทยาศาสตรf 

สำหรับผู?นำเสนอภาคบรรยาย 

ผู0นำเสนอภาคบรรยาย Upload file สำหรับการนำเสนอผลงาน  

นำเสนอผลงานวิชาการ/ รับอาหารว4าง 

การบรรยายพิเศษ “STEM-ED” 

จาก องคfการรัฐมนตรีศึกษาแห4งเอเชียตะวันออกเฉียงใต0 (SEAMEO STEM-ED) 

รับประทานอาหารกลางวัน (SET BOX)  

พิธีกรต0อนรับสู4พิธีปeดกิจกรรม 

ประมวลภาพกิจกรรมในงาน 

ประกาศและมอบรางวัลการนำเสนอผลงานดีเด4น 

คณบดีคณะวิทยาศาสตรf มหาวิทยาลัยทักษิณ กล4าวปeดการประชุม 

(อาหารว4างหน0าห0องพิธีปeด) 

 


