
 

 
 
 

 

ที่  อว 8205.03/ว0620         คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
         222 หมู่ 2 ต าบลบา้นพร้าว  
                        อ าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลงุ 93210 

         8  พฤศจิกายน  2564  

เร่ือง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพนัธ์การประชุมวิชาการ “วิทยาศาสตร์วิจัย” คร้ังที่ 13 และขอเชิญส่งผลงาน 

เรียน คณบดี / ผู้อ านวยการ / ผู้บริหารสถานศึกษา 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  โครงการการประชุมวิชาการ “วิทยาศาสตร์วิจัย” คร้ังที่ 13    จ านวน  1  ฉบับ 

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ และมหาวิทยาลัยบูรพา จัดการประชุมวิชาการ “วิทยาศาสตร์วิจัย” 
คร้ังที่ 13 (The 13th Science Research Conference, SRC 13) ในหัวข้อ วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ส าหรับชีวิตวิถีใหม่ 
(Research and Innovation for the New Normal Life) ระหว่างวันที่ 12 - 13 พฤษภาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
วิทยาเขตพัทลุง จังหวัดพัทลุง เพื่อสนับสนุนการพัฒนาผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ศึกษา และเวทีในการน าเสนอผลงานวิจัยของ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา นักเรียน และบุคคล
ผู้สนใจ นั้น 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการ “วิทยาศาสตร์
วิจัย” ครั้งที่ 13 แก่บุคลากร นิสิต นักศึกษา นักเรียน และผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถเข้าดู
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://sc.sci.tsu.ac.th/src13/ อนึ่งผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการฯ มีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนและ
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามระเบียบของทางราชการในสังกัด โดยไม่ถือเป็นวันลา เม่ือได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณเป็นอย่างสงูมา ณ โอกาสนี้ 

                                    ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 
 

                     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ด า) 
                      คณบดีคณะวทิยาศาสตร์ ปฏิบัติหน้าที่แทน   
                             อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษณิ 

 
 
 
คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง 
โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7460 9607  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : src13tsu@gmail.com 

https://sc.sci.tsu.ac.th/src13/
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คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

แบบเสนอโครงการ 
ประกอบการเสนอขออนุมัติงบประมาณ 

 

1. ช่ือโครงการ: วิทยาศาสตร์วิจัย  ครั้งที่ 13  (13th Science Research Conference, SRC13) 

2. ประเภทโครงการ: การสัมมนา/ฝึกอบรม   การศึกษาดูงาน     อ่ืน ๆ การประชุมวิชาการระดับชาติ 

3. สถานภาพโครงการ  :  โครงการใหม่        โครงการเดิม  

4. ความสอดคล้องกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยทักษิณและคณะวิทยาศาสตร์  
เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

O1: พัฒนาการจัดการศึกษาให้รองรับระบบ
การศึกษาท่ีหลากหลายทั้งหลักสตูร Degree  Pre-
degree และ Non-degree เพื่อผลิตก าลังคนท่ีมี
สมรรถนะในการพัฒนานวัตกรรมสังคมและการเป็น
ผู้ประกอบการ 

ตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย 
 TSU01 หลักสูตรที่เน้นทักษะการสร้างนวัตกรรมสังคมหรือการเป็น
ผู้ประกอบการ 
 TSU02 นิสิตและบณัฑิตที่เปน็ผู้ประกอบการหรือที่มผีลงานด้านวัต
กรรมสังคม 
 TSU03 รางวัลด้านผู้ประกอบการ (Startup Awards) หรือด้าน
นวัตกรรมสังคมของนิสติและบัณฑิต 
 TSU04 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
ตัวชี้วัดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ระดับมหาวิทยาลัย 
 SIU01 ร้อยละของหลักสูตรที่มีรายวิชาเรียนรู้ในชุมชน                                     
 SIU02 จ านวนหลักสตูรระยะสั้น (Non-Degree) เพื่อพัฒนาทักษะ
การสร้างนวัตกรรมสังคม 
 SIU03 จ านวนหลักสูตรระยะสั้น (Non-Degree) เพื่อพัฒนาทักษะ
การเป็นผูป้ระกอบการ 
 SIU04 ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือ ทางวิชาการในระดับ
นานาชาติที่มีกิจกรรมความร่วมมอื 
ตัวชี้วัดคณะวทิยาศาสตร์ 
 SCI01จ านวนนวัตกรรมการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 SCI02 ร้อยละของรายวิชาที่มกีารสอนแบบ Active learning 
 SCI03 ร้อยละของนิสิตใหม่ตามแผนการรับนิสติ 
 ผลการประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA 
 ร้อยละของหลักสูตรที่ผ่านการก ากับมาตรฐาน 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
O2: พัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่โดยเน้นการวิจัยเพื่อ
พัฒนานวัตกรรมสังคม พัฒนาคณุภาพชีวิต 
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและพัฒนา
ผู้ประกอบการให้โดดเด่นในพ้ืนท่ีภาคใต้ด้วยฐาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 

ตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย 
 TSU05 ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ 
 TSU06 ผลงานวิจัยท่ีอ้างอิงในระดับชาตหิรือนานาชาติ 
 TSU07 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมสังคม 
ตัวชี้วัดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ระดับ 
มหาวิทยาลัย 
 SIU05 จ านวนเงินทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 
ตัวชี้วัดคณะวิทยาศาสตร์ 
 SCI04 ร้อยละของอาจารย์ (SCI TSU Challenger) ที่ได้รับทุนวิจัย
จากแหล่งทุนภายนอก 
 SCI05 จ านวนห้องปฏิบตัิการทีไ่ด้รับรองมาตรฐาน 
 ร้อยละของโครงการวิจยัที่มีโจทย์จากชุมชน 
 ร้อยละของโครงงานวิจัยนิสติระดับปรญิญาตรีและบณัฑิตศึกษาที่มี
โจทย์จากชุมชน 

O3: บริการวิชาการและถ่ายทอดความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรมเพื่อพัฒนา
ชุมชนและผู้ประกอบการในพ้ืนท่ีภาคใต้ รวมทั้งต่อ
ยอดการบริการวิชาการสู่การจัดหารายได ้

ตัวชี้วัดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ระดับมหาวิทยาลัย 
 SIU06 งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกสนับสนุนการสร้าง
ผู้ประกอบการ/ธรุกิจใหม ่
 SIU07 บุคลากรของส่วนงานแลกเปลีย่นความรู้สูภ่าคธุรกิจ/
อุตสาหกรรม 
 SIU08 งบประมาณการพัฒนาเทคโนโลยี/นวตักรรมเพื่อพัฒนา
ความเป็นผูป้ระกอบการของส่วนงาน 
 SIU09 ความร่วมมือเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสรมิการสร้าง
นวัตกรรมกับภาคธรุกิจ/อุตสาหกรรมของส่วนงาน 
 SIU10 จ านวนเงินจากการบรกิารวิชาการที่ได้รับจากแหล่งภายนอก 
 SIU11 จ านวนสินค้าและบริการในพื้นที่ท่ีได้รับการสร้างมูลค่าเพิ่ม
จากบริการวิชาการ 
 SIU12 จ านวนชุมชน/พื้นที่/หน่วยงานทีไ่ด้รับประโยชน์จากการ
บริการวิชาการเพื่อสร้างมลูค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ 
ตัวชี้วัดคณะวิทยาศาสตร์ 
 SCI06 ร้อยละของรายได้จากการบริการวิชาการและวิจัยที่เพิ่มขึ้น 
 จ านวนหลักสูตรอบรมนวัตกรรมสังคมให้กับหน่วยงานภายนอก 
 จ านวนโรงเรียนเครือข่ายทีไ่ด้รบัการพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี
 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการวิชาการ 
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5. ความสอดคล้องกับ AUN-QA 
1. Expected Learning Outcomes 
2. Programme Structure and Content 
3. Teaching and Learning Approach 
4. Student Assessment 

