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โครงการประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 1 
“มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : พลังปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

(Wisdom Power for Sustainable Development)” 
ระหว่างวันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2561  

ณ  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ  80  พรรษาฯ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 

1. หลักการและเหตุผล 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลาได้ก าหนดวิสัยทัศน์ในการเป็นคณะชั้นน าใน

ภาคใต้ด้านการผลิตบัณฑิตเพ่ือตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นสู่สากล โดยมุ่งมั่นจัดการศึกษาด้านมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ การสร้างองค์ความรู้การบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม ซึ่งก าหนด
กิจกรรมต่าง ๆ ในการด าเนินงานและความส าคัญในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนาการ
ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และตอบสนองยุทธศาสตร์ที่ 3 ของมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ด้านการยกระดับ
คุณภาพและมาตรฐานการวิจัยเชิงรุกและบริการเชิงล้ าเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่นสู่ มาตรฐานสากล 
เป้าประสงค์ที่ 1 มหาวิทยาลัยมีงานวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างสมองค์ความรู้ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่น กลยุทธ์ 
ที่ 3 สร้างเครือข่ายการวิจัยระดับชาติและนานาชาติ เพ่ือผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลาจึ งก าหนดจัดโครงการประชุมวิชาการ 
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 1 “มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : พลังปัญญาเพ่ือการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (Wisdom Power for Sustainable Development)” เพ่ือเป็นเวทีสาธารณะด้านการวิจัย และวิชาการ
ให้กับคณาจารย์ นักวิชาการ  นิสิต และนักศึกษา ได้แลกเปลี่ยนความรู้ อันจะน าไปสู่การสร้างเครือข่าย                 
ความร่วมมือทางวิชาการ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาผลงานวิจัย สร้างสรรค์งานวิชาการที่เข้มแข็ง ยั่งยืน ตอบสนอง                
ความต้องการทางสังคม และประเทศชาติต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 2.1 เพ่ือเป็นเวทีให้คณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจได้น าเสนอและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
       สู่สาธารณชน และชุมชนวิชาการ 
 2.2 เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสบการณ์สู่การพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางวิชาการท่ี 
       เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 2.3 เพ่ือรวบรวมจัดพิมพ์บทความทางวิชาการในรูปแบบเอกสารทางวิชาการ 
 2.4 สร้างเครือข่ายในการสร้างสรรคง์านวิจัยและงานวิชาการ ระหว่างนักวิจัย นักวิชาการ นิสิต และนักศึกษา 
       ในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพ่ือร่วมมือกันในการพัฒนางานทางวิชาการ และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

3. กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ  
   มีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 500 คน ประกอบด้วย  
  3.1  คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และจากหน่วยงานต่าง ๆ ภายใน 
         มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จ านวน 150 คน 
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  3.2 นักศึกษาจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และจากคณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
        จ านวน 200 คน 
  3.3  คณาจารย์ นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย และนักศึกษาจากสถาบันต่าง ๆ ทัง้ในและ 
         ต่างประเทศ จ านวน 70 คน 
  3.4  ผู้สนใจทั่วไปจากภายนอก (ไม่น าเสนอผลงาน) จ านวน 80 คน   
  
4. วัน เวลา สถานที่ และระยะเวลาในการด าเนินงาน   

จัดโครงการประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ระดับชาติ ครั้งที่ 1 “มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  :  พลั งปัญญาเ พ่ือการพัฒนาที่ ยั่ งยืน  (Wisdom Power for Sustainable Development)”  
ระหว่างวันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
ตามแผนการด าเนินงาน ดังนี้ 

 
ขั้นที ่

 
กิจกรรม / งาน 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน (ปีงบประมาณ 2561) 
2561 

มค. กพ. มีค. เมย พค. มิย. กค. สค. กย. 
1 จัดเตรียมข้อมูลและแผนการด าเนินงาน             
2 ขออนุมัติโครงการ          
3 ประสานงานการจัดโครงการ            
4 จัดประชุมวิชาการ           
5 ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงาน          

 

โดยมีรายละเอียดการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 
  4.1 ลงทะเบียนเปิด รับ–ส่ง บทคัดย่อ (Abstract) 30 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2561  

