
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยาครั้งที่ 7 
7th National Conference of Sri-Ayutthaya Rajabhat University Group  

(NCSAG 2016) 
“วิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่ รับใช้สังคม” 

111 ปีจากโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่าสู่มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
วันที่  7 – 8 กรกฎาคม  พ.ศ. 2559 

ณ อาคาร 100 ปี มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
_____________________________________________________________________ 

 
1. ชื่อโครงการ  การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที ่7 

หัวข้อ “วิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่ รับใช้สังคม” 
 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา 
 
3. หลักการและเหตุผล 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ซึ่งประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความ
ร่วมมือทางวิชาการและวิจัย เพ่ือต้องการส่งเสริมความร่วมมือในการท างานร่วมกัน การก าหนดกรอบในโครงการ
ความร่วมมือทางวิชาการ และวิจัยในสาขาครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
วิทยาการจัดการ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร และสาขาอ่ืนๆ ซึ่งมีการด าเนินความร่วมมือใน
รูปแบบการสนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันเพ่ือการวิจัย  การจัดกิจกรรมทางวิชาการ รวมทั้งจัดประชุม
วิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา โดยจะมีการหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพหลัก 

ส าหรับในปี พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดการประชุม
วิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 7 ภายใต้หัวข้อ “วิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่ รับใช้สังคม” 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นเวทีให้กับคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ได้ร่วมน าเสนอ และ
เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติ ทั้งยังเป็นการสร้างบรรยากาศการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการวิจัย 
เพ่ือประโยชน์แก่หน่วยงานต่างๆ รวมถึงท้องถิ่นและชุมชมอย่างยั่งยืน โดยรูปแบบของการจัดการประชุมนั้น 
ประกอบด้วย การน าเสนอผลงานวิจัยทั้งรูปแบบบรรยายและโปสเตอร์  การบรรยายพิเศษทางวิชาการ การจัด
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ การจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา 5 แห่ง 
การจัดแสดงนิทรรศการ “111 ปีจากโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่าสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา” 
การแสดงศิลปวัฒนธรรม และการมอบรางวัลการน าเสนอบทความวิจัยดีเด่น ทั้งรูปแบบบรรยายและโปสเตอร์ 
(Best Presentation Award) 



4. วัตถุประสงค์ 
4.1 เพ่ือให้คณาจารย์ นักวิจัย นิสิตและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา และ

สถาบันการศึกษาต่างๆ รวมถึงหน่วยงาน องค์กรภายนอก ท้องถิ่นและชุมชน ได้ร่วมน าเสนอและเผยแพร่
ผลงานวิจัยออกสู่สาธารณะในรูปแบบของการจัดประชุมวิชาการ การจัดนิทรรศการ การจัดแสดงโปสเตอร์และ
การบรรยายพิเศษจากวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิ 

4.2 เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ที่ได้
จากการท าวิจัย ระหว่างนักวิจัยและหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชนและหน่วยงานในชุมชนและท้องถิ่น 

 
5. รูปแบบการจัดการประชุม 

5.1 การน าเสนอผลงานวิจัยทั้งรูปแบบบรรยายและโปสเตอร์ 
5.2 การบรรยายพิเศษทางวิชาการ 
5.3 การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 
5.4 การจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา 5 แห่ง 
5.5 การจัดแสดงนิทรรศการ “111 ปีจากโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่าสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา” 
5.6 การแสดงศิลปวัฒนธรรม 
5.7 การมอบรางวัลการน าเสนอบทความวิจัยดีเด่น ทั้งรูปแบบบรรยายและโปสเตอร์ (Best 

Presentation Award) 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย 
6.1 อาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา และสถาบันการศึกษาต่างๆ 

ทั่วประเทศ 
6.2 บุคคลทั่วไป 
 

7. ระยะเวลาและสถานที่ 
วันที่  7 – 8 กรกฎาคม  พ.ศ. 2559 ณ อาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 
 

8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
8.1 ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการจะได้รับความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเกิดมุมมองใหม่ๆ เพ่ือน า 

ผลไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ และต่อยอดงานวิจัยได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม 
8.2 ผู้น าเสนอผลงานวิจัยมีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่แวดวงวิชาการ 
8.3 เกิดความร่วมมือในการสร้างบรรยากาศการวิจัยที่ดี และเครือข่ายวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา และ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงชุมชนและท้องถิ่น 

 



9. แผนปฏิบัติการจัดโครงการประชุม 

กิจกรรม ระยะเวลา 
เปิดรับบทความ 1 มีนาคม – 6 พฤษภาคม 2559 
แจ้งผลการพิจารณาบทความ 27 พฤษภาคม 2559 
ส่งบทความวิจัยฉบับแก้ไขสมบูรณ์ ภายใน 10 มิถุนายน 2559 
แจ้งก าหนดการน าเสนอผลงานวิจัยทั้งแบบบรรยายและโปสเตอร์ 24 มิถุนายน 2559 
จัดประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัย 7 – 8 กรกฎาคม 2559 

