การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจาปี พ.ศ. 2561
“วิจัย นวัตกรรม สู่การไปใช้ประโยชน์”
วันที่ 13 – 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ณ อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
_____________________________________________________________________
1. ชื่อโครงการ การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจาปี พ.ศ. 2561
หัวข้อ “วิจัย นวัตกรรม สู่การไปใช้ประโยชน์”
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา
3. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบั น ทั่วโลกต่างอยู่ ในสภาวะของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อมซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนส่งผลต่อการบริหารและพัฒนาประเทศด้วยเช่นกัน อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้
การบริหารจัดการและพัฒนาประเทศเกิดความไม่แน่นอน และไม่ชัดเจน ขาดประสิทธิภาพ และไม่สามารถเข้าสู่
กลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วได้ช้าลง ดังนั้นการเรียนรู้และการพัฒนาวิชาการให้เท่าเทียมนานาประเทศ การคิดค้น
นวัตกรรมใหม่ ๆ จึงเป็นสิ่งสาคัญที่จะช่วยให้ประเทศชาติพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ในการนี้ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติขึ้น โดยมีความประสงค์ให้คณาจารย์ นักวิจัย
นักศึกษา บุ คลากรในแวดวงวิชาการและวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และภาคประชาสังคม ได้มี
โอกาสน าเสนอผลงานทางวิจั ย รวมทั้งแลกเปลี่ ยนประสบการณ์ ด้านการวิจัย มีการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒ นา
คุ ณ ภาพด้ านวิจั ย ในสาขาต่ าง ๆ โดยเป็ น การประสานความร่ ว มมื อ ระหว่า งหน่ ว ยงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย ได้แก่ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์แ ละเทคโนโลยี
คณะครุศาสตร์ สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาได้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม
ในครั้งนี้ โดยใช้ชื่องานการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจาปี พ.ศ. 2561 “วิจัย นวัตกรรม สู่
การน าไปใช้ป ระโยชน์ ซึ่งจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2561 และสามารถส่งผลงานเข้าร่วมนาเสนอ
ผลงานวิจัย ตามกลุ่มสาขา 6 กลุ่ม ดังนี้ 1.การศึกษา 2.คณะมนุษยศาสตร์และเทคโนโลยี 3.คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 4.คณะวิทยาการจัดการและบริหารธุรกิจ 5.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 6.ศิลปะ
และวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์จากสถาบันทางการศึกษาต่างๆ ในระดับอุดมศึกษาร่วมจัดการ
ประชุ ม ในครั้ ง นี้ ได้ แ ก่ มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย มหามกุ ฏ ราชวิ ท ยาลั ย
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ สถาบั น มาตรวิ ท ยาแห่ ง ชาติ สมาคมวิ ช าการไฟฟ้ า
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ คอมพิ ว เตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ สถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า เจ้ าคุ ณ ทหาร
ลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยรังสิต โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีเป้าประสงค์ที่จะดาเนินการตาม
พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 บัญญัติให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบั นอุดมศึกษาเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นที่เสริมพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญา

4. วัตถุประสงค์
4.1 เพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้คณาจารย์ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ได้ตระหนักและเห็น
ถึงความสาคัญของงานวิจัย ในการผลิตและตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการ
4.2 เพื่อเป็ น เวทีในการน าเสนอผลงานวิจัยในระดับ ชาติ เผยแพร่และแลกเปลี่ ยนความก้าวหน้าทาง
วิชาการของอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ผู้เข้าร่วมประชุมจากในประเทศ
4.3 เพื่อสร้างเครือข่ายงานวิจัยกับสถาบันการศึกษาต่างๆ
4.4 เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม หรือวารสารวิชาการระดับชาติ
4.5 เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาและเครือข่าย
มหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ น าไปสู่ ก ารใช้ ป ระโยชน์ แ ละพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น กลุ่ ม เป้ า หมายอาจารย์ / นั ก วิ จั ย นั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยเครือข่าย ผู้ประกอบการ และประชาชนผู้ที่สนใจทั่วไป
5. รูปแบบการจัดการประชุม
5.1 การนาเสนอผลงานวิจัยทั้งแบบบรรยาย (Oral presentation) และแบบโปสเตอร์ (Poster
presentation)
5.2 การบรรยายพิเศษทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
5.3 การจัดแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ
5.4 การมอบรางวัลการนาเสนอบทความวิจัยดีเด่น ทั้งรูปแบบบรรยายและโปสเตอร์ (Best
Presentation Award)
6. กลุ่มเป้าหมาย
6.1 อาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา และสถาบันการศึกษาต่างๆ
ทั่วประเทศ
6.2 บุคคลทั่วไป
7. ระยะเวลาและสถานที่
วันที่ 13 – 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ อาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการจะได้รับความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเกิดมุมมองใหม่ๆ เพื่อนา
ผลไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ และต่อยอดงานวิจัยได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม
8.2 ผู้นาเสนอผลงานวิจัยมีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่แวดวงวิชาการ
8.3 เกิดความร่วมมือในการสร้างบรรยากาศการวิจัยที่ดี และเครือข่ายวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงชุมชนและท้องถิ่น