 4.2 แจ้งผลการพิจารณาบทคัดย่อ  15 มิถุนายน 2561  
 4.3 ส่งบทความฉบับเต็มและช าระค่าลงทะเบียน  
       ส าหรับผู้เสนอบทความ  15 - 30 มิถุนายน 2561 
 4.4 แจ้งผลการพิจารณาบทความฉบับเต็มเพ่ือแก้ไข 16 กรกฎาคม 2561 
 4.5 ส่งบทความฉบับสมบูรณ์  30 กรกฎาคม 2561 

   4.6 จัดประชุมวิชาการ ระหว่างวันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ 
     มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ตามก าหนดการ ดังนี้ 

 วันที่ 20 สิงหาคม 2561  - กิจกรรมปาฐกถาพิเศษและอภิปรายผลงานแบบโปสเตอร์  
 - กิจกรรมการประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ 
 - กิจกรรมการประชุม  
  วันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2561 - กิจกรรมน าเสนอผลงานวิจัย   
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5. อัตราค่าลงทะเบียน  
  เก็บค่าลงทะเบียนจากผู้เข้าร่วมประชุม โดยรับลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ ระหว่างเดือนมีนาคม – มิถุนายน 2561 
ตามรายละเอียด ดังนี้ 

  5.1   ผู้น าเสนอบทความวิจัยแบบโปสเตอร์ 
       1) นักศึกษาระดับปริญญาตรี   เรื่องละ    500 บาท 
       2) นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และอาจารย์ในเครือข่าย เรื่องละ 1,500 บาท 
                           มหาวิทยาลัยราชภัฏพ้ืนที่ภาคใต้ 4 มหาวิทยาลัย 
       3) อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย จากหน่วยงานภายนอกและบุคคลทั่วไป  เรื่องละ 1,800 บาท 
    หมายเหตุ : รวมกระเป๋าเอกสาร / อาหารกลางวัน 2 มื้อ / อาหารว่าง 4 มื้อ 

  5.2   ผู้น าเสนอบทความวิจัยแบบบรรยาย 
       1) นักศึกษาระดับปริญญาตรี  เรื่องละ    500 บาท 
       2) นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และอาจารย์ในเครือข่าย เรื่องละ 1,500 บาท 
        มหาวิทยาลัยราชภัฏพ้ืนที่ภาคใต้ 4 มหาวิทยาลัย 
       3) อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และบุคคลทั่วไป  เรื่องละ 1,800 บาท 
       หมายเหตุ : รวมกระเป๋าเอกสาร / อาหารกลางวัน 2 มื้อ / อาหารว่าง 4 มื้อ 

  5.3   ผู้เข้าร่วมฟังการน าเสนอผลงาน 
       1) นักศึกษาระดับปริญญาตรี    เรื่องละ    300 บาท 
       2) นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และอาจารย์ในเครือข่าย เรื่องละ 1,000 บาท 
        มหาวิทยาลัยราชภัฏพ้ืนที่ภาคใต้ 4 มหาวิทยาลัย 
       3) อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และบุคคลทั่วไป  เรื่องละ 1,000 บาท 
    หมายเหตุ : 1. นักศึกษาระดับปริญญาตรี (อาหารกลางวัน 2 มื้อ / อาหารว่าง 4 มื้อ)  
                   2. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และบุคคลทั่วไป  
                                         (รวมกระเป๋าเอกสาร / อาหารกลางวัน 2 มื้อ / อาหารว่าง 4 มื้อ) 

 5.4   คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
         ไม่เก็บค่าลงทะเบียน 
 
6. วิธีการจัดโครงการ 

 6.1 การปาฐกถาพิเศษจากวิทยากรระดับชาติ  
  6.2 การน าเสนอผลงานวิจัย โดยแบ่งกลุ่มย่อยเพ่ืออภิปรายทางวิชาการ จ านวน 9 กลุ่ม ประกอบด้วย 
   - กลุ่มที่ 1   ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาและวรรณคดี และการสอน 
    ภาษาต่างประเทศ 
  - กลุ่มที่ 2  ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาและวรรณคดี และการสอน 
    ภาษาไทย  
  - กลุ่มที่ 3  ประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยวและนันทนาการ  
  - กลุ่มที่ 4  สังคมศึกษาและภูมิศาสตร์ 
  - กลุ่มที่ 5  รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และนิติศาสตร์ 
  - กลุ่มที่ 6  พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
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  - กลุ่มที่ 7  ศิลปกรรมและการออกแบบ 
  - กลุ่มที่ 8  การจัดการวัฒนธรรม 
  - กลุ่มที่ 9  การจัดการสารสนเทศ 
  6.3 การน าเสนอผลงานวิชาการในแต่ละกลุ่มย่อย บทความละไม่เกิน 20 นาที 

