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1. หลักการและเหตุผล 

ด้วยมหาวิทยาลั ยสงขลานครินทร์ ได้ ก้าวสู่ การเป็น  1  ใน  9  มหาวิทยาลั ย วิ จัย   โดย ได้ ก าหนด วิสั ยทั ศ น์ ให้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าในระดับภูมิภาคเอเชีย ท าหน้าที่ผลิตบัณฑิต บริการวิชาการ และท านุบ ารุง
วัฒนธรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐาน  และได้ก าหนดเป้าประสงค์ข้อหน่ึงว่า “เพื่อเสาะหาวิชชาอันก่อเกิดเป็นทุนวิชาการเพื่อการพัฒนา 
ที่ยั่งยืนสู่มหาวิทยาลัยวิจัย สามารถถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับศักยภาพชุมชนเข้มแข็ง และเพิ่มขีดความสามารถ  
ในการแข่งขันของประเทศในระดับนานาชาติ” ซ่ึงทุกหน่วยงานต้องสร้างผลการด าเนินงานเพื่อให้มหาวิทยาลัยบรรลุตามวัตถุประสงค์
ที่ได้วางไว้  การวิจัยและการประกันคุณภาพทางการศึกษาจึงมีบทบาทควบคุมคุณภาพของบัณฑิตซ่ึงถือเป็นผลผลิตของหน่วยงาน 

จากเหตุผลดังกล่าว  คณะศิลปศาสตร์จึงได้มีแนวคิดในการจัดประชุมน าเสนอผลงานทางวิชาการส าหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีขึ้น เพื่อฝึกฝนให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาของแต่ละหลักสูตร  พัฒนาต่อยอดองค์
ความรู้และยกระดับศักยภาพชุมชน ตลอดจนเป็นการสร้างฐานความรู้ในการพัฒนาชาติ  ซ่ึงเป็นอีกวิธีการหน่ึงที่ จะท าให้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สามารถด าเนินงานได้ตรงตามเป้าประสงค์ที่ได้วางไว้ โดยกิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรมปาฐกถาพิเศษ 
และการน าเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษาจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ได้แก่ กลุ่ม ภาษาศาสตร์  และ 
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อให้เกิดการเผยแพร่ผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงความคิดเห็นทางวิชาการ  
ในการประชุมครั้งน้ี 

2. วัตถุประสงค์ 

    2.1 เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัยส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ 
    2.2 เพื่อสร้างบรรยากาศการวิจัยและส่งเสริมให้มีการน าองค์ความรู้ใหม่ ๆ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดการพัฒนาในด้านต่าง ๆ  
    2.3 เพื่อสร้างรากฐานความเข้มแข็งทางวิชาการให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
    2.4 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายการวิจัยระหว่างสถาบันการศึกษาและชุมชน 

3. วิธีการด าเนินงาน 

 ด าเนินการจัดการประชุมโดยใช้โปรแกรม ZOOM 

 -  การปาฐกถาพิเศษ (Keynote Speaker) 

 - จัดน าเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี (Oral Presentation) 

4. ระยะเวลาการด าเนินงาน   

     วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป   

 



 

5. สถานที่ด าเนินงาน 

      ออนไลน์ผ่าน ZOOM 

6. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

   งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

   7.1 ได้เผยแพร่ผลงานวิจัยทางวิชาการในด้านต่างๆ สู่สังคม 

7.2 เกิดบรรยากาศการวิจัยระดับปริญญาตรีและสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้มาพัฒนาต่อยอดงานวิจัยหรือผลงาน   

       วิชาการอ่ืน ๆ  

 7.3 เป็นรากฐานทางวิชาการที่เข้มแข็งต่อการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 

 7.4 สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายการวิจัย ระหว่างสถาบันการศึกษา และชุมชน 

 

