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การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 32 ประจ าปี 2565 
วันศุกร์ ที่ 25 มีนาคม 2565  

รูปแบบการน าเสนอผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม  Webex Event 

ณ ห้องราชพฤกษ์ อาคารทักษิณาคาร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
เวลา กิจกรรม 

08.30 - 09.00 น. เปิดห้องออนไลน์ และลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม  
https://thaksin.webex.com/thaksin/j.php?MTID=m48306d58fb15f67335ea1996d3ce8a68 

09.00 - 09.30 น. พิธีเปิด   
- กล่าวรายงาน          โดย...รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์  จิตรนริัตน์  
                                   รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
- กล่าวเปิดการประชุม โดย...รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ช านิ 
       อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ 

09.30 - 10.30 น. บรรยายพิเศษเรื่อง “นวัตกรรมสังคมสู่การยกระดับเศรษฐกจิฐานราก”  
                        โดย...ดร.วภิารัตน์  ดีอ่อง  
                               ผู้อ านวยการส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  

10.30 - 11.30 น. บรรยายพิเศษเรื่อง “การสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์”  
                        โดย...ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์  รัตนเดโช  
                               คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

11.30 - 12.10 น. กิจกรรม Future Talk 
                      1. หัวข้อ “Innovative work flow for TOC analysis in environment and Cl in 
                               palm oil”  
                        โดย...คุณสุดาพร กองสุวรรณ 

                   Product specialist and the head of sum parameters and  Elemental  
                   analysis SEAP 
                   บริษัท อนาไลติค เยน่า ฟาร์อีสต์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

                     2. หัวข้อ “New era of the mineral transportation research in agriculture  
                             application by Micro XRF technology” 

             โดย...Mr. Dat Thanh Chau 
                   Sale Account Manager SEA Region for XMP 
                    บริษัท แอบโซเทค จ ากัด 

12.10 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 – 16.00 น. 

 
พิธีมอบรางวัล TSU IP Award และการน าเสนอนวตักรรมเด่น 2021 มหาวิทยาลัยทักษิณ  TSU Innovation 

https://thaksin.webex.com/thaksin/j.php?MTID=m48306d58fb15f67335ea1996d3ce8a68 
13.00 – 16.00 น. การน าเสนอผลงานเด่นระดับบณัฑิตศึกษา (Grad-Showcase) 

https://drive.google.com/drive/folders/1tosbbsmYFIxKywRhriaJb4GsyQfYLq5u?usp=sharing 
13.00 - 16.30 น. การน าเสนอผลงานภาคบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ (แยกตามห้อง) 

 Session 1 ผลงานสร้างสรรค์  จ านวน 4 เร่ือง  
Link : https://thaksin.webex.com/thaksin/j.php?MTID=m0d9f54074b9569d7b73e46a94a356316  

https://thaksin.webex.com/thaksin/j.php?MTID=m48306d58fb15f67335ea1996d3ce8a68
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เวลา กิจกรรม 
 Session 2 วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเกษตรศาสตร์ (ห้องที่ 1) จ านวน 13 เร่ือง 

Link : https://thaksin.webex.com/thaksin/j.php?MTID=mc8f0dd7944fbfca51611d889e16a457c  
 Session 2 วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเกษตรศาสตร์ (ห้องที่ 2) จ านวน 11 เร่ือง 

Link : https://thaksin.webex.com/thaksin/j.php?MTID=mad0b7a1e2e7f28d9ed46db62650c6705  
 Session 3 วิทยาศาสตรเ์คมีและเภสัช จ านวน 5 เร่ือง 

Link : https://thaksin.webex.com/thaksin/j.php?MTID=mffb058be273afd86bbb6d8b8da4209f1  
 Session 4 ฟิสิกส์ศึกษา ฟิสิกส์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 16 เร่ือง 

Link : https://thaksin.webex.com/thaksin/j.php?MTID=m8e296839edb848727f489bd0127e9b49  
 Session 5 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ จ านวน 15 เร่ือง  

Link : https://thaksin.webex.com/thaksin/j.php?MTID=m751842de369ebb965d1c91fe3fe53d9e  
 Session 6 วิทยาศาสตรส์ุขภาพ จ านวน 10 เร่ือง 

Link : https://thaksin.webex.com/thaksin/j.php?MTID=m4d02633d839e4c0e4cee660630fb56a0  
 Session 7 การศึกษา (ห้องที่ 1) จ านวน 13 เร่ือง 

Link : https://thaksin.webex.com/thaksin/j.php?MTID=m9edcc31f06cebfbb7e1ef78fc63d46ec  
 Session 7 การศึกษา (ห้องที่ 2) จ านวน 13 เร่ือง 

Link : https://thaksin.webex.com/thaksin/j.php?MTID=mc8b96e186fd46ab563ae83d547338688  
 Session 8 มนุษยศาสตร์ จ านวน 7 เร่ือง 

Link : https://thaksin.webex.com/thaksin/j.php?MTID=m36fed44b01ae77b46eb2ac29fc85b865  
 Session 9 สังคมศาสตร์ (ห้องที่ 1) จ านวน 10 เร่ือง 

Link : https://thaksin.webex.com/thaksin/j.php?MTID=m31e6b5ac4642ab041961962e9044c9eb  
 Session 9 สังคมศาสตร์ (ห้องที่ 2) จ านวน 10 เร่ือง 

Link : https://thaksin.webex.com/thaksin/j.php?MTID=m13e8e1e7b82aec19bb932bf96904e5e8  
 Session 10 บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ จ านวน 10 เร่ือง 

Link : https://thaksin.webex.com/thaksin/j.php?MTID=md5ea6d9c08eaa41843562b7090643298  
 Session 11 นวัตกรรมสังคม จ านวน 3 เร่ือง 

Link : https://thaksin.webex.com/thaksin/j.php?MTID=mc9cd27d1462a337e84ce33da708878cb  
09.00 - 17.00 น. การน าเสนอผลงานวิจยัภาคโปสเตอร์ (นิทรรศการเสมือนจริง) 
16.30 - 17.00 น. พิธีปิดประชุม และประกาศผลรางวัลแก่ผู้น าเสนอผลงานวิจัย 

 

หมายเหตุ : ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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