5. Academic Staff 
6. Student Support Services 
7. Facilities and Infrastructure 
8. Output and Outcomes 

6. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรนาฎ คิดดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย พัฒนานวัตกรรมและทักษะผู้ประกอบการ 
อาจารย์ ดร.สุวิมล จุงจิตร์   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและจัดหารายได้ 
นายศักดิ์ชาย เรืองฤทธิ์   หัวหน้าส านักงานคณะวิทยาศาสตร์ 

7. หลักการและเหตุผล  
ตามที่มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม ซึ่งประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัย

บูรพา มหาวิทยาลัยนเรศวร  มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ก าหนดให้มีการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์วิจัย เพื่อเป็นเวทีการน าเสนอผลงานวิจัยของนักวิชาการ 
นิสิต นักศึกษา นักเรียนภายใต้โครงการ วมว. ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ศึกษา โดยให้มหาวิทยาลัยในเครือเป็นเจ้าภาพในการจัดงานอย่างต่อเนื่อง โดยจัดมาแล้ว 
จ านวน 12 ครั้ง นั้น 

การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 13 (13th Science Research Conference, 
SRC13) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม ภายใต้แนวคิด  วิทยาศาสตร์
วิจั ยและนวัตกรรม  ส าหรับชี วิตวิถี ใหม่  (Research and Innovation for the New Normal Life)   โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาผลงานทางวิชาการด้าน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษาและ
นักวิชาการ เกิดบรรยากาศทางวิชาการ และความร่วมมือระหว่างสถาบัน การประชุมนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้
นักวิจัยรุ่นใหม่ นิสิตระดับปริญญาตรี และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ได้แสดงผลงานทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับนักวิจัย นักวิชาการระดับประเทศ โดยในการประชุมครั้งนี้จะมีการน าเสนอผลงานวิจัยทั้งในรูปแบบปากเปล่า 
(Oral Presentation) และโปสเตอร์ (Poster Presentation) ในสาขาทั้งสิ้น 9 กลุ่มสาขา งานทุกชิ้นที่ได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์และน าเสนอ จะได้รับการพิจารณาผ่านคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลงาน (Peer review)  
และน าไปใช้ในการจบการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ของ สกอ . ได้ โดยผู้เสนอผลงานสามารถเลือก        
การตีพิมพ์ในรูปแบบ Online Proceedings, การตีพิมพ์ลงในวารสารของคณะวิทยาศาสตร์ หรือวารสารของ
มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม  โดยการแบ่งกลุ่มการน าเสนอผลงาน 9 กลุ่มสาขา ได้แก่ 
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กลุ่มท่ี 1  สาขาวิชาชีววิทยาและการประยุกต์ วิทยาศาสตร์การประมง วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์
การเกษตร วิทยาศาสตร์สุขภาพ จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีทางอาหาร 

กลุ่มท่ี 2  สาขาวิชาเคมี เคมีประยุกต์ และเคมีอุตสาหกรรม 
กลุ่มท่ี 3  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ และสถิติ  
กลุ่มท่ี 4  สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา และคณิตศาสตร์ศึกษา  
กลุ่มท่ี 5  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการข้อมูล 
กลุ่มท่ี 6  สาขาวิชาฟิสิกส์ พลังงาน และวัสดุศาสตร์ 
กลุ่มท่ี 7  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นวัตกรรมเชิงพาณิชย์  
กลุ่มท่ี 8  การน าเสนอแบบบรรยายของนิสิตเครือเทางาม Research to Market (R2M) 
กลุ่มท่ี 9  Routine to Research สายสนับสนุนเครือเทางาม 
 

8. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาผลงานทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และ 

วิทยาศาสตร์ศึกษาและคณิตศาสตร์ศึกษา  
2. เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษาและนักวิชาการ 
3. เพ่ือสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษาและนักวิชาการในสังกัดมหาวิทยาลัย  