 
10. ค่าลงทะเบียน 

ประเภทผู้เข้าร่วมประชุม ค่าลงทะเบียน 
 

บุคคลที่เข้าร่วมประชุม โดยไม่น าเสนอผลงาน (ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2559) 1,000 บาท 
บุคคลที่เข้าร่วมประชุม โดยน าเสนอผลงาน (ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2559) 1,200 บาท 
บุคคลที่เข้าร่วมประชุม โดยไม่น าเสนอผลงาน 
  (หลังจากวันที่ 10 มิถุนายน 2559 หรือช าระ ณ จุดลงทะเบียนหน้างาน) 

 
1,200 บาท 

 
11. วิธีการช าระค่าลงทะเบียน 

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาอยุธยา ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 322-5-25507-8 
ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กองทุน สนับสนุนการวิจัย  
หรือช าระ ณ จุดลงทะเบียน 

หมายเหตุ 
หากโอนเงินค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งหลักฐานการโอนเงินมาท่ี 
E-mail : rs@aru.ac.th หรือ rs_aru@hotmail.com / โทรสาร 035-322082 (โปรดระบุชื่อ – นามสกุล และ
จ านวนเงินให้ชัดเจน) กรุณาน าหลักฐานการช าระเงินฉบับจริงมารับใบเสร็จรับเงิน ณ จุดลงทะเบียนหน้างาน 
 
12. ข้อปฏิบัติการน าเสนอผลงานวิจัย 

12.1 ผลงานวิจัยที่จะน าเสนอต้องด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว หรืออยู่ในระหว่างด าเนินการที่ยังไม่เคย
น าเสนอผลงานดังกล่าวในการประชุมวิชาการ และตีพิมพ์ในวารสารใดมาก่อน 

12.2 ผลงานวิจัยต้องอยู่ในขอบข่ายของกลุ่มงานวิจัย ดังนี้ 
- กลุ่มการศึกษา 
- กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
- กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
- กลุ่มวิทยาการจัดการและบริหารธุรกิจ 
- กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
- กลุ่มวิจัยสถาบัน 



12.3 การน าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายในที่ประชุม โดยจัดท าไฟล์น าเสนอผลงานด้วยโปรแกรม 
MS Power Point 2003 ขึ้นไป โดยบันทึกลงแผ่น CD เพ่ือน ามาให้ฝ่ายจัดการประชุม ณ จุดลงทะเบียนหน้างาน 
บันทึกลงเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อน การน าเสนอผลงานในช่วงเช้าของวันที่จะน าเสนอ หากต้องการใช้โปรแกรมอ่ืน
นอกเหนือจาก โปรแกรม MS Power Point 2003 กรุณาน าคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) มาเอง 

12.4 การน าเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ ผู้น าเสนอผลงานจะต้องอยู่ประจ าที่โปสเตอร์ในช่วงเวลา 
ที่ก าหนด โดยสามารถน าเสนอได้ทั้งภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ 

12.5 ผู้น าเสนอผลงานวิจัยต้องรักษาเวลา และเสร็จสิ้นตามเวลาที่ก าหนด 
 

13. การเตรียมโปสเตอร์ 
ก าหนดให้รูปแบบโปสเตอร์มีขนาด A0 (กว้าง 90 เซนติเมตร X สูง 120 เซนติเมตร) จ านวน 1 แผ่นต่อ 

1 เรื่อง โดยจัดท าเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ซึ่งผู้น าเสนอจะต้องเตรียมเนื้อหาและมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
13.1 ขนาดตัวอักษร 

- ชื่อเรื่องชื่อผู้วิจัย ควรมีความสูงไม่น้อยกว่า 2.5 เซนติเมตรหรือ 70 Points  
- ขนาดตัวอักษรเนื้อหาควรมีความสูงไม่น้อยกว่า 1 เซนติเมตรหรือ 28 Point 

13.2 องค์ประกอบของโปสเตอร์ 
- ชื่อเรื่อง ตั้งชื่อให้ดึงดูดความสนใจ  
- ชื่อผู้วิจัยและคณะ, สถาบันที่สังกัด, สถานที่ติดต่อ, โทรศัพท์, โทรสาร, E-mail 
- บทคัดย่อ สรุปสาระส าคัญโดยใช้ภาษารัดกุมเป็นประโยคสมบูรณ์ 
- ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ 
- วิธีด าเนินการวิจัย 
- ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
- เอกสารอ้างอิง (ควรใช้รูปแบบบรรณานุกรมโดยเลือกเฉพาะที่เก่ียวข้องโดยตรงเท่านั้น) 
- กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี)  

หมายเหตุ : ควรใช้รูปภาพหรือแผนภาพที่ดึงดูดความสนใจ ใช้ภาษาท่ีอ่านง่าย ไม่ซับซ้อน ชวนติดตาม   
 
รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ : 
สถาบันวิจัยและพัฒนา โทร. 035-322082 
โทรสาร 035-322082 
Website : http://ncsag2016.aru.ac.th 
E-mail : rs@aru.ac.th หรือ rs_aru@hotmail.com 