8. สาขางานวิจัยที่เปิดรับบทความ 

 7.1. กลุ่มทางภาษา  (ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาไทย และภาษาอ่ืน ๆ) 
 7.2. กลุ่มทางมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ชุมชนศึกษา คติชน และบริการและการท่องเที่ยว   

9. การลงทะเบียนและการสมัคร 

 ดูรายละเอียดการประชุม การลงทะเบียนและสมัครได้ที่ http://www.iw2.libarts.psu.ac.th/la_ncon  

10. อัตราค่าลงทะเบียน  

 สามารถเข้าร่วมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนและไม่มีของที่ระลึกส าหรับผู้เข้าร่วม 

11. ก าหนดการส่งบทความ 

 

หมายเหตุ :     1. บทความที่ส่งเข้าร่วมจะต้องเป็นไปตามรูปแบบ หลักเกณฑ์ และ Template ตามที่ผู้จัดก าหนด 
2. การช าระเงิน และแจ้งยืนยันการลงทะเบียน จะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 1 กันยายน 2564  
   ทางผุจั้ดขอตัดสิทธ์ิในการส่งบทความเข้าพิจารณา ในกรณีที่เจ้าของผลงานไม่ได้ด าเนินการดังกล่าว ภายใน 
   วันที่ก าหนด ทั้งน้ี ขอให้การพิจารณาของผู้จัดถือเป็นข้อสิ้นสุด               

วัน-เดือน-ป ี กิจกรรม 
บัดน้ี–1 ก.ย.64 วันเริ่มต้นลงทะเบียน (ผ่านทางเว็บไซต์) /ส่งบทความ Full Paper จ านวน 10-15 หน้า          

(บทคัดย่อ ตาม Template 1 หน้า + เน้ือหาส่วนอ่ืน ๆ 14 หน้า)  
1 ก.ย.64 วันสุดท้ายของการรับบทความ (ผ่านทางเว็บไซต์ ส่งไฟล ์word เท่าน้ัน)  

15-24 ต.ค.64 แจ้งผลการพิจารณาบทความและแก้ไขบทความ (ผ่านทางเว็บไซต์)  
24 ต.ค.64 วันสุดท้ายของการรับบทความ Full Paper ฉบับแก้ไขเรียบร้อยแล้ว 
5 พ.ย.64 วันประชุมวิชาการ ผ่านโปรแกรม ZOOM 
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3. ขอให้ผู้เข้าร่วมด าเนินการติดตั้งโปรแกรม ZOOM และเตรียมความพร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ก่อนเริ่มการประชุม 

                          4. ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ตามระเบียบของทางราชการ   

    เม่ือได้รับอนุมัติเดินทางจากผู้บังคับบัญชา 

    

อัตราค่าลงทะเบียน 

1) กรณีน าเสนอบทความ Online 
1.1)  นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ฟรีค่าลงทะเบียน 
1.2)  นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต่างคณะและต่างวิทยาเขต 200 บาท ต่อ บทความ 
1.3)  นักศึกษาต่างมหาวิทยาลัย  400 บาท ต่อ บทความ 

หมายเหตุ ผู้น าเสนอบทความจะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์ทุกคน  

2) กรณีผู้เข้าร่วมฟัง 
2.1)  นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ฟรีค่าลงทะเบียน  
2.2)  บุคลากร ม.อ. นักศึกษา ม.อ. ต่างคณะ ต่างวิทยาเขต และอาจารย์ นิสิต นักศึกษาต่างมหาวิทยาลัย  
รวมถึงบุคคลทั่วไปที่เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษและฟังการน าเสนอผลงานทางวิชาการ  ฟรีค่าลงทะเบียน 

 

ติดต่อสอบถาม 

 คุณจิรภัทร  รัตนสังข์ งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

 ต าบลหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110   

 โทรศัพท์ (074) 286673    โทรสาร (074) 286676 

 E- mail : lapsuncon@gmail.com 
เว็บไซต์ : http://www.libarts.psu.ac.th/ 
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