เครือเทา-งาม 
4. เพ่ือเปิดโอกาสให้อาจารย์ นิสิต / นักศึกษา / นักเรียน โครงการ วมว.  ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิจัย 

และได้รับฟัง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์วิจัย 

9. กลุ่มเป้าหมาย (โปรดระบุจ านวน) 
1. นักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ และบุคคลทั่วไป    80 คน 
2. นิสิตและนักศึกษา และนักเรียน    120 คน 
3. คณาจารย์และบุคลากรภายในคณะวิทยาศาสตร์   50 คน 
     รวม   250 คน 

10. ตัวชี้วัดโครงการ  
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

- จ านวนกลุ่มเป้าหมาย   250 คน 
- ความพึงพอใจโดยรวมในการจัดการประชุม 

  
- ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
- ไม่น้อยกว่า ระดับ 3.51 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ เป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ 

- ผู้เข้าร่วมโครงการได้เพ่ิมพูนความรู้ ประสบการณ์ แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ความก้าวหน้าและวิทยาการใหม่ ๆ ด้าน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ศึกษา  

 
 
 

- เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ วิจัย ระหว่างคณาจารย์ 
นิสิต นักศึกษาระหว่างสถาบันการศึกษา เพ่ือพัฒนางาน
ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ศึกษา  

 

- นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาได้พัฒนาทักษะสื่อสาร
ในการน าเสนองานวิจัย 

 
-  ผู้เข้าร่วมโครงการได้เพ่ิมพูนความรู้ 

ประสบการณ์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ความก้าวหน้าและวิทยาการใหม่ๆ ด้าน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ศึกษา ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ80  

- เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ 
วิจัย ระหว่างคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา
ระหว่างสถาบันการศึกษา เพ่ือพัฒนางาน
ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ศึกษา  

- นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาได้
พัฒนาทักษะสื่อสารในการน าเสนอ
งานวิจัย 

เชิงเวลา 
   - มีการด าเนินงานเป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

 
- การด าเนินงานโครงการเป็นไปตามแผนที่

ก าหนด 
ความคุ้มค่า 

- ด้านความร่วมมือวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษาและ
นักวิชาการในสังกัดมหาวิทยาลัยเครือเทา-งาม 6 สถาบัน 

 
-  มีความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง  
 สถาบันการศึกษาและนักวิชาการในสังกัด 
 มหาวิทยาลัยเครือเทา-งาม 6 สถาบัน 

11. สถานที่จัดโครงการ      มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

12. ระยะเวลาในการด าเนินการโครงการ      ระหว่างวันที่ 12 – 13 พฤษภาคม 2565 
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13. วิธีการด าเนินการ  

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1. เสนอขออนุมัติโครงการและ
งบประมาณ             

2. ประชุมผู้เกีย่วข้อง และกรรมการ
อ านวยการ  

            

3. แต่งตั้งคณะกรรมการฯ และ
ประชุมเตรียมความพร้อม             

4. ประชาสัมพันธ์และจัดเตรียมงาน               
5. เปิดลงทะเบียนและรับช าระเงิน             
6. จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ             
7. สรุปผลการจัดการประชุมวิชาการ             
8. เผยแพรผ่ลงานวิจัยในวารสาร             

15. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักวิจัย นิสิต และผู้เข้าร่วมงานได้แลกเปลี่ยนความรู้ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ 
2. เกิดความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษาและนักวิชาการในสังกัดมหาวิทยาลัยเครือเทา-งาม 
3. นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษามีพัฒนาการด้านทักษะสื่อสารในการน าเสนองานวิจัย 
4. เป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยในด้านวิชาการ 
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ก าหนดการ งานประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 13  
ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง  

 
วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 

เวลา กิจกรรม 
10.00 น. 
 
15.00 น. 
 
16.00 น. 
17.00 น. 
 
20.00 น. 
 

