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1. หลักการและเหตุผล
ด้ ว ยมหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ ไ ด้ ก้ า วสู่ ก ารเป็ น 1 ใน 9 มหาวิ ท ยาลั ย วิ จั ย โดยได้ ก าหนดวิ สั ย ทั ศ น์ ใ ห้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาในระดับภูมิภาคเอเชีย ทาหน้าที่ผลิตบัณฑิต บริการวิชาการ และทานุบารุง
วัฒนธรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐาน และได้กาหนดเป้าประสงค์ข้อหนึ่งว่า “เพื่อเสาะหาวิชชาอันก่อเกิดเป็นทุนวิชาการเพื่อการพัฒ นา
ที่ยั่งยืนสู่มหาวิทยาลัยวิจัย สามารถถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับศักยภาพชุมชนเข้มแข็ง และเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศในระดับนานาชาติ” ซึ่งทุกหน่วยงานต้องสร้างผลการดาเนินงานเพื่อให้มหาวิทยาลัยบรรลุตามวัตถุประสงค์
ที่ได้วางไว้ การวิจัยและการประกันคุณภาพทางการศึกษาจึงมีบทบาทควบคุมคุณภาพของบัณฑิตซึ่งถือเป็นผลผลิตของหน่วยงาน
จากเหตุผลดังกล่าว คณะศิลปศาสตร์จึงได้มีแนวคิดในการจัดประชุม นาเสนอผลงานทางวิชาการสาหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีขึ้น เพื่อฝึกฝนให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีสามารถนาองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาของแต่ละหลักสูตร พัฒนาต่อยอดองค์
ความรู้ แ ละยกระดั บ ศั ก ยภาพชุ ม ชน ตลอดจนเป็ น การสร้ า งฐานความรู้ ในการพั ฒ นาชาติ ซึ่ ง เป็ น อี ก วิ ธี ก ารหนึ่ งที่ จ ะท าให้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สามารถดาเนินงานได้ตรงตามเป้าประสงค์ที่ได้วางไว้ โดยกิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจ กรรมปาฐกถาพิเศษ
และการน าเสนอผลงานทางวิ ช าการของนั ก ศึ ก ษาจากภายในและภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย ได้ แ ก่ กลุ่ ม ภาษาศาสตร์ และ
กลุ่ ม มนุ ษ ยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ เพื่ อ ให้ เกิ ด การเผยแพร่ ผลงานวิจัย แลกเปลี่ ยนเรีย นรู้แ ละแสดงความคิ ด เห็ น ทางวิชาการ
ในการประชุมครั้งนี้
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัยสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาอื่น ๆ
2.2 เพื่อสร้างบรรยากาศการวิจัยและส่งเสริมให้มีการนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดการพัฒนาในด้านต่าง ๆ
2.3 เพื่อสร้างรากฐานความเข้มแข็งทางวิชาการให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี
2.4 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายการวิจัยระหว่างสถาบันการศึกษาและชุมชน
3. วิธีการดาเนินงาน
ดาเนินการจัดการประชุมโดยใช้โปรแกรม ZOOM
- การปาฐกถาพิเศษ (Keynote Speaker)
- จัดนาเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี (Oral Presentation)
4. ระยะเวลาการดาเนินงาน
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
5. สถานที่ดาเนินงาน
ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
6. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

-27. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 ได้เผยแพร่ผลงานวิจัยทางวิชาการในด้านต่างๆ สู่สังคม
7.2 เกิดบรรยากาศการวิจยั ระดับปริญญาตรีและสามารถนาองค์ความรู้ที่ได้มาพัฒนาต่อยอดงานวิจัยหรือผลงาน
วิชาการอื่น ๆ
7.3 เป็นรากฐานทางวิชาการที่เข้มแข็งต่อการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
7.4 สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายการวิจัย ระหว่างสถาบันการศึกษา และชุมชน
8. สาขางานวิจัยที่เปิดรับบทความ
7.1. กลุ่มทางภาษา (ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาไทย และภาษาอื่น ๆ)
7.2. กลุ่มทางมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ชุมชนศึกษา คติชน ศิลปวัฒนธรรม และบริการและการท่องเที่ยว
9. การลงทะเบียนและการสมัคร
ดูรายละเอียดการประชุม การลงทะเบียนและสมัครได้ที่ http://www.iw2.libarts.psu.ac.th/la_ncon
10. อัตราค่าลงทะเบียน
สามารถเข้าร่วมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนและไม่มีของที่ระลึกสาหรับผู้เข้าร่วม
11. กาหนดการส่งบทความ
วัน-เดือน-ปี
3 ส.ค.63–
8 ต.ค.63
8 ต.ค.63

กิจกรรม
วันเริ่มต้นลงทะเบียน (ผ่านทางเว็บไซต์) /ส่งบทความ Full Paper จานวน 10-15 หน้า
(บทคัดย่อ ตาม Template 1 หน้า + เนื้อหาส่วนอื่น ๆ 14 หน้า)
วันสุดท้ายของการรับบทความ (ผ่านทางเว็บไซต์ ส่งไฟล์ word เท่านั้น)

24 ต.ค.-2 พ.ย.63

แจ้งผลการพิจารณาบทความและแก้ไขบทความ (ผ่านทางเว็บไซต์)

2 พ.ย.63
13 พ.ย.63

วันสุดท้ายของการรับบทความ Full Paper ฉบับแก้ไขเรียบร้อยแล้ว
วันประชุมวิชาการ ผ่านโปรแกรม ZOOM

หมายเหตุ : 1. บทความ Full Paper ที่ผู้ทรงให้ดาเนินการแก้ไข ขอให้ส่งฉบับแก้ไขตามรูปแบบที่กาหนด พร้อมกับแบบฟอร์ม
รายงานการแก้ไขบทความไปยังคณะศิลปศาสตร์ (คุณจิรภัทร รัตนสังข์) ทาง E-mail: lapsuncon@gmail.com
ตามกาหนดการข้างต้น
2. ขอให้ผู้เข้าร่วมดาเนินการติดตั้งโปรแกรม ZOOM และเตรียมความพร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ก่อนเริ่มการประชุม
3. ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ตามระเบียบของทาง
ราชการเมื่อได้รับอนุมัตเิ ดินทางจากผู้บังคับบัญชา
ขั้นตอนการสมัครโดยย่อ
(ขอให้ผู้สนใจศึกษาขั้นตอนการสมัครฉบับเต็มให้เข้าใจก่อนลงทะเบียน โดยดูได้จากหน้าเว็บระบบการประชุม ในส่วนของข้อมูลทั่วไป)
1. สมัครเข้าร่วมผ่านระบบ http:// http://www.iw2.libarts.psu.ac.th/la_ncon/
2. ยืนยันการเข้าร่วมโดยส่งแบบฟอร์มยืนยันการลงทะเบียนเข้าร่วมมาที่ E- mail: lapsuncon@gmail.com
ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
หมายเหตุ: แบบฟอร์มยืนยันการลงทะเบียนสามารถดาวน์โหลดได้จากหน้าเว็บระบบการประชุม
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