6.4  การวิจารณ์บทความ และอภิปรายเพื่อเสนอความคิดเห็นจากท่ีประชุม 
6.5 การเสนอผลงานวิจัย โดยวิธีน าเสนอด้วยโปสเตอร์ 

            6.6 การประกวดและมอบรางวัลให้แก่ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ จาก 9 กลุ่ม 
 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 เป็นเวทีให้คณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจได้น าเสนอและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่ 
       สาธารณชน และชุมชนวิชาการ 
 7.2 ผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ประสบการณ์ อันจะน าไปสู่การพัฒนางานวิจัย และ 
       งานสร้างสรรค์ทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

8. หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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ก าหนดการ 
โครงการประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 1 

“มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : พลังปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน (Wisdom Power for Sustainable Development)”  
ระหว่างวันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2561  

ณ  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ  80  พรรษาฯ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 

        
 
วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561 

เวลา 08.๐0 – 0๙.๐0 น. ลงทะเบียนและรับเอกสารประกอบการประชุม 

 0๙.๐0 – 09.๔๕ น. พิธีเปิด     โดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัต  กลิ่นงาม 
                                                              อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 กล่าวรายงาน   โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาถนเรศ  อาคาสุวรรณ   
     คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  และรับชมการแสดงพิธีเปิด 
 

09.๔๕ – 1๐.๔๕ น. ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : พลังปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน” 
   โดย   ศ.ดร.บุษบา กนกศิลปธรรม    
           อาจารย์ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

๑๐.๔๕ – 1๑.00 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
 
11.00 – 12.00 น. ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “Wisdom power for sustainable development” 
   โดย  Professor Dr.Narimah  Samat  

       Dean School of Humanities Universiti Sains Malaysia     
 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน และรับชมการแสดงดนตรี 
 

13.00 – 17.00 น. น าเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster presentation)  
 

13.00 – 17.00 น. น าเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral presentation) จ านวน 4 ห้อง 
 โดย   ห้องที่ 1  ศิลปกรรมและการออกแบบ 

ห้องที ่2  พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  
ห้องที ่3  รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และนิติศาสตร์  
ห้องที ่4  ประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยวและนันทนาการ 

 

15.00 – 17.00 น. ศึกษาเยี่ยมชมสถาปัตยกรรมอันงดงาม ... ย่านเมืองเก่าสงขลา 
 

17.00 น. เดินทางกลับมหาวิทยาลัย 
 

17.00 – 18.00 น. พักรับประทานอาหารเย็น (ส าหรับวิทยากรและคณะกรรมการด าเนินงาน) 
 

18.00 – 20.00 น. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแนวทางการสังเคราะห์โจทย์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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เวลา 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนส าหรับผู้เข้าร่วมประชุม 
 

0๙.๐0 – ๑๒.00 น. น าเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral presentation) จ านวน ๔ ห้อง 
 ๑๓.00 – 16.00 น. น าเสนอผลงานวิจัย (แบ่งกลุ่มย่อยตามกลุ่มงานวิจัย) 
 โดย   ห้องที ่1  ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาและวรรณคดี   
      และการสอนภาษาต่างประเทศ และ ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ 
                               ประยุกต์ ภาษาและวรรณคดีและการสอนภาษาไทย  

ห้องที ่2  สังคมศึกษาและภูมิศาสตร์   
ห้องที ่3  รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และนิติศาสตร์  
ห้องที ่4  ประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยวและนันทนาการ 

 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน และรับชมการแสดงดนตรี 

 
 ๑๓.00 – 16.00 น. พิธีมอบรางวัลบทความดีเด่น ภาคบรรยาย และ โปสเตอร์ 
  โดย    ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาถนเรศ อาคาสุวรรณ   
  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

16.00 – 16.30 น. พิธีปิด โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาถนเรศ อาคาสุวรรณ   
   คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

*************************************** 
                                                                                                                                                                                                                                            
หมายเหตุ:  - พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 – 13.00 น. 

- พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.30 - 10.45 น. และ เวลา 14.30 - 14.45 น. 
   

  