9. ปฏิทินการประชุมวิชาการ
กิจกรรม
รับบทความวันสุดท้าย
แจ้งผลการพิจารณาบทความ
ส่งบทความวิจัยฉบับแก้ไขสมบูรณ์
วันสุดท้ายผู้ส่งบทความลงทะเบียน
แจ้งกาหนดการนาเสนอผลงานวิจัยทั้งแบบบรรยายและโปสเตอร์
จัดประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัย
10. ค่าลงทะเบียน
อัตราค่าลงทะเบียน

ระยะเวลา
ภายใน 7 กันยายน 2561
9 ตุลาคม 2561
ภายใน 1 พฤศจิกายน 2561
ภายใน 1 พฤศจิกายน 2561
1 ธันวาคม 2561
13 – 14 ธันวาคม 2561

ค่าลงทะเบียน
ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน
2561

ลงทะเบียน (หลังจากวันที่ 10
มิถุนายน 2559 หรือชาระ ณ จุด
ลงทะเบียนหน้างาน

ผู้เข้าร่วมงานและนาเสนอผลงาน

2,000 บาท

-

ผู้เข้าร่วมงานและนาเสนอผลงาน (สถาบันร่วมจัด*)

1,500 บาท

-

ผู้เข้าร่วมงาน

1,500 บาท

1,800 บาท

ผู้เข้าร่วมงาน (สถาบันร่วมจัด*)

1,200 บาท

1,500 บาท

*หมายเหตุ : สถาบั น ร่ว มจั ด ได้ แ ก่ 1) มหาวิท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิท ยาลั ย 2) มหาวิท ยาลั ย มหามกุ ฏ ราชวิ ท ยาลั ย
3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 4) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 5) สมาคมวิชาการไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ 6)สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 7) มหาวิทยาลัยรังสิต
8) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 9) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

11. วิธีการชาระค่าลงทะเบียน
โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาอยุธยา ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 322-5-25507-8
ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กองทุนสนับสนุนการวิจัย
หรือชาระ ณ จุดลงทะเบียน
หมายเหตุ
1.เจ้าของบทความวิจัยอย่างน้อย 1 ท่านต้องลงทะเบียนในฐานะเจ้าของบทความภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 หาก
เกินกาหนดการนี้บทความของท่านจะไม่ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (proceeding) และไม่ได้
นาเสนอในการประชุมวิชาการ
2.ผู้ป ระสงค์เข้าร่วมงาน หากลงทะเบี ยนหลังจากวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 หรือลงทะเบี ยนหน้างาน จะต้องชาระ
ค่าลงทะเบียนเพิ่มขึ้นเป็น 1,800 บาท
3.สามารถดูขั้นตอนการลงทะเบียนได้ที่ website ของงาน http://arucon18.aru.ac.th
4.โปรดนาหลักฐานการโอนเงินมารับใบเสร็จรับเงินในวันจัดงาน ณ จุดลงทะเบียน
5.หากมีข้อสงสัยประการใดสอบถามได้ที่โทร 035-322082 หรือ คุณพิมพ์ประภา พลรักษ์ โทร 089-7748576 หรือ คุณ
สุธีรา มูลดี โทร 082-4622029 หรือ Email: arucon@aru.ac.th