รถบริการ รอบที่ 1 : รับผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่        
จ.สงขลา และ ท่าอากาศยานจังหวัดนครศรีธรรมราช ไปส่งยังโรงแรมในจังหวัดพัทลุง 
รถบริการ รอบที่ 2 : รับผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่        
จ.สงขลา และ ท่าอากาศยานจังหวัดนครศรีธรรมราช ไปส่งยังโรงแรมในจังหวัดพัทลุง 
ผู้น าเสนอแบบโปสเตอร์ ติดตั้งโปสเตอร์ผลงานวิจัย 
งานเลี้ยงต้อนรับคณะผู้บริหารเครือเทา-งาม และรายงานความพร้อมการจัดงานต่อ 
ประธานที่ประชุมเครือเทา-งาม 
รถบริการ รอบที่ 3 : รับผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่         
จ.สงขลา และ ท่าอากาศยานจังหวัดนครศรีธรรมราช ไปส่งยังโรงแรมในจังหวัดพัทลุง 

 

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 

เวลา กิจกรรม 

07.00 – 07.30 น. 
08.30 – 09.00 น. 
 
09.00 – 09.45 น. 
 
 
 
 
 
09.45 – 10.45 น. 
10.45 – 11.45 น. 
11.45 – 12.45 น. 
12.45 – 13.30 น. 
13.30 – 18.00 น. 

รถบริการรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากโรงแรมในจังหวัดพัทลุง 
ลงทะเบียน พร้อมรับอาหารว่าง / ใบเสร็จค่าลงทะเบียน (กรณีช าระเงินล่วงหน้า) 
ผู้น าเสนอแบบโปสเตอร์ ติดตั้งโปสเตอร์ผลงานวิจัย  
พิธีเปิด  
กล่าวรายงาน โดย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
กล่าวเปิดงาน โดย อธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ 
มอบรางวัลบุคลากรเครือเทา-งามดีเด่น 
มอบของที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการจัดงาน 
การแสดงพิธีเปิด 
บรรยายพิเศษ  โดย  วิทยากรรับเชิญพิเศษ 
บรรยายพิเศษ  โดย  วิทยากรรับเชิญพิเศษ  
รับประทานอาหารกลางวัน   
ผู้น าเสนอแบบบรรยาย Uplode file ส าหรับการน าเสนอผลงาน  
น าเสนอผลงานวิชาการ  
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เวลา กิจกรรม 

18.00 – 20.00 น. 
20.00 – 21.00 น. 

งานเลี้ยงต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนา / ผู้บริหารและผู้แทนจากเครือเทา-งาม  
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเดินทางกลับที่พัก 

 
วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 

เวลา กิจกรรม 
07.00 – 07.30 น. 
08.30 – 09.00 น. 
 
09.00 – 12.00 น. 
12.00 – 13.00 น. 
13.00 – 15.00 น. 
 
16.00 น. 

รถบริการรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากโรงแรมในจังหวัดพัทลุง 
ลงทะเบียนการน าเสนอผลงาน พร้อมรับใบเสร็จรับเงิน (กรณี ช าระเงินหน้างาน) 
ผู้น าเสนอแบบบรรยาย Uplode file  
น าเสนอผลงานวิชาการ (รับอาหารว่างหน้าห้อง) 
รับประทานอาหารกลางวัน / กรรมการตัดสินรางวัล 
มอบรางวัลการน าเสนอผลงานดี เด่น  พิธีมอบธงเจ้าภาพครั้งที่14 และ พิธีปิด           
(รับอาหารว่างหน้าห้อง) 
รถบริการ : ส่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมจาก มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ไปยัง 
ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ จ.สงขลา และ ท่าอากาศยานจังหวัดนครศรีธรรมราช  

 
วันที่ 14 พฤษภาคม 2565 

เวลา กิจกรรม 
07.30 น. 
 

รถบริการ รอบที่  1  : ส่งผู้ เข้าร่วมกิจกรรมจาก โรงแรมในจังหวัดพัทลุง ไปยัง 
ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ จ.สงขลา และ ท่าอากาศยานจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

 

 

 

 

 

 