12. ข้อปฏิบัติการนาเสนอผลงานวิจัย
12.1 ผลงานวิจั ย ที่ จ ะน าเสนอต้ อ งด าเนิ น การเสร็จสิ้ น แล้ ว หรืออยู่ ในระหว่างดาเนิ น การที่ ยังไม่เคย
นาเสนอผลงานดังกล่าวในการประชุมวิชาการ และตีพิมพ์ในวารสารใดมาก่อน
12.2 ผลงานวิจัยต้องเป็นบทความที่อยู่ในกลุ่มสาขาที่กาหนด ดังนี้
- สาขาการศึกษา
- สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- สาขาวิทยาการจัดการและบริหารธุรกิจ
- สาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- สาขาศิลปะและวัฒนธรรม
12.3 รูป แบบการนาเสนอผลงานวิจัย แบบบรรยาย เป็นการนาเสนอในห้องประชุ ม ตามระยะเวลาที่
กาหนดโดยแยกแต่ละกลุ่มสาขา โดย
1. ผู้ น าเสนอตรวจสอบรายชื่ อ รหั ส ผลงาน และ ล าดั บ การน าเสนอ ผ่ านเว็บ ไซต์ ก ารประชุ ม
วิชาการ
2. ผู้นาเสนอแบบบรรยาย ส่งไฟล์นาเสนอผลงานวิจัย วันที่ 13 ธันวาคม 2561 ภายใน เวลา 09.00 น.
ในรูปแบบ PowerPoint Presentation หรือ PDF ณ “จุดประสานงาน ผู้นาเสนอผลงานภาคบรรยาย” แต่ละ
กลุ่มสาขา พร้อมตรวจสอบความถูกต้อง โดย แจ้งรหั ส ผลงาน (หากต้องการใช้โปรแกรมอื่นนอกเหนือจากนี้
กรุณานาคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) มาเอง)
3. ผู้นาเสนอแจ้งรายชื่อแก่เจ้าหน้าที่ประจาห้องตามกลุ่มสาขา
4. การนาเสนอ 12 นาที และเปิดโอกาสให้ซักถามจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เข้าร่วมฟังการนาเสนอ 3
นาที
5. ในระหว่างการนาเสนอ มีเจ้าหน้าที่ควบคุมเวลา โดยมีสัญญาณเตือน จานวน 2 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 แจ้งเตือน เมื่อเวลาการนาเสนอเหลือ 3 นาที
ครั้งที่ 2 แจ้งหมดเวลาการนาเสนอ
12.4 รูป แบบการน าเสนอแบบโปสเตอร์ เป็น การนาเสนอโดยผู้ น าเสนอต้องยืน ประจาโปสเตอร์ เพื่ อ
นาเสนอผลงานตามระยะเวลา ที่กาหนด โดยแยกแต่ละกลุ่มสาขา โดย
1. ผู้นาเสนอตรวจสอบรายชื่อ รหัสผลงาน และแผนที่การติดตั้งผลงาน ผ่านเว็บไซต์การประชุม
วิชาการ
2. ผู้นาเสนอแบบโปสเตอร์ จัดทาโปสเตอร์ ในรูปแบบที่กาหนด และนามาติดตั้งในพื้นที่กาหนด
วัน ที่ 13 ธัน วาคม 2561 ภายในเวลา 09.00 น. โดยติดต่อ แจ้งรหั ส ผลงาน ณ. “จุดประสานงาน ผู้ นาเสนอ
ผลงานภาคโปสเตอร์” พร้อมตรวจสอบความถูกต้อง
3. การนาเสนอ ผู้นาเสนอต้องยืนประจาโปสเตอร์เพื่อนาเสนอผลงาน
4. ขนาดโปสเตอร์ขนาด A0 (กว้าง 90 เซนติเมตร สูง 120 เซนติเมตร) จานวน 1 แผ่น ต่อ 1 เรื่อง
และให้ใช้ “รูปแบบที่กาหนดเท่านั้น”(สามารถดาวน์โหลด Template Poster ได้ที่หน้าเว็บไซต์)

การเตรียมโปสเตอร์ โดยจัดทาเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ โดยมีหัวข้อและเนื้อหา ดังนี้
1. ชื่อเรื่อง
2. ชื่อผู้วิจัย และหน่วยงานต้นสังกัด
3. บทคัดย่อ และ คาสาคัญ
4. Abstract และ Keywords
5. บทนา
6. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
7. วิธีดาเนินการวิจัย
8. ผลการวิจัย
9. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
10. ข้อเสนอแนะ กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี)
11. เอกสารอ้างอิง เลือกเฉพาะที่เกี่ยวข้องโดยตรง
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